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Projeto Música nas Escolas inicia 2015 com tudo
O Projeto retomar as atividades em 2015, quando comemora 10 anos da Orquestra Sinfônica
de Barra Mansa e da Banda Sinfônica.

A manhã da quarta-feira, dia 02 de abril, foi diferente para as crianças
que participam das atividades na Casa Paz e Bem, na Vista Alegre. Elas
juntamente com os alunos da Escola Municipal Eliete Pereira, que fica próximo
à Casa Paz e Bem, assistiram ao concerto didático do Grupo Drum Latas. O
Grupo se apresentou sob a regência do Professor Gabriel, levando música com
uma sonoridade diferente para as crianças.
Durante a apresentação, o Professor aproximou ainda mais a plateia da
música, chamando crianças e, também, professoras que assistiam ao concerto
didático para tocarem os instrumentos. O Grupo Drum Latas trabalha materiais
reciclados, transformando latas e galões, por exemplo, em instrumentos de
percussão que produzem uma sonoridade típica dos grupos de percussão afrobrasileira. Desta forma, a proposta do grupo vai além da formação musical, por
desenvolver um trabalho também voltado para o respeito ao meio ambiente,
utilizando a reciclagem como meio de produção musical.
Os músicos que participam do Grupo Drum Latas e se apresentaram na
Casa Paz e Bem são alunos do 5º ao 9º do Ensino Fundamental do Ciep
Municipalizado Ada Bogato. Durante a apresentação a diretora do Ciep Ada
Bogato, professora Rita de Cássia Soares falou da importância da presença do
Projeto na escola “Os alunos que participam do Projeto aumentam o interesse
no estudo, melhoram sua disciplina. Alguns alunos que ensaiam com o Drum
Latas não vieram à apresentação por mau comportamento em sala de aula.”
A apresentação do Drum Latas na Casa Paz e Bem faz parte de uma
série de concerto didáticos realizados pelos grupos do Projeto Música nas
Escolas. Este mês de abril ainda acontecem três concertos: no dia 24, a
Camerata se apresenta no Núcleo Infantil Campo da Paz, em Siderlêndia; no
dia 29 o Colégio Municipal Luiz Amaral, no Goibal, recebe a Orquestra de Jazz
e, por fim, no dia 30, a Banda Sinfônica Juvenil realiza concerto na Escola
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Municipal Alderando Casalli Marques, no bairro Santa Isabel. Todas as
apresentações são em Barra Mansa.
O Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa é considerado um dos
mais importantes modelos de educação musical do país. Atende a todas as
escolas públicas municipais de Barra Mansa com processo de educação
musical que inicia na educação infantil e se estende a todas as séries.

Desde

o início, o projeto é mantido pela Prefeitura de Barra Mansa, numa ação
conjunta da Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Cultura e, a
gestão administrativa é feita pela Associação da Orquestra Sinfônica de Barra
Mansa. Além disso, o Projeto é patrocinado pela Saint-Gobain, Votorantim,
CCR – Nova Dutra e White Martins e, pelo Ministério da Cultura – Governo
Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. A Light e a
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, patrocinam o Projeto
através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
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