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Resumo: "A Banda do IFRS, câmpus Osório faz parte do Programa Música no IFRS, 
Câmpus Osório, vinculado à Extensão que ‘é compreendida como o espaço em que se 
promove a articulação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e 
ambiental da região’.É formado por alunos bolsistas do ensino médio integrado, dos Cursos 
Técnicos de Administração e Informática. Composta por um tecladista; um vocalista, 
percussionista e violonista; um percussionista e violonista; dois violonistas, guitarristas e 
baixistas. A coordenação da banda está sob a responsabilidade da professora de música, 
Agnes Schmeling. A banda tem como objetivo desenvolver um trabalho musical ‘jovem’ e 
com jovens, que expresse, integre e socialize; promover o desenvolvimento musical dos 
participantes; refletir sobre possibilidades de práticas musicais na educação básica; 
promover a instituição, divulgar a música; incentivar as pessoas, ver e vivenciar a música 
de uma maneira criativa e descontraída. A banda iniciou suas atividades em maio de 2013 
com canções instrumentais e ou vocais. Atualmente, diversos gêneros musicais compõem 
seu repertório, entre eles estão: o Rock, Reggae, Samba Rock e MPB.O reportório é 
escolhido principalmente pelos bolsistas. Além dos bolsistas, também são convidados 
alunos do câmpus,que cantam ou tocam, para participarem de alguma apresentação. A 
banda realiza apresentações na região do litoral norte, em institutos federais irmãs, em 
festivais e para fora do estado (como a participação no SEURS, em Florianópolis-SC). “A 
banda tem como foco, continuar fazendo este trabalho cada vez mais aprimorado, tentando 
sempre conquistar mais pessoas e mostrar algo diferente, revelando fatos e 
acontecimentos que vão além de uma simples música, mostrando integração de vários 
estilos e gêneros desenvolvidos em ‘apenas uma banda’. Nós sempre acabamos 
aprendendo um pouco uns com os outros, o que fortalece a banda e a cada um de nós que 
participamos dela”. (depoimento de Matheus,bolsista)."  


