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ANEXO XV — PLANO DE TRABALHO 

1 — DADOS CADASTRAIS 
1.1 DA ENTIDADE 
Nome: 	 CNPJ: 
INSTITUTO PRESERVARTE 	 06.151.516/0001-13 

Logradouro (Avenida, Rua,  Rod.)  
Av. Presidente Vargas, Centro, 378 
Bairro: 	 Cidade: 	 CEP: 
Centro 	 João Neiva — ES 	 29680-000  
E-mail  da Instituição: 	 Home Page  
preservarte@preservarte.org 	 www.preservarte.org  
Telefone 1 	 Telefone 2 	 Telefone 3 

27 3258 3459 
1.2 DADOS BANCÁRIOS 
Conta Corrente 	 Banco 	 Agência 

À definir 	 021 	 0173 

1.3- DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

14- DA DIRETORIA 
Nome completo: 

Ana Carmem Casara 
Nome completo: 

Estela  Mans  Casara 
Nome completo: 

Marlova Maria Casara 
Nome completo: 

Julio  Cesar Vesper  

 

Cargo: 

Presidente 
Cargo: 

Vice-Presidente 
Cargo: 

Tesoureira 
Cargo: 

Secretário 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO: MÚSICA NAS ESCOLAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Inicio 20/09/2019 	Término 31/10/2019 

2.2 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a cultura musical com o público alvo proporcionando a influência da música na 
construção da sua identidade, despertando a sensibilidade e interesse pela música, 
permitindo aos participantes a percepção, a interpretação e a expressividade das emoções, 
por meio de técnicas e diferentes estilos musicais aplicados nas oficinas de musicalização e 
ensino de  ukulele.  A musicalização e o ensino do  ukulele  pretendem desenvolver nos alunos 
importantes valores como responsabilidade, pontualidade e trabalho em equipe. Vale 
ressaltar, que as atividades musicais realizadas não visam a formação de músicos e sim 
propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções ampliando a 
cultura de forma geral e contribuindo para a formação integral do ser. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Oficina de Musicalização (Escola Caee Semente de Amor Pestalozzi) 

Integrar os alunos com limitações físicas e/ou cognitivas à sociedade e entre o próprio grupo, 
através da prática da música em ensaios regulares. 

Oficinas  de Ukulele  

Oferecer educação musical através do ensino de musicalização com  ukulele  em ensaios 
regulares com músicas populares do repertório aprovado pela Instituição. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

Considerando o  Art.  149 da (Lei Orgânica do Município de João Neiva), que diz que, o 
município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em 
geral, observado o disposto nas Constituições Federal e Estadual e considerando que é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar A criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito â vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
cultura, ao lazer, à profissionalização, â dignidade, ao respeito, â liberdade e â convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme disposto nos  arts.  217 
e 227, caput, da Constituição Federal e nos  arts.  4° e 5° da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente —ECA). 0 Projeto Música nas Escolas visa 
utilizar a música como ferramenta de inclusão social para aproximadamente 60 
beneficiários, promovendo experiências lúdicas, culturais como forma de expressão, 
interação e aprendizado buscando o crescimento humano, contribuindo para o bem-estar 
social de crianças e adolescentes desfavorecidos socialmente. Colocaremos em prática a 
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missão de difundir a arte ao oferecer aos nossos beneficiários musicalização para pessoas 
com deficiência (Escola Caee Semente de Amor Pestalozzi), musicalização com  ukulele.  

Com o passar dos anos João Neiva foi crescendo cada vez mais, hoje com população 
estimada de 17.096 habitantes, o Município sofre com intensa desigualdade social, 
alarmantes  indices  de criminalidade e estas ações refletem diretamente no desenvolvimento, 
na qualidade de vida, educação e segurança da população. Dessa forma, salienta-se que o 
investimento em ações contraturno é o principal caminho para reduzir os níveis de violência, 
pois indivíduos que possuem um melhor suporte educacional estariam menos propensos ao 
envolvimento com a criminalidade, uma vez que diminuiria a ociosidade da população em 
situação de risco e vulnerabilidade social. 
0 Instituto Preservarte desde 1999 vem garantindo um espaço alternativo para desenvolver 
atividades culturais, musicais e lúdicas com o propósito de impactar positivamente a vida 
das pessoas. Atendendo desde sua criação prioritariamente as pessoas menos favorecidas 
passou ao longo dos anos a desempenhar um relevante papel de inclusão social, promoção 
de direitos sociais, prevenção de violações de direitos sociais, desenvolvendo suas 
atividades em sintonia com a rede de atendimento e promoção e proteção social dos 
municípios onde atua. Por ano atende em torno de 600 crianças, jovens, adultos, idosos e 
portadores de necessidades especiais. 

Musicalização (Escola Caee Semente de Amor Pestalozzi) 

A oficina de musicalização para crianças e adolescentes da Escola Caee Semente de Amor 
Pestalozzi vai auxiliar os alunos em seus múltiplos aspectos de formação psicológica, 
sociológica e cultural. Sabe-se que este público tem dificuldades de integração social e 
exercitando-os nas práticas sociais de aulas em grupo e apresentações musicais estes 
indivíduos potencializam suas habilidades sociais e ainda, aumentam sua autoestima. 

As aulas contam também com exercícios de respiração, alongamentos, propriedades 
sonoras e os sons do próprio corpo. Todo o trabalho é feito em conjunto, trazendo 
bons momentos de confraternização e alegria, proporcionando aos beneficiários portadores 
de necessidades especiais o aprendizado e o exercício da voz e do corpo, através de 
canções de universos musicais variados e musicalização com instrumentos variados. 
Também enriquecem o vocabulário verbal, de maneira gradativa com base em palavras de 
uso corrente, aprimoram e estimulam a concentração. 

Oficina  de Ukulele 

0  Ukulele,  é um instrumento de origem havaiana, muito parecido como o cavaquinho, mas 
completamente 	diferente 	no 	seu 	estilo 	de 	música 	e 	timbre. 
Atualmente está muito em evidência por ser um instrumento de som doce, aveludado e 
peculiar. Por ser um instrumento pequeno, leve e podendo ser utilizado em muitas músicas 
populares como o violão, é também o instrumento mais indicado para crianças, pois a 
evolução e resultado aparecerá mais rapidamente, e posteriormente quando o aluno migrar 
para o violão já terá uma boa base prática. Explorar as possibilidades técnicas do 
instrumento dentro de um repertório eclético e descontraído, que exalte as características 
mais singulares do  ukulele,  valorizando a prática como meio de possibilitar ao aluno 
resultados rápidos, imediatos e enraizando a cultura da curiosidade musical. As aulas giram 
em torno de uma música-tema, por onde trabalharemos as técnicas e noções da teoria 
musical. As noções teóricas serão breves, priorizando o andamento do repertório. 0 plano 
de conteúdo é flexível, tal como as músicas que o complementam. As aulas serão realizadas 
em uma escola pública no Bairro Cristal, bairro este, com alto indice de violência e 
reconhecida vulnerabilidade social para crianças e adolescentes. Com  esta ação pretende- 

Avenida Presidente Vargas, 378 — Centro — João Neiva — ES / CEP: 29.680-000 
(27) 3258-3459 -  e-mail:  preservarte@preservarte.org  - www.preservarte.org  



/6r-544- DI,E6E1:2VAaft         

           

           

se oferecer opção saudável de lazer e cultura proporcionando perspectivas positivas de 
convivência, aumento da autoestima e minimizando o risco do envolvimento das mesmas 
em riscos e violações de direitos. 

2.5 PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Direto 

Aproximadamente 30 crianças e adolescentes com deficiência entre 06 e 17 anos e meio. 
(musicalização Escola Caee Semente de Amor Pestalozzi) 

30 crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, prioritariamente residentes no Bairro Cristal, 
alunos de escolas públicas, de famílias de baixa renda ou em vulnerabilidade social. (oficina 
de  ukulele)  

Indireto 

Aproximadamente 60 famílias dos beneficiários diretos em vulnerabilidade social. 

2.6 AREA DE ABRANGENCIA 

0 projeto Música nas Escolas será realizado em João Neiva/ES. 

A oficina de musicalização será realizada na Escola Caee Semente de Amor Pestalozzi 
localizada A Rua Jacinto Palasse, s/n, Centro. A oficina de musicalização com  ukulele  será 
realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Rebuzzi Sarcinelli, 
localizada A Av. José Rebuzzi Sarcinelli, 13, Bairro Cristal. 

2.7 METODOLOGIA 

Teremos como objetivo a inclusão social, trabalhando de forma preventiva a não violação 
de direitos, trabalhando com a demanda de pessoas em situações de risco e vulnerabilidade 
social, desenvolveremos em nossos beneficiários a sensibilidade, disciplina, concentração 
e o apreço a cultura musical; promovendo conhecimento, disciplina, coordenação e outros 
tantos benefícios que a música proporciona. 

As aulas de  ukulele  serão ministradas por um professor que possui formação acadêmica e 
experiência profissional na área e um monitor para auxiliar. Cada aula terá a duração de 1 
hora semanal em uma escola da rede pública, sendo prática e teoria aplicada ao 
instrumento. Inicialmente será trabalhado nas aulas o método de cifra, esse método consiste 
em os beneficiários reconhecerem o sistema de cifras musical, executando os acordes no 
instrumento. Será trabalhado também a parte rítmica pois o instrumento tem uma 
característica de ser tocado por rasgueio, onde usa-se os dedos da mão direita de forma 
perpendicular As cordas para se fazer o ritmo. Usando a mesma metodologia, teremos 2 
turmas de violão, com 1 hora semanal que, serão ministradas por dois professores com 
experiência profissional, e supervisão por pós-graduando em música. Com  estas ações 
pretende-se oferecer uma opção saudável de lazer e cultura proporcionando perspectivas 
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positivas de convivência, aumento da autoestima e minimizando o envolvimento dos 
mesmos em situação de risco e violações de direitos. 

As aulas de musicalização serão ministradas por um profissional com anos de experiência 
na área. A oficina terá duração de 16 horas semanais (turmas na Escola Caee Semente de 
Amor Pestalozzi). Nas primeiras aulas com o objetivo de interação entre os beneficiários, 
serão realizadas gincanas musicais, para um aprendizado descontraído e assim realizar 
exercícios de relaxamento e exercícios diferenciados e personalizados, no decorrer do 
tempo, se necessário, vai-se aperfeiçoando a afinação e o ritmo, para isso o instrutor sempre 
usa o auxilio de um teclado ou violão. Prazer, motivação, alegria, descobertas, superação e 
interação são as ações primordiais. A ideia é estimular o crescimento interior e o resgate de 
si mesmo, por meio da mistura de ritmos, melodias, harmonias, timbres, instrumentos 
musicais, criação, improvisação, audição e energia transformadora. 0 cérebro humano é 
estimulado pela música e seus elementos. Sendo assim, mesmo em casos de acidentes 
vasculares, traumas ou perdas variadas da capacidade mental, a música tem um papel 
transformador. 

Todas as etapas do projeto serão registradas por meio de fotos e filmagens e realizaremos 
a divulgação nas mídias sociais do Instituto Preservarte. Ao final do projeto realizaremos ao 
menos uma apresentação musical das oficinas de música. 

2.8 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL/QUALIFICAÇÂO DA EQUIPE TÉCNICA 

EQUIPE TÉCNICA 

Cargo N° de 
profissionais 

Escolaridade Atribuições Já trabalha na 
instituição? 

Período 
de 

contrata 
ção 

(meses) 

Natureza de 
trabalho 

Superior Médio Sim Não 

Assistente 
Administrativo 

1 Cursando Responsável por prestar 
assistência 	na 	area  
administrativa, na gestão 
financeira, na organização 
de arquivos, na revisão de 
listas 	de 	presença, 
relatórios e na prestação 
de contas. 

X 1 RPA 
(Contrato por 

tempo 
determinado) 

Instrutor de 
ukulele  

1 x Responsável por ministrar 
aulas 	de 	ukulele,  
ensinando 	técnicas 	de 
como tocar o instrumento 
e avaliar o progresso das 
turmas. 

X 1  NF  (Contrato 
por tempo  

determinado) 

Monitor de 
ukulele  

1 x Responsável por auxiliar o 
instrutor de  ukulele,  afinar 
os 	instrumentos, 
organizar a chamada. 

X 1 RPA 
(Contrato por  

tempo 
determinado) 

Instrutor de 
música 

1 x Responsável por ministrar 
as aulas de musicalização 
para 	alunos 	com 
limitações 	físicas 	e/ou 
cognitivas 	e 	avaliar 	o 
progresso das turmas. 

X 1  NF  (Contrato 
por tempo 

determinado) 
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3. METAS E ETAPAS 

Objetivos específicos: Metas: Etapas: 

Integrar 	os 	alunos 	com 	limitações Realização de aulas de musicalização Preparação do espaço físico 
físicas e/ou cognitivas A sociedade e com alunos da Escola Caee Semente Elaboração de fichas de inscrição, fichas de chamada e modelo de 
entre 	o 	próprio 	grupo, 	através 	da de Amor Pestalozzi com 16 horas relatório 
prática 	da 	música 	em 	ensaios semanais para 4 turmas com um total Realizar as inscrições 
regulares. de 30 alunos, sendo que alguns tocam 

instrumentos e alguns participam da 
musicalização como ouvintes devido  
ãs  suas limitações. 

Execução da oficina 

Oferecer educação musical através do Realização de aulas de  ukulele  com 3 Preparação do espaço físico 
ensino de musicalização com o  ukulele  turmas de 1 	hora semanal com 10 Elaboração de fichas de inscrição, fichas de chamada e modelo de 
em ensaios regulares com músicas 
populares do repertório aprovado pela 

alunos, relatório. 
Realizar a divulgação da oficina 

Instituição. Realizar as inscrições 
Execução da oficina 

4. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

Objetivos específicos  Wes  01 
Integrar os alunos com limitações físicas e/ou 
cognitivas A sociedade e entre o próprio grupo, 
através 	da 	prática 	da 	música 	em 	ensaios 
regulares. 

Execução da oficina 
X 

Oferecer educação musical através do ensino de 
musicalização 	com 	o 	ukulele 	em 	ensaios 
regulares com músicas populares do repertório 
aprovado pela Instituição. 

Execução da oficina 
X 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE 

Mês de Repasse Total  

Não se aplica 
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6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO CARGA 

HORARIA 

QUANT. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

UNIDADE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MENSAL (R$) 

médio 

VALOR 
ACUMULADO (R$) 

1 Insumos para construção 
de  ukulele  (60  ukuleles)  0 

verba 0,00  N/A  0,00 

2 
Capas para  ukuleles  0 

unid. 0,00  N/A  0,00 

3 Encordoamento para 
ukulele  (manutenção) o 

jogo 0,00  N/A  0,00  

4 Lanche diário para alunos 
de luteria e 
confraternizagaes (6 
meses) 

0 

verba 0,00 0,00 0,00 

5 
Material de escritório 0 

verba 0,00  N/A  0,00 

6 Material de limpeza e 
higiene 1 

verba 0,00  0,00  N/A  

7 
Camisetas para luteria 0 

unid. 0,00  N/A  0,00 

8 
Aventais para luteria o unid. 0,00  N/A  0,00 

9 Camisetas para alunos e 
instrutores em geral 

0 
unid. 0,00  N/A  0,00 

10 Placa de identificação do 
projeto com logomarca 

0 
unid. 0,00  N/A  0,00 

11 Combustível para apoio 
logístico 

1 
mês 470,00 0,00 470,00 

12 Bolsa de incentivo ao 
estudo 

0 
unid. 0,00 0,00 0,00 

13 Coordenador do projeto 
10 horas 
semanais 0 

mês 0,00 0,00 0,00 

14 
Instrutor de  ukulele  

4 horas 
semanais 1 

mês 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

15 Monitor de  ukulele  
4 horas 
semanais 1 

mês 400,00 400,00 400,00 

16 
Instrutor de música

16 horas 
semanais 1 

mês 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

17 Instrutor de luteria 
20 horas 
semanais o 

mês 0,00 0,00 0,00 

18 Monitor de luteria 
20 horas 
semanais 0 

mês 0,00 0,00 0,00 

19 Assistente Administrativo 
25 horas 
semanais 

1 
mês 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

20 
Faxineira 0 

semana 0,00 0,00 0,00 

21 
INSS 20% 1 

verba 3.800,00 320,00 3.800,00 

TOTAL 4.590,00 

a 
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7. PRAZOS 

0 prazo de vigência do aditivo será de: 42 dias 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro para fins de 
prova junto a Prefeitura Municipal de João Neiva, e sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Municipal ou qualquer Orgão ou Entidade da Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, que impeça a celebração da parceria, na forma deste 
Plano de Trabalho. 

João Neiva, 26/08/2019. 

Ana Carmem Casara 

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Local e data 	 Assinatura do Concedente 
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