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Inscrições abertas para os cursos de Formação
Continuada de Professores em Música 2012

Estão abertas até 14 de março as inscrições para os Cursos de

Formação Continuada de Professores em Música (edição 2012),

atividade de Extensão promovida pelo Campus Porto Alegre do IFRS.

Com o objetivo de oferecer subsídios aos professores da Educação

Infantil, do Ensino Fundamental e Médio para ações de ensino e

aprendizagem da música, conforme a Lei 11.769/08, este curso de

Extensão é destinado a docentes das redes de ensino federal, estadual e

municipal, professores unidocentes, professores de música, alunos de

graduação e profissionais envolvidos com a música nas escolas.

Dentro do programa de formação 2012, estão sendo ofertados três

cursos: Educação Musical na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do

Ensino Fundamental (30 vagas), Educação Musical no Ensino

Fundamental e Médio (30 vagas) e Educação Musical no Ensino Básico

(60 vagas, somente para alunos que participaram do curso em 2011).

Com carga horária de 40 horas, as aulas ocorrerão no período de Março

a Novembro de 2012, sempre às sextas-feiras, das 9h30min às 12h30min

e das 14h às 16h, conforme cronograma:

Educação Musical na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino

Fundamental: 23 de março; 20 de abril; 18 de maio; 15 de junho; 17 de

agosto; 21 de setembro; 19 de outubro e 09 de novembro. Horário: das

9h30min às 12h30min e das 14h às 16h. Obs.: este curso é oferecido

para alunos que não participaram do curso em 2011.

Educação Musical no Ensino Fundamental e Médio: 30 de março; 27 de

abril; 25 de maio; 22 de junho; 24 de agosto; 28 de setembro; 26 de

outubro e 23 de novembro. Horário: das 9h30min às 12h30min e das 14h

às 16h. Obs.: este curso é oferecido para alunos que não participaram

do curso em 2011.

Educação Musical no Ensino Básico: 16 de março, 13 de abril; 11 de

maio; 08 de junho; 10 de agosto; 05 de outubro e 09 e 23 de novembro.

Horário: das 9h30min às 12h30min e das 14h às 16h. Obs: este curso é

oferecido para os alunos que participaram do curso em 2011.

As aulas serão ministradas no Campus Porto Alegre do IFRS (Rua

Coronel Vicente, 281, Centro, Porto Alegre).

Informações e inscrições:

As inscrições devem ser feitas junto à Diretoria de Extensão (DEXT) do

Campus, pelo e-mail dext@poa.ifrs.edu.br, enviando a ficha de inscrição

preenchida (disponível no link ao final desta página). A ficha deve ser

preenchida na íntegra e enviada, impreterivelmente, até às 23h59min do

dia 14 de março.

Mais informações podem ser obtidas junto à DEXT, no horário de

funcionamento das 13h às 21h, pelo fone: (51) 3930-6022.

A partir do dia 16 de março estarão divulgados no site

www.poa.ifrs.edu.br os nomes dos participantes dos cursos.

Caso o número de inscritos supere o número de vagas, será realizado

sorteio público para o preenchimento das mesmas.

Mais informações no site http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=19883
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