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Segue fotos abaixo da Nota sobre o Projeto Fanfarra da Escola 

Estadual Gabriel Cozzetto. 

A Escola Estadual Gabriel Cozzetto do município de Nova Aliança jurisdicionada pela 

Diretoria Regional de Ensino de José Bonifácio, conta com uma fanfarra escolar simples 

desde o início do presente ano letivo de 2019, composta por aproximadamente 52 estudantes 

do ensino fundamental anos finas e médio. 

O grupo musical surgiu no intuito de atender uma demanda de propósitos nobres da Unidade 

Escolar, entre elas fazer valer as Leis  13.278/2016 e 11769 de 18/08/2008 que instituem 

no currículo da educação básica a música, as artes visuais, a dança como componente 

obrigatório no ensino básico, assim como, elevar a autoestima dos educandos, diminuir a 

evasão escolar, melhorar a socialização e assimilação de regras pelos alunos, criar 

acessibilidade a alunos com alguma deficiência e aproximar a comunidade da Unidade 

Escolar. 

A fanfarra escolar é uma articulação das intenções pedagógicas da escola na busca da 

inclusão, equidade e qualidade, assegurando que as circunstâncias pessoais e sociais não 

constituam um obstáculo para atingir o potencial educacional de cada um.  

Para que o projeto fosse executável a diretora de escola professora Tânia Maria do Carmo 

Plotegher buscou parcerias com a prefeitura municipal, que doou os instrumentos e que agora 

se dispôs a também doar as indumentárias para os integrantes da fanfarra e também oferece 

o transporte para as apresentações fora do município. 

A colaboração do professor Bilian Dias de Abreu da área de ciências humanas, que também 

é músico e trabalha duas vezes na semana como voluntário ensaiando os alunos, sendo 

responsável pelo comando e regência da fanfarra nas apresentações. 

Sendo dinâmica, a fanfarra possui uma agenda repleta de apresentações na comunidade e 

cidades vizinhas. 

Participou das comemorações cívicas da semana da Pátria no município e na cidade de                       

Baby Bassitt, efetuou a abertura do 10º Jogos da Independência de Nova Aliança, estará 

participando a convite da Diretoria Regional de Ensino de José Bonifácio da cerimônia de 

premiação da OBMEP no dia 19/09/2019. 

A EE Gabriel Cozzetto orgulha se dos seus alunos, resgatando tradições e cumprindo o seu 

papel como instituição de ensino ao oferecer uma educação publica de qualidade com 

compromisso e excelência a todos os educandos, apoiados na competência, visando garantir 

o aprendizado, valores e responsabilidades. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm


  



 



 



  



  



  



 



  


