
 

Nosso Som nas Escolas 2020 
 
 

O Programa Nosso Som nas Escolas visa apresentar o trabalho dos artistas potiguares 
para as novas gerações, despertando o olhar dos jovens para o talento desses 
profissionais, bem como, para a produção musical do nosso Estado. 

São objetivos deste programa: 

♫ Promover a música e o artista potiguar;  

♫ Contribuir para a formação de plateia; 

♫ Mostrar para os jovens o trabalho de nossos artistas e o seu inegável talento; 
♫ Criar afinidade entre público e artistas potiguares;  

♫ Levar para as escolas mais opções de estilos musicais e música de qualidade; 

♫ Contribuir para a integração entre alunos; 

♫ Contribuir com o aumento do desempenho dos alunos por meio de um aprendizado 
mais lúdico. 

 
O Nosso Som nas Escolas vai muito além de apresentações musicais nas escolas. 
O programa encanta pelo envolvimento e pelo trabalho dos coordenadores e gestores e 
principalmente dos professores e alunos, pelo esforço, comprometimento e acolhimento à 
música e ao artista potiguar. 
 
De 2017 até hoje, o programa envolveu 13 disciplinas, inclusive matemática e física, 
oferecendo oportunidade dos alunos conhecerem um pouco mais da biografia dos 
artistas potiguares em trabalhos como murais, acrósticos, poesias, concursos de 
fotografia e desenho, apresentações musicais e de dança, trabalho com ondas 
sonoras e até mesmo lançamento de foguete, além de apresentações com tradução 
para Libras. 
 
Após 2 anos e meio de atividades em Natal, o programa Nosso Som nas Escolas 
alcançou 14 escolas, 50 professores, uma média de 3 mil alunos em cada ano de 
atividade e realizou 41 pocket shows com a participação de 20 artistas e mais de 30 
músicos acompanhantes. 



 
 
Em 2020, além de Natal, o Nosso Som nas Escolas chega também à Macaíba, São 
Gonçalo do Amarante, Extremoz e Parnamirim contemplando duas escolas públicas 
em cada cidade mediante uma seleção prévia a ser realizada pelo programa e incluirá 
mais 10 artistas potiguares. 
 
Para Escolas: 
As escolas interessadas devem enviar a ficha de inscrição preenchida (ANEXO I), até o dia 
20 de março de 2020 para o email nsescolas@gmail.com. A seleção será baseada no 
critério de comprometimento com o programa, pretendido por cada uma das escolas e é 
aberta somente para escolas que não participaram das edições anteriores do programa. 
 
Para artistas: 
Os artistas interessados, que ainda não fazem parte do programa, devem enviar a ficha 
de inscrição preenchida (ANEXO II), até o dia 20 de março de 2020 para o email 
nsescolas@gmail.com. A seleção de mais 10 novos artistas será baseada no critério de 
comprometimento com o programa, bem como, na trajetória artística no estado 
(realizações de shows, CDs e trabalhos anteriores em escolas).  
 
O resultado da seleção de escolas e de artistas será divulgado até o dia 31 de março de 
2020, nas redes sociais da Green Point. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/greenpointproducoes/ 
Instagram: https://www.instagram.com/greenpointproducoes/ 

 

O Programa Nosso Som nas Escolas 2020 conta com o patrocínio da Cosern, 
Instituto Neoenergia e Governo do Estado por meio da Lei Câmara Cascudo de 
Incentivo à Cultura, apoio cultural do Cei Romualdo Galvão e é uma realização da 
Green Point em parceria com a Dois.a Publicidade. 
 
Alguns exemplos de atividades anteriores do Nosso Som nas Escolas: 
 

Playlist de matérias de TVs e registros em vídeo: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3gLtafGqddAhkEJAgflNXu_2Jk-hCm1B 
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O Nosso Som nas Escolas tem o compromisso de: 

 

♪ Realizar treinamento para as escolas selecionadas; 

♪ Fornecer informações sobre os artistas participantes do programa; 

♪ Realizar uma visita a cada escola por semestre, além dos pockets shows; 

♪ Confirmar a participação do artista no pocket show/oficina/workshop escolhido pela 

escola de acordo com a disponibilidade do artista e critérios do projeto; 

♪ Contratar o equipamento de som necessário para o evento na escola; 

♪ Confeccionar o material de divulgação de cada evento do programa; 

♪ Acompanhar a realização do evento na escola; 

♪ Pagar o cachê dos artistas; 

♪ Realizar ampla divulgação na imprensa e nas mídias sociais do projeto com divulgação 

específica de cada evento; 

♪ Desenvolver e implementar o Concurso de Redação; 

♪ Produzir e realizar o Grande Show de Encerramento; 

♪ Distribuir a premiação do Concurso; 

♪ Realizar o registro em vídeo e fotográfico das principais ações do projeto; 

♪ Realizar e divulgar “minidoc” do projeto. 
 

Sobre a campanha “Música Potiguar - Nosso som tem Valor” 

 

O programa Nosso som nas escolas é uma das ações da campanha “Música Potiguar 
- Nosso Som Tem Valor”, realizada pela Green Point em parceria com a Dois.a 

publicidade, que tem o objetivo de valorizar a música e o artista potiguar. 

A campanha inclui diversas ações entre as quais VTs, veiculados na InterTV Cabugi e na 

TVU,  spots de rádio,  centenas de posts nas mídias sociais, depoimentos de artistas e 

várias outras. 

https://youtu.be/Z0SDFTXpiGc 

https://youtu.be/6BrFDPaGmdg 

https://youtu.be/-yDrpVkQEZ4 

https://youtu.be/MBSojoaRo60 

https://youtu.be/wU8ipDCgH7g 

https://youtu.be/4JT110FV6oQ 

videoclipe: 

https://youtu.be/eG1UkLwlkAI 
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