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Resumo: 
Desde 2013 o Programa de Música vêm ofertando oficinas de instrumentos musicais à
comunidade interna e externa. Este ano (2018), para maior aproveitamento da sala de
música/artes, criou-se a modalidade dos plantões musicais. Este projeto ‘Plantões Musicais e
Oficinas de Instrumentos Musicais’ tem como objetivo proporcionar aos alunos do campus e da
região do litoral norte maior contato com a música uma vez que podem estar na sala de música
ouvindo ou interagindo com os instrumentos musicais, sendo motivados a fazer e viver a música
e a tocar algum instrumento. As oficinas de flauta doce soprano, de violão, de cajón são
semanais, de uma hora cada, ofertadas à comunidade em geral, são ministradas pelos bolsistas
PIBEX Alisson Fernando de Oliveira Hahn, Marcelino Teixeira de Araujo da Silva, pelo bolsista
voluntário Wilher Walter e pela professora de música. Nos encontros, alunos aprendem tocar o
instrumento de sua escolha, a leitura de partitura, noções básicas de teoria musical e a trabalhar
em grupo. Na flauta e violão executamos músicas de vários compositores, épocas e estilos, no
cajón ouvimos músicas e ritmos escolhidos pelos alunos, tiramos os mesmos e os executamos.
Entre tantos motivos, aprender um instrumento pode ajudar na autoestima das pessoas, a
trabalhar a timidez e a enfrentar o palco e o público; sensibiliza e desenvolve a criatividade.
Como bolsistas somos desafiados a planejar, a coordenar, a sistematizar o conhecimento, a
desenvolver habilidades pessoais e musicais que ajude no bom desenvolvimento das oficinas.
Esperamos que cada vez mais alunos e pessoas da comunidade se interessem pela música e
participem das atividades ofertadas.
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