Por que

Música e artes
são elementos
vitais do curriculum.

Aprender a

Tocar

•O
 Departamento de Educação americano
designa a educação artística como parte do
núcleo curricular.

A música
expressa o que
não pode ser
dito e o
que é impossível
calar.
-VÍCTOR HUGO
(1802-1885)

Musica?

•U
 m pesquisa da Gallup revelou que 94% dos
americanos consideram música como parte da
boa educação.

A educação musical é essencial para o
sucesso da criança na escola e na vida.

Para mais informações sobre os benefícios da
educação musica, como ajudar a promover a
música em sua comunidade ou para se juntar
à rede de conexões de defensores da educação
musical, visite: www.supportmusic.com.
Escaneie o código abaixo
para mais informações.
!

A educação musical nas escolas é essencial
tanto para a escola quanto para a vida.
Aprender música na escola dá a
oportunidade de:

Ou contate a organização abaixo
para mais informações

•A
 prender habilidades musicais que duram
a vida toda
• Impulsionar o estudo acadêmico
•A
 poiar o desenvolvimento social são e a
qualidade de vida de uma pessoa jovem
• Preparar para o trabalho da vida adulta
Visite www.supportmusic.com para descargar
el folleto de Keep Music Education Strong
(Mantenga una educación musical sólida)
en español.

Versão em
PORTUGUÊS

(Crédito de la foto de Rob Davidson / Photo credit: Rob Davidson)

PAGR_SM_3X_Broch_13-Port.indd 1

7/1/14 6:17 PM

Eu acho que a
música em si é
relaxante. É uma
expressão explosiva de
humanidade. É algo pelo
qual nós todos somos
tocados. Não importa de
que cultura somos,
todos amamos música.
-BILLY JOEL

A música pode
mudar o mundo
porque ela pode
mudar as pessoas.
-BONO

Educação musical é caminho
para o aprendizado por toda a
vida, conhecimento e cultura.
Educação musical facilita o crescimento
acadêmico do estudante:
• Melhora o aprendizado e a
memorização da informação
verbal
• Acelera o raciocínio lógico
• Turbina as habilidades de
aprendizado de outros idiomas,
como o inglês
• Aumenta a pontuação
em testes
escolares de
aptidão
(Extraído de
“Music Matters”
publicado em
parceria com
Arts Education)

Orquestra
e coro são válvulas
de escape para mim.
Tocar meu cello faz com que
eu me expresse, e me faz relaxar
depois das aulas. O chorus, por outro
lado, também me beneficia por me dar
a oportunidade de interagir com as
pessoas que têm interesses similares
aos meus. Sem essas aulas eu não
poderia fazer isso tudo.
-ESTUDANTE
DE 13 ANOS

A educação musical
prepara os jovens para o
mercado de trabalho
do século 21.
•A
 s habilidades aprendidas através da instrução
sequencial de música incluindo disciplina e a
habilidade de analisar, resolver problemas, se
comunicar e trabalhar cooperativamente são
vitais para sucesso no mercado de
trabalho do século 21.
•D
 e acordo com uma pesquisa
realizada em 2008, empregadores
identificam criatividade como
uma das 5 mais importantes
habilidades para ter
sucesso profissional.
— Lichtenberg,
Woock, & Wright, 2008

A educação musical
melhora a saúde do
desenvolvimento social e a
qualidade de vida do jovem.
•E
 studantes indicaram que a participação
em artes motivam eles a frequentar as
escolas e a arte cria um ambiente
sustentável que promove uma
aceitação construtiva da
crítica e um segurança para
se arriscar.
•U
 m estudo da Universidade de
Columbia revelou que estudantes de
artes são mais cooperativos com professores
e outros alunos, mais auto-confiantes e
hábeis para expressar suas ideias.

Se eu não fosse
físico, provavelmente
seria músico. Eu
frequentemente penso
em música. Vivo meus sonhos
diários como música. Vejo minha
vida como música... Minha
maior diversão na vida
é a música.
-ALBERT EINSTEIN

(1879-1955)
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