Valter Souza dos Santos Junior
Endereço: Rua Teixeira Leite, 422 – Ap. 214 – Liberdade – CEP: 01514-010
Cel.: 11 96077-7816
E-mail: junior_azuos@hotmail.com
Idade: 23 anos / Solteiro.

RESUMO PROFISSIONAL

Habilidades: Músico (pianista, cantor, compositor e arranjador), educador musical, organizador
de oficinas de música e projetos pedagógicos na área para ensino infantil, fundamental e livre.
Professor de piano popular, musicalização, teoria musical e funções diversas em áreas correlatas
à educação, arte e cultura. Prática também em produção de eventos culturais e orientação de
público.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS EXTRACURRICULARES:
Curso: Inova Escola - Espaços Diferenciados
Instituição: Instituto Singularidades
Período: Julho de 2019.
Curso: Produção Colaborativa de Conhecimento: Redes para Multiplicar e Aprender
Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Período: Fevereiro a Março de 2019.
Curso: Licenciatura Plena em Música
Instituição: Centro Universitário Fiam-Faam
Período: Conclusão prevista para Dezembro de 2019.
Curso: Percussão Brasileira
Instituição: Escola de Música do Estado de São Paulo – Emesp Tom Jobim
Período: Fevereiro a Dezembro de 2018.
Curso: Piano Popular
Instituição: Escola de Música do Estado de São Paulo – Emesp Tom Jobim
Período: Conclusão prevista para Dezembro de 2019.
Curso: Arranjo e Harmonia para Canções e Trilhas Musicais
Instituição: Centro de Pesquisa e Formação - Sesc
Período: Agosto de 2016.
Curso: Técnica Vocal e Canto
Instituição: Aulas Particulares – Prof. Me. Angélica Menezes
Período: Junho de 2016 a Dezembro de 2017.
Curso: Bacharelado em Música – Piano Popular
Instituição: Centro Universitário Sant’Anna
Período: Fevereiro de 2015 a Agosto de 2017 (trancado).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Sociedade Beneficente Alemã – SBA Girassol Kids
Posição: Instrutor Musical
Período: Janeiro de 2018 – atual
Principais Atividades:
- Educador musical para as turmas de ensino infantil, desenvolvendo projetos de musicalização
com atividades de enfoque motor, cognitivo e em habilidades específicas da linguagem musical,
como percepção sonora, criação musical, exploração voco-instrumental e práticas coletivas de
repertório diverso. Estruturação e organização de projeto pedagógico em música. Preparação
e orientação de apresentações e performances de alunos do ensino infantil e jovens dos cursos
técnicos.
Colégio Oshiman
Posição: Educador Musical – Piano e Teclado
Período: Setembro de 2016 – atual
Principais Atividades:
- Educador de piano e teclado em grupo para alunos do ensino infantil e fundamental;
Preparador de alunos para recitais e apresentações em grupo, desenvolvendo trabalho de
pesquisa, interpretação, musicalização e análise de repertório estudado; Organização de
metodologia de ensino de piano e teclado em grupo específica para o colégio.
Serviço Social do Comércio – Sesc Vila Mariana
Posição: Estagiário em Música e Produção Cultural
Período: Fevereiro de 2016 a Dezembro de 2017.
Principais Atividades:
- Auxiliar de educadores nos cursos de musicalização, teoria, percepção, harmonia e prática de
conjunto; Edição e formatação de partituras para diferentes formações; Edição e elaboração de
arranjos para grupos vocais e bandas; Assistente de regência de grupo de sopros; Elaboração de
projetos de musicalização; Auxílio em pesquisa, organização e elaboração geral em núcleos de
programação cultural para crianças, jovens e adultos; Montagem e organização de
equipamentos musicais e palco (teatro e espaços externos); Organização e elaboração de
oficinas, espetáculos e demais formatos com cunho educativo; Orientador de público,
organização de salas e acervo bibliográfico, fonográfico e audiovisual; Acompanhamento de
ensaios e assistente em preparação de mostras do Centro de Música.

