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A Banda Polisenso do câmpus Osório é uma atividade vinculada ao Programa de Extensão
Música no IFRS, campus Osório. Seus integrantes são alunos do ensino médio integrado, que
trazem conhecimentos musicais prévios, são bolsistas PIBEX e voluntários. A coordenação da
banda está com o servidor Bruno Acosta, seus ensaios são semanais e o instrumental da banda
se compõe de: baixo, guitarra, bateria, voz, teclado, entre outros possibilidades. A escolha do
repertório e os arranjos da banda são realizados pelo grupo, entre as músicas escolhidas estão:
Bete Balanço – Cazuza, Borracho Yloco – Vera Loca, Eu Sei – Fresno, Meu Erro – Os
Paralamas Do sucesso, Last Night – The Strokes, Its My Life – Bon Jovi, Dias Atrás – CPM 22,
Lanterna Dos Afogados – Cássia Eller, entre outras. O trabalho tem como intuito o
desenvolvimento musical dos participantes, a reflexão sobre o fazer artístico e aprendizagem
musical por meio desta prática, a reflexão sobre a importância da música na sociedade, fomentar
a prática de bandas na região do litoral norte, promover momentos, espaços para apresentações
e intercâmbios, assim como representar a instituição em diferentes espaços e cidades. Este ano
o projeto Banda Polisenso participa do 1ºFestival da Juventude de Osório - Mostra Musical de
Bandas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Osório e com a produtora Estudio Cia A3,
organiza, divulga e interage com as bandas das escolas do ensino médio da região. “Participar
da Banda Polisenso ajuda a desenvolver meu senso crítico e musical”. O trabalho em equipe que
o projeto demanda dos bolsistas faz com que nós todos “amadurecemos”, não só como músicos
e em cada instrumento musical individual, mas principalmente como pessoas.
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