
 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
 

M o ç ã o  d e  A p l a u s o s  a o  C M D R  -
Conservatório Musical Dunga Rodrigues no
seu 30º Aniversário e Relevantes Serviços a
Cultura Cuiabana.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

 A presente Moção de Aplausos é endereçada ao CONSERVATÓRIO MUSICAL DUNGA
RODRIGUES – CMDR que completa 30 anos de existência em nossa Capital. A professora
Edith Barros Seixas, proprietária, foi aluna e amiga da Professora Dunga Rodrigues, que também
foi Professora do Conservatório que leva seu nome. Ali também  foi professor o grande Mestre
China, e a pianista Dalva Lúcia, quem trouxe o primeiro Conservatório de Música a Cuiabá. 
O Conservatório oferece cursos de Formação Musical através do Convênio Cultural com o
Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro: Piano, Teclado, Violino, Violão e Bateria.
Cursos Livres de: Musicalização Infantil e Adulto, Piano (leitura de partitura) Teclado (leitura de
partitura e cifras), Violão, Guitarra, Contrabaixo, Ukulele (leitura de partitura e cifras), Bateria
(leitura de partitura), Canto Popular e Técnica Vocal. Além desses, o Conservatório oferece
curso de Piano Infantil (5 a 10 anos) através do método Alfred’s Course, criativamente planejado
para oferecer um equilíbrio entre disciplina necessária para tocar um instrumento e o prazer que
se  tem no processo  de  fazer  música.  Piano Infantil  (4  anos)  através  da  série  Música  para
Pequenos Mozarts (Alfred’s Course) oferece ensino apropriado de piano enquanto desenvolvem
simultaneamente habilidades auditivas. Segundo estudos, tocar e ouvir música numa tenra idade
desenvolve leitura, memória, habilidade de raciocínio e criatividade. A pesquisa tem sustentado
a teoria que: “crianças pequenas que são expostas à música têm suas habilidades cognitivas
intensificadas”. 
Portanto, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados a população de Cuiabá, através
dos Cursos oferecidos,  peço o apoio dos e  das nobres  Edis  na aprovação dessa Moção de
Aplauso ao CMDR.   

 
 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 21 de junho de 2022.
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