
ISSN: 2526-3250

Música na Escola: práticas e reflexões

Autor: Mariéli Lapinski

Orientador: Agnes Schmeling

Nível: Ensino Médio Técnico

Categoria: ExtensÃo: Educação

Resumo: 
O projeto de extensão “Música na Escola: práticas e reflexões”, vinculado ao Programa de Extensão
Música do IFRS, campus Osório, teve seu início em maio de 2016, em parceria com a Escola Estadual
Quilombola Santa Teresinha do município de Maquiné/RS. Tem como objetivo ofertar a educação musical
aos alunos do 7º, 8º e 9º anos e capacitar professores para atuarem com a Educação Musical na Educação
Básica, conforme a Lei 11.769/08 que implementa a música no processo de formação do estudante. É
desenvolvido através de aulas presenciais dos instrumentos musicais flauta doce, canto, percussão e
violão, por meio de atividades e dinâmicas de musicalização e por reflexões sobre a importância da
educação musical na escola. As aulas ocorrem quinzenalmente, nas quartas-feiras, no turno da manhã.
Este turno é dividido em diferentes momentos: 1) professores tem suas aulas de instrumento musical e de
educação musical para escola (didáticas e reflexões); alunos tem suas aulas de instrumento e
musicalização coletiva; 2) professores e alunos formam um ‘grande grupo instrumental’ e professores
podem observar como abordamos a educação musical com as séries finais. O projeto atende em torno de
50 alunos do ensino fundamental e 22 professores da rede pública de ensino de Maquiné. Conta com a
participação de doze bolsistas de nível médio, subsequente e superior, a colaboração de três servidores e
com a professora de música, que ministra as aulas de didática musical para com os professores e a
musicalização dos alunos, assim como coordena o projeto. O projeto tem como resultado a formação e
musicalização de professores e alunos percebidos através das atividades propostas e realizadas, por meio
da aprendizagem do instrumento musical e das músicas executadas em um grande grupo instrumental, no
qual criam, improvisam e executam composições diversas. Em 2016/2 os professores tem como meta
planejar e desenvolver diferentes projetos musicais em suas escolas, sob a coordenação da professora de
música, Agnes Schmeling.
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