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Resumo: 

Existindo a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, em decorrência da Lei 

Nº11.769/2008, investiu-se, no Câmpus Osório, em uma professora de música e 

constituiu-se um programa musical para atender as demandas músicoculturais da 

comunidade. No ano de 2013, criou-se o programa ‘Música no IFRS, câmpus 

Osório’. O Programa foi aprimorado no ano de 2014 e tem como objetivo  valorizar a 

música no cotidiano dos alunos , como importante elemento sociocultural; 

desenvolver metodologias para o aproveitamento das experiências musicais; 

promover o processo de musicalização no âmbito da escola; elaborar projetos 

musicais para o IFRS, câmpus Osório; analisar e refletir sobre a música no contexto 

social; promover a cidadania; incentivar o uso da música na escola como área do 

conhecimento; oferecer apresentações artístico-musicais para a comunidade em 

geral e representar o IFRS nas mais diversas ocasiões. O Programa é formado 

pelos projetos: Atividades Vocais, Oficinas de Instrumentos Musicais, Musicalização 

Infantil, Banda do IFRS-câmpus Osório, Grupo Instrumental, o Festival Cultural do 

câmpus Osório e FICMUS. Os projetos possuem metodologia semelhante ao 

utilizar-se de encontros, de reflexões, de ensaios/aulas para promover o 

aprendizado musical dos participantes. As músicas trabalhadas, em grande maioria, 

são sugestões dos integrantes, arranjadas pelos mesmos, possibilitando um 

aprendizado musical coletivo, construtivo, prático e técnico, promovendo a 

construção de cidadãos criativos e críticos. Como resultado numérico, o Programa 

alcançou, aproximadamente, 3500 pessoas indiretamente e 185 pessoas 

diretamente, nos 23 eventos dos quais participou. A música está inserida e é 

valorizada no câmpus de tal maneira, que houve sua inserção (a partir de 2014), 

como disciplina, na grade curricular do Ensino Médio Integrado. Espera-se que o 

Programa continue tendo apoio da Extensão, do Ensino e da Pesquisa para sua 

continuidade e expansão em 2015 

  


