MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO MUSICAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A MÚSICA É UMA EXPRESSÃO CULTURAL UNIVERSAL QUE UNE AS PESSOAS E PODE LEVAR O JOVEM EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA LONGE DA CRIMINALIDADE OU FUNCIONAR COMO TERAPIA PARA
AS PESSOAS IDOSAS.

Publicado em 24/04/2019 às 15:30 (Atualizado em 07/01/2023 às 19:43), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social buscou na música uma forma de promover
a inclusão social e o desenvolvimento físico e intelectual dos usuários do SCFV e do CRAS.
Os usuários têm a possibilidade de participar de um projeto musical bem legal, onde as crianças
aprendem a tocar percussão com o professor Tiago Falcão e os idosos participam de um coral
com o professor Raul Sangi.
As aulas de percussão ocorrem para todos os usuários do SCFV das Crianças e Adolescentes
uma vez por semana nos dois turnos: matutino (9:00 às 11:00) e vespertino (14:00 às 16:00). Já
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para as crianças referenciadas do CRAS as aulas acontecem todas as segundas e sábados das
19:00 às 21:30 na praça do Ginásio. Quem quiser prestigiar nossos jovens é só chegar na
praça para assistir. As aulas para a terceira idade ocorrem todas as quartas, às 9:00 horas no
Salão Multiuso, no bairro Ferreira Vale. A música é uma expressão cultural universal que une
as pessoas e pode levar o jovem em situação de vulnerabilidade social para longe da
criminalidade ou funcionar como terapia para as pessoas idosas.
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