
PODER LEGISLATIVO DO EST,ADO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ABDAI-A FRAXE - PODEMOS

REeuERIMENTo N'J q ÿ6 Ano 2017

Autor: Dep. ABDALA FRAXE - PODEMOS

Assunto: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja

encaminhado e acolhido pelo Senhor Secretário de Educação do Amazonas, o "Projeto
Fanfarra Escolar", em anexo, tratando do tema Monitoria em Fanfarras Escolares e suas

necessidades afins.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhora Deputada e Senhores Deputados,

Estamos solicitando em nome dos nossos jovens estudantes do Estado do Amazonas o
acolhimento do Projeto Fanfarra Escolar, pela SEDUC, onde se tem a ampla oportunidade
de aprender por meio da música, estilo fanfarra, a socializaçáo e expressão dos jovens
envolvidos estimulando a concentração e valores culturais, auxiliando assim o

desenvolvimento motor através da sincronia de movimentos.
Outros motivos contidos na grandiosidade deste projeto, são; a manutenção dos jovens na

escola, diminuindo o abandono escolar, aumento do rendimento de aprendizagem, melhor
apreciação musical e artística e finalmente aumento de conhecimento teórico e prático dos

instrumentos musi cai s.

Diante do exposto, solicito aos meus pares desta casa, que aprovem essa propositura,

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATI ADO AMAZONAS, em

ñ

Manaus, l7 de agosto de 2017
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA

Decreto Lei no 24.834 de 1 de março de 2005
Coordenadoria Distrital de Educação 6
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TDHNT|F|CAçÃO DO PROJETO

ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANÞA DE SO¡.JZA

HNDERFçO:RUA ARAUJO LIMA S/N

TH{-EFoNE: 9885s-1821 EMA|L: eerhoranda@seduc.net

GESTOR(A): SÉRcto JosÉ LACERDA FAÇANHA

TËLËFoNE : 9-9466-4s9s EMAIL: sergio.facan ha@ hotma it. com

RESPONSÁVCT: ANDRÉ SANTANA RAMOS

MONITOR(A): LEONARDO MARTANO NEVES
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TËLEFoNlË No 9-92 sz -9644 EMAIL: leonardo. neves@hotma it. corn

TEMA
MOh¡ITORIA EM FANFARRAS ESCOLARES

ARËA DE ATUAçAO
ALLJNIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

PERíODO
(Seis Meses)
Julho à Dezembro



J[JST'!F!CATIVA

Trabalhar os aspectos sociais e culturais através da música, estilo
fanfarra' mostrando os trabalhos a serem realizados nos eventos e desfiles
cívicos' onde os alunos terão contato com os elementos da música através dos
instrumentos de sopro e percussão.

os mesmo teräo aulas de teoria musical e prática instrumental,
fortalecendo assim a inclusão da Educação Musicar na escola, conforme a Lei no.
11'769/2008, a qual versa sobre a obrigatoriedade do conteúdo música agregada
na grade curricular da educação básica.

o projeto atenderá de 50 a 150 alunos tanto do Ensino Fundamental
quanto do Ensino Médio, sendo dividídos em grupos como: corpo coreográfico,
Linha de Frente e Corporação Musical.

com o projeto fanfarra é possível m¡ostrar que, quando o aluno entra emcontato com a música, participando ativamente da corporação, ere pode
desenvolver a própria sensibilidade e principalmente estimular a Ímaginação,
adquirir e cultivar um maior senso artístico e estético. Além disso, suas
capacidades de composíção musical são arnptiadas, bem como as possibilidades
de exercitar diferentes sentidos do corpo.

Além disso, desenvolve potencialidades importantes para a vida,tais como:
concentração, percepção, imaginação e sensibilidade como já foram mencionados,
esses valores podem contribuir tanto para a consciência de seu lugar no ¡.nundo
como para compreensão sobre as coisas e formas que estão a s[Ja vorta.

A Música é um tipo de expressão humana dos mais ricos e universais, por
isso é importante que os alunos compreendam o sentido do fazerartístico, ou seja,
entendam que suas experiências de executar, cantar ou dançar uma música, nãosão atividades que visam somente para momentos de distração ou lazer, mas
também oportunidade de desenvolvê-los musical intelectual e socialmente, poís
sabe-se que ao fazer e conhecer música, os jovens percorrem trajetos de
aprendizagem que proporcionam conhecimentos diverso sobre sua relação com o
mundo.



OEJET¡VO GERAL

Ampliar as opottunidades de aprendizagem por meio da música, estilo
fanfarra, integrando crianças e adolescentes através dos lnstrumentos Musicais,
promovendo a socialização e expressão, estimulando a concentração e
principalmente os valores culturais, auxiliando assim no desenvolvimento motor
através da sincronía de movimentos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos visando à exploração das
diversas possibilidades de acompanhamento proporcionado pelo ínstrunrento.
Dar condiçöes aos alunos de conhecer elementos básicos de uma boa

@

e
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apreciação musical

Vivenciar através dos lnstrumentos, músicas folclóricas, regionais, populares,
internacionais e eruditas.

Ampliar os conhecimentos concernentes à técnica instrumental de acordo com
o nível de cada aluno.

" Garantir a permanência do aluno na escofia

' Reduzir o abandono escolar.

* Aumentar o rendimento escolar.

s Preservar o Patrimônio público.



FUNDAMENTAçÃO TEÓR¡CA

As atividades musicais não apontam a formação da criança como músicos
e sim a compreensão da linguagem musicaf, propiciando o desenvolvimento
sensorial, promovendo a expressão das emoçÕes, ampliando a formação da
criança- Antes mesmo de seu nascimento a crian ça jé^ entra em contato com o
universo sonoro.

"pois na fase intrauterina os bebes já convivem com um ambiente de sons
provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a
respiração e a movimentação dos intestinos. A voz materna também
constitui material sonoro especial e referencia afetiva para eles.', (BRlro
2003, p. 35).

Quando estudamos a história da nrúsica de povos da antiguidade como
Grécia e Roma, é possível perceber que a música esta presente em rituais e festas
de nascimentos, mortes, casamentos e de louvor. Contrariando a teoria cientifica, o
cristianismo defende que a música existia antes mesmo da humanidade, de acordo
com a Bíblia no Novo Testamento os anjos louvavam e adoravam a Deus com
instrumentos musicais e cantos líricos.

A música tem um importante papel cle promover o ser humano, e acima de
tudo, a inclusão de crianças e jovens, sem ter a concepção de que só partÍcipa das
atividades os "talentos naturais", ou seja, aqrlele que tem aptidão e maÍs facilidade,
a linguagem musical defende a ideia de que o conhecimento se constrói com base
na vivência de cada ser, desse modo, todos devem tocar um instrumento mesmo
que não tenham um senso rítmico, pois acrerjitamos que as competências rnusicais
se däo com a prátíca regular e encaminhada por urn educador, respeitando,
valorizando e estimulando sempre esse aluno á criaçäo musical.

Trabalhar ativídades pedagógicas fazendo uso da música é com certeza
estimulante, pois ela dá condições de observar a percepção musical das crianças e
sua melhora na sensibilidade, na construção do conhecimento, no raciocínio e em
sua expressão corporal.



MET'ODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido da seguinte maneira

" Organização de horários de Ensaios na Instituição.

' Levantamento de Material instrumental.

ø Período de lnscrição para as atividades: teórico e prático.
ø Reunião com os alunos selecionados.

" Processo de familiarização e aprendizagem com os lnstrumentos
Rítmicos, Harmônicos e Melódicos.

o lntroduçäo a teoria musical.

' l-eitura nas claves de Sol e Fá.

' Escalas Musicais

ø Compassos (simples e composto)

* Signos de compasso

' Ordem Unida (Marcha, Garbo e Alinhamento)

ø Estudo de peças regionais, Estudo de Canções folclóricas e Música popular
Erudita.

e Aulas prátícas em grupo

' Análise oral das peças a serem estudados

e Estudo do repertório

@ Acompanhamento individualizado ou em grupo ( observando a
disponibilidade do lnstrutor e do Aluno)

o Exercícios com fins especificos: Relaxamento, respiração e agilidade tecnica.

' Apresentação dos estudos realizados à lnstituição e outras entidades



RËCIJRSO I NSTRUMENTAI-

Para a realização deste projeto utilizaremos o material lnstrumental
disponível na escola, comprados pela escola, já fornecidos pela Secretaria de
Estado de Educação e Qualidade de Ensino-SEDUc/AM e pelo programa Mais
Educação do Governo Federal,podendo ser Fanfarra simples e/ou Banda Marcial.

- FANFARRA SIMPLES

lnstrumentos de sopro: cornetas e connetões lisos de qualquer tonalidade ou com
gatilho, Sousafones, Bombardinos e demais ínstrumentos lisos ou com gatilho.

lnstrumentos de percussão: liras, bombos, tambores, quintetos, prato a dois, prato
suspenso, caixa tenor;

- BANÐA MARCIAL

lnstrumentos de sopro

Flugelhorn.

trompetes, trombones, tubas, Bombardinos, trompa e

lnstrumentos de percussão: liras, bombos, tambores, quintetos, prato a dois, prato
suspenso, caixa tenor;

RHCIJRSO I{UMANO

" Gestor(a)

" Fedagogo(a) da escola

* MONITOR DE FANFARRA ESCOLAR



MATËRIAIS

CROruOGRAMA

QT'D DESCR¡
04 cArXA H I G H STRoKE 1 4Xo
01 oU I NTO-TOM 6 8', 1 0' 1 2 ,

1 3
01 BUM BO MEE D coM COLETE
01 B UM Bo M E E D coM coLETE
01 B UM BO MEE D coM COLETE
01 B UM Bo M E E D coM coLETE
01 B U M BO M E E D coM COLETE
06 ESTANTE S U PoRTE PARA B UM EO
o4 ESTAN TE S U PORTE PARA CAIX,AT
02 ESTANTE SU PoRTE PARA oU NTo-TOM
01 coLETE PARA oU NTO-TOM
01 B UM BO SI NF N co 36X 1 8
01 CARR I LHÃO 72 NoTAS
01 cAtXA S N Fot¡ CA 1 4X6 1 t2
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lnventário

X xPeríodo de in X
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Processo d
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Apresentação
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X X X X

lnventárío e organização do material X X X

Planejamento, frequência e relatório. X X X X x



AVALTAçÃO PERIóD|CA

Avaliação visa verificar se o aluno alcançou o objetivo prático e teórico
e constatar o desenvolvimento das técnicas exigidas no decorrer das aulas,
verificando também a sua participação e frequência que são ímportantes para o
desenvolvimento musical. constarão os seguintes aspectos:

* Frequência e Rendimento Escolar

' Participação

* Críatividade

* Exercíciosespecíficos

" Escala

' Dinâmicas

* Afinação

* Dificuldade técnica

AVALËAçAO final

Se todos os alunos do projeto permaneceram na escola e foram aprovados



REFERENCIA

PCN - Parametro Cunicular Nacional- A¡tes

EXPLORANDO O I.JNIVERSo DA MÚsIc A . Nicple Jear}úI

COMO USAR A MÚSICA NA SALA DE AULI\ - MArtiNS FErrEirA
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COMÉCIO DE INSTRIJMENTOS MUSICAIS LTDA ME

trçømenta/Pedida A@1

ANP"i:

C$MIPRAÐOR :Leanørdo Neves

ÐATAß.A/tg/2t33.V

TEL:¡sz¡oozs7s644

E- fuîAf L: I e o n a rd o n eve s2 J.4 @ a m o i l. co m

Quant. Códígo Descrição Vr.unit. Vr Totøl

"CHS-O3(D " CAIXA High stroke 74x9 R52,z7B.oo " Rsg,712.00

7 "MMTP-57O0 " Quinto-tom 6'8'70'72'13 "R52,O81.00 "R'ZOSL.00

I "MM8-76700 "Bumbo meed com colete "RS7,oBs.oo "RsL,085.0O

x "MMB-7870O "Bumbo meed com colete "R$7,207.50 "RS1,zo7.so

7 "MMB-20700 "Bumbo meed com colete 'Rs7,3O8.oO "Rs7,308.OO

"MMB-22700 "Bumbo meed com colete "RsL3s8.0O "Rs7,3s8.0O

"MMB-247O0 "Bumbo meed com colete "Rs1.,606.O0 "Rs1,606.oo

6" 'MA-0O785 "Estonte suporte paro bumbo "R531&00 "Rs7,9o8.OO

"MA{,0786 'Estante suporte pora cøixa "R5378,00 "R$L,272.00

2" "MA-Oq7/U "Estante suporte Pdrd quinto-tom "R5333,00 "R5666,OO

7 "MCC-TO735 "Coleteparøquinto-tom "Rs36Z0o "Rs362,00

7 "BSRA-36700 "Bumbosinfônico36x18 "Rs4,043.O0 "R,4,O43-O0

7 "PNC-0572 "Carrilhão T2Notas "Rs398,00 "Rs3e&O0

7 "CllVC-74300'Caíxasinfônicø74x6.L/2 "Rs62e,0O "R5629,00

cNPt. L2.423.629/0007-23

Edme com.de lnstrumentos Musicois ltdø.

Rod. Arão Sahm, 7007-ld Olimpo Terrø Preto Møiriporã-SP

( 1 L)942 50 57 27 (Ve n ded o r M øteus Sd ntos)

m a t e u s_btt @ h ot m o i I. c o m

Valor Toto!. RS 27,035.00


