
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

No mês de março de 2014 foi implantado pela atual 

administração um projeto que desenvolve aulas de 

música nas escolas municipais de Rosário do Sul. O 

projeto é desenvolvido pela Impare Educação Musical, 

que tem sua metodologia fundamentada na premissa 

de que o ser humano é musical por natureza, primeiro 

como potência e depois ato. As professoras, participantes do projeto passaram, durante 

seis meses, por diversos encontros onde os profissionais da Impare implantaram o 

método de ensino, procedimentos, técnicas, atividades, referências e repertórios. O 

material didático da Impare abrange diferentes níveis de formação, da educação infantil 

ao ensino médio. Durante todo o dia da última segunda-feira,29 de junho, os professores 

de música Mauricio Maróstica e Maria do Carmo efetuaram visitas nas escolas, onde 

puderam conversar individualmente com as professoras. Segundo o professor Maróstica o 

encontro tem como objetivo acompanhar o trabalho prático desenvolvido em âmbito 

escolar, “Viemos conversar, saber se as professoras possuem dúvidas e sugerir questões 

técnicas como horário fixo e tempo de aula. Buscamos estar mais próximos das 

educadoras e auxiliar nesse processo que é novo e lento”. Em entrevista a Assessoria de 

Imprensa da Prefeitura Municipal a professora do maternal II da Escola de Educação 

Infantil Sonho Infantil Neila Neves Santana, salientou a oportunidade que está tendo com 

o projeto, “É maravilhoso, diferente, já notei aspectos positivos na linguagem e no 

comportamento das crianças. É uma oportunidade que temos de retomar com as crianças 

esse hábito de cantar”. As professoras também podem acompanhar o portal eletrônico da 

Impare, o mesmo é munido de conteúdos e áudios, além de sugestões de confecção de 

instrumentos com copos, grão de alimentos e madeira. Posteriormente outras visitas 

serão efetuadas pelos professores da Impare para que dúvidas e sugestões continuem a 

ser esclarecidas e aplicadas com os educadores. 

 


