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RESOLUÇÃO N.º 001 de 04 de Setembro de 2017. 
 
 

Aprova Diretrizes Operacionais para o Ensino da Música na Educação Básica no 

Sistema Municipal de Ensino de Engenho Velho/RS. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENGENHO VELHO, ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no Art. 11, inciso III, da Lei Federal n.º 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, o artigo 7º, inciso I da Lei Municipal nº 0575/2007 que Institui o Sistema 
Municipal de Ensino, e o artigo 10, inciso I da Lei Municipal nº 685/2009,  

 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º Esta Resolução tem por finalidade orientar as escolas do município e a Secretaria 

Municipal de Educação para a operacionalização do ensino de Música na Educação Básica, 
conforme definido pela Lei nº 11.769/2008, em suas diversas etapas e modalidades.  

 
§ 1º Compete às escolas:  
I - incluir o ensino de Música nos seus projetos político-pedagógicos como conteúdo 

curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos e espaços educativos;  
II - criar ou adequar tempos e espaços para o ensino de Música, sem prejuízo das outras 

linguagens artísticas;  
III - realizar atividades musicais para todos os seus estudantes, preferencialmente, com a 

participação dos demais membros que compõem a comunidade escolar e local;  
IV - organizar seus quadros de profissionais da educação com professores licenciados em 

Música, incorporando a contribuição dos mestres de saberes musicais, bem como de outros 
profissionais vocacionados à prática de ensino;  

V - promover a formação continuada de seus professores no âmbito da jornada de trabalho 
desses profissionais;  

VI - estabelecer parcerias com instituições e organizações formadoras e associativas ligadas à 
música, visando à ampliação de processos educativos nesta área;  

VII - desenvolver projetos e ações como complemento das atividades letivas, alargando o 
ambiente educativo para além dos dias letivos e da sala de aula.  

 
§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Educação:  
I - identificar, em seus quadros de magistério e de servidores, profissionais vocacionados 

que possam colaborar com o ensino de Música nas escolas, incluindo-os nas atividades de 
desenvolvimento profissional na área de música;  

II - promover cursos de formação continuada sobre o ensino de Música para professores das 
redes de escolas da Educação Básica;  

III - apoiar a formação dos professores e dos demais profissionais da educação em cursos de 
segunda licenciatura em Música;  

IV - criar bancos de dados sobre práticas de ensino de Música e divulgá-las por meio de 
diferentes mídias;   
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V - promover a elaboração, a publicação e a distribuição de materiais didáticos adequados 
ao ensino de Música nas escolas, considerando seus projetos político-pedagógicos;  

VI - organizar redes de instituições ligadas à música com vistas ao intercâmbio de 
experiências docentes, de gestão e de projetos musicais educativos, bem como à mobilidade de 
profissionais e ao compartilhamento de espaços adequados ao ensino de Música;  

VII - realizar concursos específicos para a contratação de licenciados em Música;  
VIII - cuidar do planejamento arquitetônico das escolas de modo que disponham de 

instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive condições acústicas, bem como do 
investimento necessário para a aquisição e manutenção de equipamentos e instrumentos musicais;  

IX - apoiar a criação de Escolas de Música, ou instituições similares, que promovam a 
formação profissional em Música.  

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
Aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária de 04 de Setembro de 2017. 
 

 
 

__________________________ 
LEONARA PIRAN  

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 
 
 
 
 

Homologado por SUZETE TROMBETTA ALBA, Secretária Municipal de Educação e 
Cultura do Município de Engenho Velho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, após a aprovação pelo Conselho Municipal da Educação - CME, considerando o 
disposto no artigo 11, inciso III, da Lei Federal nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o artigo 7º, inciso I, da Lei Municipal nº. 
0575/2007 que organiza o Sistema Municipal de Ensino (SME) e o artigo 10, inciso I, da Lei 
Municipal nº. 0685/2009 HOMOLOGA, a Resolução nº 01/2017, de 04 de Setembro de 2017. 
 

_________________________ 
Suzete Trombetta Alba 

Sec. Mun. de Educ. e Cultura 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Conselho Municipal de Educação de Engenho Velho considerando o debate sobre o 
papel da Arte na Educação Básica, em especial do conteúdo Música, ganha evidência na atualidade 
com a aprovação da Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Essa normativa altera a Lei nº 
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com vistas a dispor 
sobre a obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica. Para tanto, acrescenta ao art. 26 
da LDB, que trata da base nacional comum e da parte diversificada do currículo da Educação 
Básica, o § 6º, estabelecendo a Música como “conteúdo obrigatório, mas não exclusivo”, do 
componente curricular Arte, tratado no § 2º desse mesmo artigo. Com a redação dada pela Lei nº 
12.287/2010 (que altera a Lei nº 9.394/96, no tocante ao ensino da Arte), o referido § 2º dispõe 
que o ensino da Arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 
curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. A Lei nº 11.769/2008 determina ainda o prazo de 3 (três) 
anos para que os sistemas de ensino se adaptem a essas exigências.  

O objetivo do ensino da música, entendida como um direito de todas as pessoas, possibilita 
a presença de diferentes atores na escola, tais como musicistas, sábios e mestres tradicionais, 
técnicos, pedagogos e licenciados em Música. Isso tem favorecido o crescimento dos debates e 
ações em torno da inserção do ensino de Música e suas formas de tratamento no contexto escolar.  

Prática curricular que deve ser estendida a todos os estudantes, o ensino de Música precisa 
ser integrado ao projeto político-pedagógico das escolas que, de um modo geral, têm atribuído, em 
suas ações educativas, papel secundário à música no processo formativo dos estudantes. Sendo 
assim, a presença da música nas escolas tem, em muitos casos, sido reduzida à realização de 
atividades pontuais, projetos complementares ou extracurriculares, destinados a apenas alguns 
estudantes; relegada a uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de outras disciplinas; utilizada 
muitas vezes como rituais pedagógicos de rotinização do cotidiano escolar, tais como marcação dos 
tempos de entrada, saída, recreio, bem como das festas e comemorações do calendário escolar.  

Por isso é importante sublinhar que todas as iniciativas necessárias para a implementação 
do disposto nesta Resolução devem ser tomadas pelas mantenedoras e pelos estabelecimentos de 
ensino. Assim sendo se reafirma a educação como um direito humano fundamental, o que implica 
na garantia de sua oferta mediante a promoção, proteção e respeito à diversidade de experiências e 
culturas, assegurando à população a igualdade de oportunidades para o acesso e a apropriação do 
conhecimento. 

Engenho Velho, 04 de Setembro de 2017. 
 
 
 

_______________________ 
Leonara Piran  

Presidente do CME/Engenho Velho/RS 




