
2ª SEMANA DA MÚSICA DO COLÉGIO APLICAÇÃO

Coordenador: JULIANA RIGON PEDRINI

Introdução  O Colégio de Aplicação é uma unidade especial da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pois atende alunos no início
de sua formação: Ensino Fundamental e Médio, nas modalidades Regular
e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em todos os níveis de ensino a
Educação Musical faz parte do currículo obrigatório dos alunos, que
abrange composição,  apreciação e per formance,  ' 'processos
fundamentais da música enquanto fenômeno e experiência, aqueles que
expr imem sua natureza,  re levância e s igni f icado' '  (FRANÇA;
SWANWICK, 2002, p.8).  A educação musical na escola acontece por
meio de Ações de Extensão, como a Orquestra de Flautas Doces, o Coro
e o Conjunto Instrumental, pelas quais as ''[...]Universidades abrem
espaços para a comunidade ter contato com o ''Mundo interno'' da
Instituição, enquanto o público traz bagagem e curiosidade para o
t r a b a l h o  d a  m e s m a ' '  ( P E D R I N I ,  2 0 0 8 ,  p . 1 ) .  P a r a  q u e  n ã o
privilegiássemos somente a atividade de execução, pois a escola não
busca ser como o ''ensino musical especializado, no qual, geralmente, a
performance instrumental é tida como a referência de realização musical''
(FRANÇA; SWANWICK, 2002, p.8), diversificou-se a oferta com a criação
do Projeto Semana da Música, com a 1ª edição em 2010 e a 2ª agora em
2011. Além disso, ''A educação musical das escolas e faculdades pode
tornar-se um sistema fechado quando deixa para trás [...] ideias e eventos
do mundo mais amplo'' (SWANWICK, 2003, p. 51). Inovar para melhorar
é uma preocupação do Colégio Aplicação. Comprometido em dinamizar,
atualizar e criar conhecimento, promovendo a interação entre professor e
aluno, desenvolvendo uma pedagogia a partir da análise de problemas
que visem conscientização de valores humanos, permitindo à vivência de
conteúdos culturais por meio da interação social, o Colégio Aplicação se
propôs desde 2010 a desenvolver um evento que proporcionasse um
contato mais amplo dos alunos com o universo musical: a Semana da
Música. A 1ª Semana da Música contou com a participação de diversos
convidados, que compartilharam com os alunos experiências por meio de
oficinas, workshops e apresentações. Na 2ª Semana da Música, nos dias
21 a 25 de novembro de 2011,  buscaremos o sucesso dos objetivos
propostos proporcionando ao público alvo - como ocorreu no primeiro
evento - a oportunidade de acompanhar palestras reflexivas, oficinas de
música e dança, workshops - como o de software musical, concertos
ministrados por grupos externos ao colégio, shows realizados pelos
próprios alunos, dentre outras atividades. Busca-se complementar a
Educação Musical já realizada pelos professores da área do Colégio de



Aplicação, promovendo as mais diferentes manifestações musicais no
ambiente escolar para os alunos, professores e funcionários do Colégio
de Aplicação, em uma semana especial no calendário escolar.   Objetivos
Objetivo Geral: Promover as mais diferentes manifestações musicais no
ambiente escolar para os alunos, professores e funcionários do Colégio
Aplicação.  Objetivos Específicos: Organizar workshops, palestras e
apresentação artistas durante os três turnos do de trabalho da escola,
considerando o nível de ensino dos alunos; Convidar profissionais para
participarem voluntariamente da 2ª Semana da Música; Divulgar a
programação do evento ao público alvo; Preparar os alunos para uma
semana diferenciada dentro do espaço escolar;   Público Alvo             A 2ª
Semana da Música é destinada a toda a comunidade escolar do Colégio
Aplicação da UFRGS, focando principalmente os alunos, que ao todo
somam 634 pessoas. Eles estão divididos em Ensino Fundamental (302
alunos), Ensino Médio (230 alunos) e Educação de Jovens e Adultos -
EJA (102 alunos).  Os corpo docente da escola também é um público
importante para o evento. Ao todo são 98 professores que serão
atingidos. Ainda tem os pais dos alunos que também podem participar.
Metodologia  Os alunos do Ensino Regular estão em sua totalidade no
período da manhã, enquanto os da EJA, no turno da noite, sendo assim,
as atividades ocorrerão preferencialmente nesses períodos. A 2ª Semana
da Música ocorrerá dos dias 21 a 25 de novembro de 2011, por ser no dia
22, a celebração de Santa Cecília, padroeira da Música.  A maioria das
atividades será oferecida para grupos de alunos (de duas a quatro
turmas) alternadamente. Essa metodologia possibilitará que os alunos
que não estiverem envolvidos no evento possam ter aula normalmente.
Também será combinado com os outros professores para que não haja
provas nem apresentações de trabalhos nessa semana. As palestras,
oficinas e workshops serão ministrados por profissionais da área e os
concertos e shows ministrados por grupos externos e pelos próprios
alunos do Colégio de Aplicação, gerando a troca de conhecimento entre o
público interno e externo.  Como a 2ª Semana da Música não tem fins
lucrativos e nem apoio financeiro, não poderemos propor remuneração
financeira aos convidados. No entanto proporcionaremos toda a
infraestrutura necessária para a realização das atividades, e dentro do
possível os agraciaremos com uma lembrança do evento e também com
certificado de participação, além de, em todos os momentos te divulgação
do evento, citar o nome de cada convidado.  Buscaremos apoio junto a
empresas diversas para que possamos proporcionar a infraestrutura
necessária e também a para que possamos agraciar nossos convidados.
Em contrapartida, ofereceremos espaço para que cada empresa
apoiadora possa divulgar seus trabalhos, além de colocá-las com como
apoiadoras do evento em todos os momentos de divulgação. A
divulgação do evento será realizada através das agendas dos alunos (já



como forma de convite aos pais), pelos professores que serão informados
por reuniões realizadas entre o grupo docente, cartazes na escola com a
programação, blog, site do colégio e releases para veículos de
comunicação.   Conclusões  A 1ª Semana da Música teve um resultado
excelente, envolvendo grande parte dos alunos e dos professores do
Colégio Aplicação, reflexo da Educação Musical que é feita durante toda
a vida escolar, contou com a participação de mais de 20 convidados, que
puderam conhecer o Colégio de Aplicação e trocar experiências com os
participantes.  Com a experiência adquirida com a primeira edição do
evento, a 2ª Semana da Música tem a intenção de ampliar os resultados
já obtidos, buscando o envolvimento cada vez maior dos alunos e da
comunidade escolar e também conseguindo o apoio de mais pessoas,
seja por meio de participação como convidado ou com apoio institucional.


