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 MS In Concert 

“AS INFLUÊNCIAS CULTURAIS NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE MS” 

Data: 01 02 e 03 de Outubro de 2018 

Horário: 19h às 21h 

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo 

Av. Waldir dos Santos Pereira, S/N - Parque dos Poderes, Campo Grande/MS. 

APRESENTAÇÃO: 

      O MS In Concert é o Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do 

Sul, um evento promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do 

Sul, por meio do Núcleo de Arte e Cultura/NUAC, não sendo de caráter competitivo, mas 

como culminância dos projetos musicais desenvolvidos nas unidades escolares e no 

Programa: Arte e Cultura nas Escolas.  O evento permite proporcionar aos alunos 

uma motivação em relação aos projetos aplicados na escola, mostrando-lhes a 

importância da música no desenvolvimento de suas potencialidades, bem como saber 

apreciá-los de forma prazerosa e espontânea. Os professores de música atuantes nas 

unidades escolares terão como tema a ser desenvolvido para o evento “AS 

INFLUÊNCIAS CULTURAIS NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE MS”. 

       Objetiva se que os alunos a partir de pesquisas monitoradas, conheçam um pouco 

mais sobre a produção musical do nosso Estado, observando a influência dos 

imigrantes.  

JUSTIFICATIVA 

          A vivência musical para o educando em geral é extremamente agradável, pois ele 

aprende novos conceitos e desenvolve diferentes habilidades, melhora a comunicação, a 

criatividade, a coordenação, a memória, a sensibilização e a educação musical. 

         

OBJETIVOS: 

 

 Proporcionar aos estudantes envolvidos nos projetos a oportunidade de expressar 

o aprendizado em música; 

 Oferecer à comunidade escolar e ao público a oportunidade de conhecer a prática 
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musical dos estudantes envolvidos nos projetos culturais; 

 Conhecer e identificar a produção musical de MS, a partir das Influências dos 

Imigrantes. 

 Promover o intercâmbio e a integração entre todos os estudantes envolvidos no 

programa; 

 Divulgar e propiciar o conhecimento musical da cultura regional. 

 Promover a divulgação, bem como o cumprimento da Lei n. 11.769, de 18 de 

agosto de 2008, parágrafo 6º, que Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da 

música na educação básica). Página 1 que versa: “A música deverá ser conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de Arte”. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

            O festival é direcionado exclusivamente aos estudantes da Rede Estadual de 

Ensino de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de divulgar os trabalhos realizados 

durante o ano letivo de 2018, sob a orientação dos professores de música que 

desenvolvem projetos na área da música ou que participem do Programa: Arte e Cultura 

na Escola, com o intuito de valorizar a importância da arte, música e cultura, por meio de 

apresentações culturais que reunirão as diferentes linguagens musicais: orquestra, 

violão, canto coral e flauta doce. 

 

2. ORIENTAÇÕES: 

             Neste ano o festival terá como tema exclusivo “AS INFLUÊNCIAS CULTURAIS 

NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE MS”, explorando a diversidade musical presente 

no Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus intérpretes, compositores e 

músicos.  

             A escola deve providenciar que cada estudante menor de idade tenha 

autorização dos pais ou responsáveis para participação do evento. 

             As inscrições deverão ser encaminhadas ao NUAC - Núcleo de Arte e Cultura, 

no período de 02 de junho a 31 de julho de 2018 via e-mail (ficha em anexo).  

             Para cada apresentação fica estipulado o tempo máximo de 10 minutos. 

             Fica explícito nesse regulamento que a Secretaria de Estado de Educação 

poderá utilizar de todos os direitos de imagem na mídia impressa, eletrônica e outras 

mídias, incluindo possível produção de DVD oficial do evento. 

            Custos com transporte, alimentação ou qualquer outro tipo de despesa dos 

participantes do festival não serão de responsabilidade da organização do evento. 

            A organização do evento fornecerá: sonorização (aparelhagem de som); 

iluminação e palco para as apresentações. 

           Será de responsabilidade exclusiva das escolas estaduais a veracidade das 
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informações fornecidas à organização do evento - NUAC/SUPED/SED.  

           Não será permitida a participação de estudantes que pertencerem a outros 

grupos de música do município. O participante deve estar matriculado na escola que 

está representando ou inscrito no Programa: Arte e Cultura na Escola. 

          Qualquer caso omisso a este regulamento será analisado pela organização do 

evento - NUAC/SUPED/SED. 

           Para informações adicionais os interessados podem entrar em contato com o 

NUAC – Núcleo de Arte e Cultura, pelo e-mail eventosmusica.nuac@gmail.com, ou pelo 

telefone (67) 3323 - 7205. 

 

 

mailto:eventosmusica.nuac@gmail.com
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Unidade Escolar: 

Diretor (a) 

Telefones: Município: 

Professor (a): Email Tel.: 

 

ORQUESTRA (    ) CORAL (   ) FLAUTA DOCE (   ) VIOLÃO (   )  

OUTROS (   )_____________________ 

Número de alunos participantes: _______ 

 

MÚSICAS: 

 

 

 INTÉRPRETE/COMPOSITOR: 

 

 

TEMPO DA APRESENTAÇÃO: (Max 10 minutos) 

Anexar lista dos alunos participantes com nome, idade e ano que estudam. 

 

Campo Grande, MS ___/___/____ 

 

 

Assinatura / Professor 

 

 

 

Assinatura / Diretor 
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