PROJETO DESTAQUE

CORAL DA FATEC ITAPETININGA
O Coral da Fatec de Itapetininga, foi criado a partir de outro Projeto, já divulgado
nesta Revista, o “Lar das Meninas”, quando a Profª Sandra Cielavin proporcionava aulas
de música para as adolescentes participantes do Projeto, o que possibilitou a formação de
um coral com as alunas. Este teve várias participações na Fatec e outros eventos da
cidade e com a finalização do citado Projeto, a Diretora de nossa Unidade, Profª Isolina
Maria Leite de Almeida, sugeriu a criação de um Coral da Faculdade que contemplasse
alunos, professores e funcionários.
As atividades de formação do Coral iniciaram, então, em agosto de 2012 e, a partir
de fevereiro de 2013, o Coral foi aberto à comunidade. Inicialmente com 6 integrantes,
entre alunos, ex-alunos e funcionários, já participaram do Coral, mais de 50 cantores e,
atualmente, conta com 30 integrantes fixos, incluindo também pessoas da comunidade
local.
O Coral Fatec Itapetininga tem por objetivo criar um ambiente de integração entre
alunos, professores e funcionários da Instituição, bem como, membros da comunidade. Os
ensaios são realizados semanalmente e proporcionam um clima de acolhimento, onde os
participantes desenvolvem a voz, os aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos da
música.
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O repertório do Coral é composto de música popular brasileira, músicas em inglês,
negro spiritual e canções tradicionais espanholas e natalinas. Oferecer uma atividade
cultural musical gratuita e de boa qualidade aos alunos, professores, funcionários e à
comunidade em geral é um diferencial bastante importante pois, além de abranger todos
os cursos da faculdade de forma integrada, possibilita o desenvolvimento interpessoal, o
trabalho em equipe e a aquisição de benefícios corporais, mentais e emocionais aos
integrantes.
O Coral Fatec já realizou apresentações nos seguintes eventos e locais: Abertura da
VIII, IX e X Semana de Tecnologia, 8ª e 9ª Mostra de Projetos de Iniciação Científica, 1º e
2º English Day, 1º Dia do espanhol, inauguração do projeto social “Criando Possibilidades”
da Casa do Adolescente, formatura do curso de Informática para idosos, instituição Nosso
Lar, E.E. Ernesta Xavier Rabelo Orsi, Epam - Entidade de Promoção e Assistência à
Mulher, Praça dos Amores, Praça do Fórum e nas ruas do comércio de Itapetininga.
Entre os projetos para o futuro planeja-se desenvolver um repertório diversificado a
quatro vozes, aperfeiçoar a qualidade sonora e de apresentações do coro, acrescentar
novos instrumentos de acompanhamento, buscar novos espaços de apresentação em
Itapetininga e participar de encontros e festivais de corais em outras cidades. Para tanto,
os participantes ensaiam todas as 5ª feiras as 07h30 e 17h00 nas dependências da Fatec
de Itapetininga.

