Projeto Escola de Música
Lions Clube de Estrela e Leo Clube de Estrela

Em 2017, o Leo Clube de Estrela programou uma campanha de
arrecadação de roupas usadas, A atividade aconteceu durante uma
Gincana juntamente com o Grêmio Estudantil do Colégio Martin
Luther . Doaram todas as peças arrecadadas ao Lions Clube de
Estrela que promoveu um Brechó com preços baixíssimos e os
recursos conseguidos serviram para ação Social. Sucesso total.
Em 2018 o Grêmio Estudantil do Colégio Martin Luther, tornou a
fazer a Tarefa de arrecadação de roupas na Gincana doando mais
de 8.000 peças de roupas ao Léo Clube que repassou as roupas ao
Lions Clube de Estrela. Novamente aconteceu um Brechó e o valor
arrecadado serve e servirá para o pagamento de Aulas de Música
para Alunos de uma Escola Estadual de periferia.
“Projeto de Jovens visando o bem estar de outros Jovens”
Abaixo o Projeto de Música da Escola Moinhos mantido pelo Lions
Clube de Estrela em parceria com o Léo Clube de Estrela.
O Projeto Visa:
- Oportunizar aulas de violão e flauta aos alunos da Escola Moinhos,
desenvolvendo através da Música estímulo a aprendizagem e a
expressão de talentos.
- Valorizar a expressão artística e a manifestação de talentos da
Comunidade para que surjam novos artistas musicais e se fortaleça
a estima e amplie a expressão cultural local.
- Facilitar o processo de aprendizagem através da exploração do
ritmo e da musicalidade na Escola aumentando a capacidade de
concentração, memória, criação de textos e raciocínio lógico
matemático.
-Ocupando o tempo extra classe com atividades saudáveis e lúdicas.
Público Beneficiado:
A Escola Estadual Ensino Fundamental Moinhos (EEEF Moinhos)
está localizada no Bairro Moinhos em Estrela, RS, as margens do rio
Taquari. Atende 210 estudantes vindo de famílias de baixo poder
aquisitivo. No Bairro Moinhos está concentrado o maior número

de famílias da cidade em situação de vulnerabilidade social.
Para a grande maioria dos alunos a Escola é o ambiente mais
saudável em que convivem.
A EEEF Moinhos cederá o espaço físico (salas de aula), 19 violões,
20 flautas, equipamentos de som.
O Círculo de Pais e Mestres da EEEF Moinhos será o responsável
legal pela contratação dos professores de música. Os recursos
financeiros estão sob a responsabilidade do Lions Clube de Estrela
em parceria com o Leo Clube de Estrela.

Plano de Ação:
Oferta de Aulas de violão e flauta acontecerá no turno da tarde.
Os alunos interessados farão sua inscrição junto a equipe diretiva da
Escola.
Serão organizados horários nas terças, quartas e sextas feiras.
As turmas serão formadas por 8 alunos no máximo, totalizando desta
forma 48 alunos envolvidos. (Beneficiados serão todos os 210
alunos+ suas famílias)

Anexo – 3 fotos-....apresentação para a DG, aluno ensaiando e
convite do Sarau.

Apresentação de um grupo de alunos de música para a DG
Antoniette. Em out 2018.

Um aluno ensaiando –treinando enquanto seus amiguinhos brincam
no pátio.

