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Resumo: 
A Banda Polisenso é um projeto que faz parte do Programa de Música do IFRS, campus Osório,
tem como objetivos desenvolver um repertório popular e promover apresentações culturais na
comunidade interna e externa do campus, além de estimular a musicalização do público em
geral. As apresentações ofertadas pelo projeto são uma importante ferramenta de incentivo
musical aos jovens da comunidade. A banda tem grande importância no meio escolar, pois
desempenha o papel da comunicação entre a música e os jovens visto que a diversidade de
expressões artísticas é o laço que melhor estrutura uma comunicação concreta entre os jovens
e a cultura. O repertório é variado, abrangendo a diversidade de estilos e temáticas. Ele conta
com clássicos do pop rock nacional e internacional de artistas como Cindy Lauper, Clarice
Falcão Vanessa Carlton, Meghan Trainor, Ed Sheeran, Shania Twain e as bandas Kansas e A-
h a . Formada por alunos do ensino médio integrado, sob direção de Bruno Acosta e
coordenação de Agnes Schmeling, a banda ensaia semanalmente pesquisando, escolhendo,
arranjando canções e refletindo sobre seu fazer musical. Anualmente a banda sofre mudanças,
adaptando-se aos instrumentos e novos participantes. Nesta trajetória, de seus cinco anos
consecutivos acumula resultados positivos que apontam para a importância das apresentações
realizadas como forma de incentivo à apreciação, ao aprendizado musical bem como à
constituição de novos grupos musicais. Seu processo de ensino-aprendizado é fundamental
para a musicalização dos participantes, além de desenvolver conhecimentos organizacionais e
cognitivos fundamentais.
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