
 

 
 

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. Os professores de música atuantes nas unidades 

escolares terão como tema a ser desenvolvido em 2019 para o evento “A arte em poesia 

– Poetas brasileiros”.  

TEMÁTICA:  “A arte em poesia – poetas brasileiros” 

 

LOCAL: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Av. Waldir dos Santos 

Pereira, s/n, parque dos poderes, Campo Grande –MS  

DIAS: 08, 09 e 10 de outubro de 2019 

HORÁRIO: 18h às 22h 

 

 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. 

             A arte musical combina o prazer estético à transmissão de uma ideia, de um 

pensamento, de um sentimento, mais ainda, expressa o saber, o fazer e o sentir do ser 

humano. Pode, portanto, ser uma aliada da leitura, interpretação e compreensão 

textual dentro e fora da escola. Diante desse contexto, o professor pode mostrar aos 

alunos as aproximações históricas que música e poesia possuem.  

 Filhas de um mundo oral, as duas artes mantêm muitos pontos em comum, 

como o trabalho diferenciado com a palavra, por meio da valorização dos seus aspectos 

polissêmicos e sonoros. Levar os alunos a ouvirem uma música, questioná-los sobre as 

sensações que ela transmite, sobre a sonoridade das palavras e seus significados, pode 

ser o primeiro procedimento adotado para introduzir o universo poético em sala de aula. 



 

               A audição das músicas, abre alas para a leitura dos poemas. As ligações entre 

poesia e música são tantas que muitos músicos são chamados de poetas e já se tornou 

comum que poemas famosos sejam musicados. Assim, os alunos cantam poemas e 

estudam a poesia. O poema clássico “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís Vaz de 

Camões, por exemplo, foi musicado por Renato Russo e se transformou na música 

“Monte Castelo”, até hoje cantada. 

Nesse contexto o Festival de Música MS In Concert 2019 propõe um mergulho 

no universo da poesia, considerando que a pesquisa seja realizada prioritariamente 

sobre a poesia e os poetas brasileiros, focando nas inter-relações que a poesia tem com 

a música em sua totalidade.  

 

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 com a 

poesia brasileira a partir da música; 

 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; 

 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”. 

 

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 2019, 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:  

      Em 2019, o festival terá como tema exclusivo A arte em poesia – poetas brasileiros, 

explorando a diversidade musical por meio de pesquisa sobre a poesia e os poetas 

brasileiros, conhecendo, criando e compondo as melodias que serão executadas no 

evento;  

A escola deve providenciar que cada estudante menor de idade tenha 

autorização dos pais ou responsáveis para participação no evento; 

As inscrições deverão ser encaminhadas ao NUAC - Núcleo de Arte e Cultura, no período 

de 03 de junho a 31 de julho de 2019 via e-mail.  

          Para cada apresentação fica estipulado o tempo máximo de 6 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; 

          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; 

         Será de responsabilidade exclusiva das escolas estaduais a veracidade das 

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

        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 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. 

mailto:eventosmusica.nuac@gmail.com

