
 

 

APRESENTAÇÃO: 

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

numa promoção da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, por meio do 

Núcleo de Arte e Cultura - NUAC. O Festival não é de caráter competitivo, mas  tem como um 

dos objetivos a amostragem dos resultados dos projetos musicais desenvolvidos nas unidades 

escolares no Programa: Arte e Cultura na Escola e demais projetos.  O evento permite 

proporcionar aos alunos uma experiência a mais na troca de saberes, somado 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.  

TEMÁTICA:  “SEMANA DE 22 – CEM ANOS DEPOIS – DO LIMIAR À CONSOLIDAÇÃO DO 

MODERNISMO NAS ARTES DO BRASIL”. 

 

Local: Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS.  
                                   Av. Dom Antônio Barbosa, 4155. 
 
Datas e Horários: 08 a 10 de novembro de 2022, das 18h às 21h. 

                                   11 de novembro de 2022, das 13h às 20h. 

 

 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. 

 

Nesse contexto o Festival de Música MS In Concert 2022 propõe um mergulho no 

universo da música, considerando que a pesquisa seja realizada sobre os estilos musicais e 

compositores modernistas. Sendo a música elemento transformador e promotor da 

psicomotricidade, do conhecimento, da estética e da autoestima consideramos importante 

desenvolver um trabalho cujas finalidades estimulem a promoção do potencial do indivíduo nos 

aspectos supracitados. Também porque o trabalho de educação musical concorre para o 

desenvolvimento de diferentes componentes do processo de aprendizagem, na medida em que 

favorece a concentração, a disciplina, a criatividade e o equilíbrio físico e emocional. 

 

 



 

No ano em que marca o centenário da icônica semana de arte moderna de 1922, 

acaloram-se debates e discussões críticas com os mais variados pontos de vista e provocações, 

no intuito de repensar o modernismo em sua totalidade. Desta forma é importante salientar 

que todo o processo foi posto em voga durante um longo período que vai do antes, durante e 

o depois, não se limitando apenas à semana de arte de 1922.  Além dos prenúncios modernistas 

na arte brasileira que resultaram na soma de um pensamento estético expressivo, na tentativa 

de uma busca por linguagens características com um toque de autenticidade brasileira, o 

mundo contemporâneo exige que sejamos cada vez mais ousados, e, a arte e a educação são 

fontes e trampolins inesgotáveis para os nossos impulsos criativos. Sendo assim, abordar este 

tema, “SEMANA DE 22 – CEM ANOS DEPOIS – DO LIMIAR À CONSOLIDAÇÃO DO MODERNISMO 

NAS ARTES DO BRASIL”, o moderno representa o novo, e não a negação de uma tradição. Enfim, 

olhar para o futuro, sem perder a originalidade e sem negar as nossas raízes culturais, buscando 

formas distintas de manifestações artísticas com uma reflexão onde todas as expressões sejam 

representadas de modo criativo e original. 

 

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 

musical dos estudantes envolvidos nos projetos culturais; 

 Apresentar uma proposta de intervenção pedagógica para o trabalho aplicado à música 

com a temática SEMANA DE 22 – CEM ANOS DEPOIS – DO LIMIAR À CONSOLIDAÇÃO DO 

MODERNISMO NAS ARTES DO BRASIL: 

 Ampliar o conhecimento e cultura por meio das letras das músicas, fomentando 

diferentes possibilidades de gosto musical; 

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

Programa: Arte e Cultura na Escola e demais projetos; 

 

REGULAMENTO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

     O festival de Música MS In Concert 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 2022, sob a orientação dos professores 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, da música e da cultura, por meio de apresentações culturais, 

que reunirão as diferentes linguagens e estilos musicais, através de apresentações de 

orquestra, violão, canto coral e flauta doce e demais formas de expressão musical. 

 

 



 

2. ORIENTAÇÕES:  

A escola deve providenciar que cada estudante menor de idade tenha autorização dos pais 

ou responsáveis para participação no evento; 

As inscrições deverão ser efetivadas pelo link https://forms.gle/6jgej2cB9brL7jL69 no 

período de 11 de julho a 15 de setembro de 2022. Para cada apresentação fica estipulado o 

tempo máximo de 6 minutos; 

O cronograma das apresentações será publicado no site da SED 

http://www.sed.ms.gov.br/nucleo-de-arte-e-cultura/ até 03/10/2022. 

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; 

       Os gastos com transporte, alimentação ou qualquer outro tipo de despesa dos participantes 

ficarão sob responsabilidade da unidade escolar; 

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

palco para as apresentações e demais necessidades técnicas poderão ser solicitadas no ato da 

inscrição; 

         Será de responsabilidade exclusiva das escolas estaduais a veracidade das informações 

fornecidas à organização do evento - NUAC/SUPED/SED;  

          Qualquer caso omisso a este regulamento será analisado pela organização do evento 

Núcleo de Arte e Cultura – NUAC/SUPED/SED; 

        Para informações adicionais os interessados podem entrar em contato com o Núcleo de 

Arte e Cultura - NUAC, pelo e-mail eventosmusica.nuac@gmail.com, ou pelo telefone (67) 3323 

- 7212. 
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