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ESTABELECE A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
SONOROS NO INTERIOR DAS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, DURANTE 
ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER. 

 
A Diretora de Atendimento Socioeducativo no uso de suas atribuições, considerando a necessidade 

de padronizar os procedimentos de natureza sociopedagógicas afetas às atividades culturais, 

esportivas e de lazer nas Unidades de Atendimento Socioeducativo a serem observadas durante a 

jornada pedagógica envolvendo a utilização de instrumentos sonoros no interior das Unidades, 

observarão o disposto na presente ordem de serviço:  

1- As Unidades de Atendimento Socioeducativo devem oferecer as atividades culturais, 

esportivas e de lazer aos socioeducandos (as), visando o desenvolvimento da corporeidade, 

a sociabilidade e o aprendizado do respeito às normas coletivas. 

2-  As atividades culturais, esportivas e de lazer devem estar prevista no Projeto Político 

Pedagógico a realização observará a programação da jornada pedagógica conjecturada.  

3-  As atividades devem ser programadas previamente pelo setor pedagógico da unidade, 

assim como constar no cronograma diário, prevendo a participação da equipe 

multidisciplinar. 

4-  A escolha de filmes devem respeitar rigorosamente a faixa etária determinada pelos 

órgãos nacionais competentes e serão previamente avaliados pela Equipe Técnica, em 

consonância com o projeto político pedagógico, inclusive as atividades programadas para 

os fins de semana e feriados. 

5-  A utilização de instrumento sonoros (caixa de som e/ou televisor) deve ter a programação 

avaliada pela Equipe Técnica nas unidades, assim como, a escolha das musicas 

selecionadas; 

6-  A utilização de instrumentos sonoros (caixa de som) nas unidades deve ser cumprido os 

horários de utilização diária de música, conforme o quadro abaixo:  

ATIVIDADES ESTILO HORÁRIO VOLUME (nível de 

audibilidade do 

som)* 

DECIBÉIS

* 

TIPO DE RUÍDO* 

Despertar Instrumental 7h às 8h BAIXO  20-40 Conversação 

silenciosa 

 

Lanche da tarde 

De acordo com o critério e 

avaliação da equipe técnica da 

Unidade (Rock Brasileiro, 

Melody, Forró, Brega, etc.), de 

acordo com a avaliação técnica 

das unidades.  

 

15 às 16h 

 

MODERADO 

 

40- 60 

 

Conversação 

normal 

Musical  MPB, Gospel, Jazz, Blues (de 

acordo com a avaliação técnica 

das unidades) 

17 às 18h BAIXO 20-40 Conversação 

silenciosa 

*Fonte:http://www.ecolnews.com.br/poluicaosonora/poluicao_sonora_intensidade_ou_volume_dos_sons.htm. 


