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Resumo: 
A 6 anos o Programa ‘Música no IFRS, campus Osório’ vêm ofertando à comunidade interna e
externa, o projeto de extensão ‘Oficinas de Instrumentos Musicais’. Este ano (2019),
expandimos o projeto levando as oficinas para outros lugares, e o local escolhido foi a E.E.E.M.
Capão Novo, na cidade de Capão da Canoa/RS. O projeto ‘Oficinas de Música na Escola
Capão Novo’ tem como objetivo proporcionar aos alunos dos 4º anos do ensino fundamental
maior contato com a música, apresentar uma partitura musical, ter contato com um instrumento
musical, que no caso é a flauta doce soprano, a cantar e a fazer e viver a música. As oficinas
são semanais, nas quartas-feiras , de uma hora (14h15min às 15h15min e das 15h50min às
16h50min), desenvolvidas na própria escola, e ministradas pelo bolsista PIBEX Alisson
Fernando de Oliveira Hahn, com orientação da professora de música. Nos encontros, os alunos
são estimulados a desenvolver a percepção de si e do outro, a executar as canções e a criar;
noções básicas de teoria musical e a trabalhar em grupo. Como resultados apontamos
atividades para o desenvolvimento rítmico, para o conhecimento das notas musicais e da flauta
doce soprano; a execução músico-vocal das canções ’Superfantástico - do grupo Turma do
Balão Mágico’ e ‘Eu sou do sul - do grupo Os Fagundes’; a criação coreográfica e a participação
da quadrilha na festa junina. Entre tantos motivos, aprender um instrumento, seja a voz ou
outro, pode ajudar na autoestima, a trabalhar a timidez e a enfrentar o palco e o público;
sensibiliza e desenvolve a criatividade. Como bolsista tenho o desafio diário de planejar,
coordenar, sistematizar o conhecimento, a desenvolver habilidades pessoais e musicais que
ajude no bom desenvolvimento das oficinas. Esperamos que este projeto possa se expandir
para mais regiões levando a música para mais lugares.
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