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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TITULO DO PROJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — GUPA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Inicio 20/09/2019 	 Término 30/11/2019 

2.2 OBJETIVO GERAL 

Complementar o trabalho social em família, prevenindo a ocorrência de situação de risco e ou 
vulnerabilidade social realizando em parceria com o CRAS do município de João Neiva um grupo 
de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 20 beneficiários, com faixa etária 
de 12 a 15 anos desenvolvendo atividades de fortalecimento de vínculos e socialização, 
centrados na acolhida, no convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas, 
culturais como forma de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade. Orientação aos 
familiares para uma melhor participação na vida dos beneficiários, cultivando a cidadania, 
desenvolvendo o protagonismo e a autonomia a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades desta faixa etária. As atividades previnem a situação de vulnerabilidade e/ou 
situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social Local. 

Também será realizada uma oficina de musicalização com violão proporcionando a influência da 
música na construção da identidade dos beneficiários, 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. 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 

Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de 
educação, saúde, cultura e lazer existentes no território. 

Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício de 
cidadania; 

Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao 
desenvolvimento de novas habilidades; 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiencia e vivências, fortalecendo o respeito, solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários; 

Complementar o trabalho social desenvolvido pelo CRAS através do PAIF com a família do 
beneficiário, prevenindo a situação de risco e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária; 

Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema educacional; 

Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de 
relações de solidariedade e respeito mútuo; 
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Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências para a 
compreensão critica da realidade social e o mundo contemporâneo; 

Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais 
visando à proteção e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 

Grupo de Fortalecimento de Vínculos 

Complementar as ações da família e comunidade realizando o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos durante 1 hora semanal na sede do Instituto Preservarte, com 
equipe técnica adequada, para 20 adolescentes entre 12 a 15 podendo ser de ambos os 
sexos, ser morador da comunidade local e seu entorno e em especial; 

• Adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda; 

• Adolescentes egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento 
de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Adolescentes em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme 
disposto na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescentes (ECA); 

• Adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou 
Adolescentes egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao 
abuso e à exploração sexual; 

• Adolescentes de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 
renda; 

Oficina de musicalização com violão 

Oferecer educação musical através do ensino de musicalização com violão durante 1 hora 
semanal com músicas populares do repertório aprovado pela instituição, 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. 
Esta ação tem como objetivo principal atender esta parcela populacional que necessita de 
ações e serviços socioassistenciais. 

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 à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, á saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
cultura, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 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). O Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo - GUPA visa realizar durante 2 horas semanais um grupo para 
adolescentes de 12 a 15 anos, com equipe técnica adequada. Forma de intervenção social 
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 
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reconstrução de suas histórias e vivencias individuais e coletivas, na família e no território. 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 
de pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização 
e a convivência comunitária. 

Este serviço proporcionará também uma oficina de musicalização com violão que terá por 
objetivo utilizar a música como ferramenta de inclusão social 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. 

O 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 com violão e percussão 

Além de estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 
formação cidadã, estimular e despertar 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, promover também a concentração, conhecimento, 
recreação e interação entre os participantes e fortalecer a interação entre adolescentes da 
mesma faixa etária. A oficina de musicalização vai auxiliar os alunos em seus múltiplos 
aspectos de formação psicológica, sociológica e cultural. Todo o trabalho é feito em conjunto, 
trazendo bons momentos de confraternização e alegria, proporcionando aos beneficiários o 
aprendizado e o exercício da voz e do corpo, através de canções de universos musicais 
variados. Também enriquecem o vocabulário verbal, de maneira gradativa com base em 
palavras de uso corrente, aprimoram e estimulam a concentração. 

Fortalecimento de Vínculos 

0 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço da Proteção Social 
Básica e possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 
no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos beneficiários, com vistas ao 
alcance e alternativas emancipat6rias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Uma parcela significativa da sociedade é vitimada por problemas familiares e sociais que 
afetam seu desenvolvimento pessoal e social, gerando uma demanda identificada pelo 
CRAS e que necessita de suporte emocional e acompanhamento para enfrentamento destes 
danos, assim, com o serviço de fortalecimento de vínculos buscamos a redução das 
ocorrências de situações de vulnerabilidade social, prevenção da ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidências, melhoria da qualidade de vida dos usuarios e 

suas famílias e redução e prevenção de isolamento social e de institucionalização. 
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2.5 PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Direto 

20 crianças e adolescentes de 12 e 15 anos, em risco social, conforme demanda do CRAS. 

Indireto 

Em torno de 20 familiares dos beneficiários diretos. 

2.6 AREA DE ABRANGENCIA 

O projeto de atendimento complementar ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para adolescentes de 12 a 15 anos — GUPA será realizado em João Neiva/ES. 

O grupo de Fortalecimento de Vínculos e a oficina de violão serão realizadas na sede do 
Instituto Preservarte localizado à Av. Presidente Vargas, 378, Centro. 

2.7 METODOLOGIA 

Com o grupo de fortalecimento de vínculos teremos como objetivo trabalhar de forma 
preventiva a não violação de direitos com a demanda de beneficiários em situações de risco 
e/ou vulnerabilidade social. Com  a oficina de musicalização com violão desenvolveremos a 
sensibilidade, disciplina, concentração, coordenação motora inteligência e a socialização 
através das aulas em grupo. 

O serviço será realizado em 2 encontros semanais, sendo uma hora com a interação e a 
interlocução entre família e comunidade, desenvolvendo atividades de convivência, 
estabelecimento e fortalecimento de vínculos por meio da arte e cultura, trabalhando a 
personalidade, a autoestima, o diálogo, a liberdade, os valores éticos, estimulando o trabalho 
em grupo, o relacionamento intrapessoal e interpessoal em conjunto e uma hora em uma 
oficina de musicalização com violão ou percussão. 

As aulas de musicalização com violão ou percussão serão ministradas para duas turmas 
com um professor cada uma, profissionais com anos de experiência na área. A oficina terá 
duração de 1 horas semanal. 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. 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, criação, improvisação, audição e energia transformadora. 
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. 

Ao longo do projeto o beneficiário será apresentado à diversas atitudes e valores que serão 
desenvolvidos no grupo, utilizando a música como ferramenta, adquirindo o conhecimento 
da importância das relações interpessoais e do trabalho em equipe, percebendo a 

Avenida Presidente Vargas, 378 — Centro — João Neiva — ES / CEP: 29.680-000 

(27) 3258-3459 -  e-mail:  preservarte@preservarte.org  - www.preservarte.org  



DIMSEQVAQTE 

    

      

necessidade do respeito ás habilidades e dificuldades do outro, sendo capaz de agir de 
forma autônoma para o bem-estar comum. Isso possibilita a formação de um indivíduo 
responsável e preocupado com o meio onde está inserido, apto a ter iniciativas de 
transformação de uma sociedade, agindo local, porém pensando global. 

Todas as etapas do projeto serão registradas por meio de fotos e filmagens e realizaremos 
a divulgação nas midias sociais do Instituto Preservarte. Ao final do projeto realizaremos ao 
menos uma apresentação musical do trabalho com a oficina de musicalização com violão. 
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3. METAS E ETAPAS 

Objetivos específicos: Metas: Etapas: 

Realizar o serviço de convivência e Realização 	do 	serviço 	de 
fortalecimento 	de 	vínculos 	em fortalecimento 	de 	vínculos 	com 	1 
encontros 	regulares, 	com 	equipe turma de aproximadamente 20 alunos Realização das inscrições 
técnica 	adequada, 	possibilitando 	o conforme demanda do CRAS. Preparação do conteúdo a ser abordado 
exercício 	de 	relações 	sociais 
saudáveis entre os participantes deste 
grupo, 	estendendo 	ao seu 	convívio 
familiar e social. 

Execução do serviço 

Oferecer educação musical através do Realização de 	aulas 	de 	violão 	ou 
ensino de musicalizaçáo com violão ou percussão com 2 turmas de 1 hora Realização das inscrições 
percussão em ensaios regulares com semanal com aproximadamente 10 Preparação do conteúdo a ser abordado 
musicas 	populares 	do 	repertório 
aprovado pela Instituição. 

alunos. Execução do serviço 

4. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

CRONOGRAMA 
Objetivos específicos Ações 01 02 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 

Realizar o serviço de convivência e 
fortalecimento 	de 	vínculos 	em 
encontros 	regulares, 	com 	equipe 
técnica 	adequada, 	possibilitando o 
exercício 	de 	relações 	sociais 
saudáveis 	entre 	os 	participantes 
deste 	grupo, 	estendendo 	ao 	seu 
convívio familiar e social. 

Preparação do espaço físico 
Elaboração de fichas de inscrição, fichas de 
chamada e modelo de relatório. 
Realizar a divulgação da oficina 
Realizar as inscrições 
Preparação do conteúdo a ser abordado 
Execução do serviço 

X X 

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

Preparação do espaço físico 
Elaboração de fichas de inscrição, fichas de 
chamada e modelo de relatório. 
Realizar a divulgação da oficina 
Realizar as inscrições 
Execução da oficina 

X X 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE 

Mês de Repasse Total 

N/A 0,00 
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