ORIENTAÇÕES JUSPEDAGÓGICAS
Obrigatoriedade do Ensino de Música, em forma
de conteúdo, no componente curricular de Artes,
por força da Lei 11.769/2008 e Resolução
009/2013, do CME

.
A escola é abordada, constantemente, para se manifestar sobre determinado
assunto ou problema educacional e, muitas vezes, justificar esse ou aquele
posicionamento durante a sua ação pedagógica.
Essa abordagem pode ocorrer por e-mail (e deve ser respondido), por ligação
telefônica, nos encontros ocasionais, no pátio ou em outros lugares; em plena
reunião de pais e durante os demais eventos. Essas abordagens, apesar de
serem em nosso ambiente, exigem um excelente e permanente preparo, do
gestor e de toda a equipe pedagógica.
Acontece que a abordagem, às vezes, parte de quem não compõe a
comunidade escolar. Mesmo assim, a escola deve respeitar e responder as
indagações, pois faz parte da nossa missão zelar pelo bom relacionamento
com a comunidade externa. Dentre elas, podemos citar empresa jornalistas,
representantes classistas, religiosos, comunitários, Conselhos de Educação,
Conselhos Tutelares, Ministério Público, Judiciário, Poderes Legislativos,
Governos e tantas outras.
No momento, as indagações são sobre o ensino de música em nossas escolas.
Porém, já foram sobre o ensino de Filosofia e Sociologia; educação para o
trânsito, sexual; os conteúdos sobre as nossas origens raciais, principalmente
indígenas e africanas; violência contra a mulher; trabalho e exploração infantojuvenil, e tantos outros. Logo, logo serão sobre nutrição, obesidade, bullyng,
civilidade, segurança, defesa e cuidados pessoais; consumismo; uso da
tecnologia e redes de relacionamentos... e assim vai.
Para todas as indagações que já passamos; as que estamos vivenciando e as
que virão, o mais importante é ter preparo, competência e equilíbrio. Até agora,
as escolas têm se saído muito bem. Devemos nos aperfeiçoar para enfrentar
as novas situações. As demandas crescerão de forma rápida e constante. O
nosso preparo deve também crescer da mesma forma ou mais ainda. Temos
que ter sempre, sempre a disposição e a coragem de sermos educadores.
A sugestão que se segue é para ajudar a escola a ter em seu poder, de forma
organizada, tudo que tem feito o sobre ensino de música em seu
estabelecimento de ensino. Estará, assim, preparada para responder ou

corresponder aos apelos que surgirem. Hoje, por parte da OAB-Ce, quanto ao
ensino de música, rogando o empenho das escolas, mas amanhã poderá ser
por parte de outro órgão ou instituição, sobre o mesmo assunto ou outro
qualquer. Eis a sugestão.

A ESCOLA E O ENSINO DE MÚSICA ATÉ A APROVAÇÃO DA LEI (2008).
a) Pedir a coordenadora ou supervisora dos diversos níveis de ensino que
relacione em qual serie, matéria e período o conteúdo do ensino de música
foi ministrado. Tudo de forma bem organizada e com o maior número
possível de detalhes, nem que fique um pouco volumoso.
b) Relacionar os eventos em que a música foi apresentada e trabalhada.
c) Destacar a Semana Cultural como momento precioso de trabalhar o
conteúdo de música;
d) Informar se havia escolinha de música e/ou se havia professor capacitado.
e) Recolher as informações de cada nível (Infantil, fund. I e II, ens médio).
f) Organizar um mapa geral, contendo as informações de todos os níveis de
ensino, de tal modo que fique registrado tudo que a escola promoveu, até
2008, para oferecer uma educação musical a seus alunos.

A EVOLUÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA NOS ANOS ADAPTATIVOS - 2009
a 2011.
a) Pedir a coordenadora ou supervisora dos diversos níveis de ensino que
relacione em qual serie, matéria e período o conteúdo do ensino de música
foi ministrado.
b) Relacionar os eventos em que a música foi apresentada e trabalhada.
c) Destacar a Semana Cultural como momento precioso de trabalhar o
conteúdo de música;
d) Informar se havia escolinha de música e/ou se havia professor capacitado
e a partir de quando começou a iniciar.
e) Recolher as informações de cada nível (Infantil, fund. I e II, ens médio).
f) Organizar um mapa geral, contendo as informações de todos os níveis de
ensino, de tal modo que fique registrado tudo que a escola promove para
oferecer uma educação musical a seus alunos.
g) Comparar, por nível de ensino, o ocorrido na situação anterior (até 2008)
com o que aconteceu nesta fase (2009 a 2011).

A ESCOLA E O ENSINO DE MÚSICA NO ANO DE 2012 E 2013
a) Repetir os procedimentos do tópico anterior.
b) Comparar com o ano de 2011.
c) Dar especial destaque a Semana Cultural como momento precioso de
trabalhar o conteúdo de música;

d) Citar as disciplinas afins selecionadas para trabalhar o ensino da música;
e) Definir em quais atividades ou eventos o ensino da música FOI trabalhado
de forma transversal;
f) Planejar tudo de acordo com a realidade da comunidade educacional de
sua escola, utilizando, para esse fim, a autonomia instituída pela LDB
(art.12), quando atribui à escola exclusividade na elaboração do Projeto
Político Pedagógico do estabelecimento de ensino;
g) Lembrar que a lei, ao instituir como obrigatoriedade o ensino de música na
escola,o fez com a exigência de ser CONTEÚDO, mas não exclusivo de
componente curricular, não sendo, por isso mesmo, obrigatório ensinar a
leitura de partitura e conhecer notas musicais;
h) Verificar se pode ampliar a atuação para mais alunos, de tal forma que,
preferencialmente, pelo menos, aconteça em duas series de cada nível de
ensino, de forma mais significativa e em todas as series de forma leve, só
para formar uma consciência sobre a importância da música na vida das
pessoas.

A ESCOLA E O ENSINO DE MÚSICA - O QUE FOI PROJETADO PARA
2014.
De posse dos dados sobre a realidade do ensino de música em cada nível
de ensino na escola, é o momento de projetar mudanças e aperfeiçoamentos
para o atual ano de 2014. Da mesma forma, para o próximo ano letivo (2015).

O MÉTODO SUGERIDO DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DA
REALIDADE ESCOLAR, NO TOCANTE AO ENSINO DE MÚSICA, PODE SER
ADAPTADO E UTILIZADO, TAMBÉM, PARA QUALQUER OUTRO
COMPONENTE CURRICULAR,
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