Arte da Graça 2019
PROJETO COM PLANO DE TRABALHO
Identificação do Proponente
Nome da Entidade: ONG Cecidiaidelcio Centro Esportivo e Cultura Para Todos
Nome do Representante Legal: Valter Cabral
RG: 19.450127-9
CPF: 117.603.438-38
CNPJ: 18.634.068/0001-98
Logradouro: Av Nordestina nº 3783, São Miguel Paulista - Vila Nova Curuça
CEP: 08.032-000
Telefone: (11) 2513-1638

Dados do Projeto

Nome do Projeto: Arte da Graça 2019
Local de realização: Casa de Portugal em São Paulo/SP
Endereço: Av. Da Liberdade 602 – Liberdade - São Paulo/SP
Nome do responsável técnico pelo projeto: Ana Gallo
Período de realização: 15.11.2019 (sexta-feira/feriado)
Horário: 10h ás 22h
Valor total do projeto: R$ 61.698,00 (Sessenta e um mil seiscentos e noventa e oito Reais)

Histórico do Proponente do Projeto
A partir de um sonho de dois antigos moradores (Sra Cecidia e Sr Idelcio) e fundadores do Bairro Jardim Santo Antônio, nasceu a ONG
Cecidiaidelcio, pois perceberam a carência da comunidade em relação a questões tais: como educação, saúde, cultura, esporte e
lazer. A princípio não estavam sozinhos e conseguiram na época dois outros parceiros (Sra Vera e Sr Domingos), que abriram um
espaço para promover cursos de artesanato e pintura em sua própria residência, porém a ONG somente saiu do papel anos mais
tarde, mais especificamente em junho de 2013.
Sendo nós uma instituição pioneira na comunidade, com o objetivo de criar um espaço destinado a projetos sociais, buscando o
crescimento e proporcionando oportunidades aos menos favorecidos da região e adjacências. Baseados nos cinco pilares: 1)

Empreendedorismo; 2) Educação; 3) Cultura; 4) Esporte; e 5) Cidadania, pois “acreditamos que trabalhar o EMPREENDEDORISMO em
uma COMUNIDADE é muito mais que gerar oportunidades através de uma EDUCAÇÃO de qualidade, garantindo o acesso a CULTURA
e ao ESPORTE, além da formação em CIDADANIA transformando pessoas em agentes de transformação. Conquistado com muitas
lutas esse tem sido um papel fundamental para transformação da nossa comunidade.
A ONG costuma trabalhar e ouvir seus associados e pensando dessa forma percebeu que a região se encontrava carente na área da
saúde e saiu em busca de parceiros com o intuito de promover um trabalho multiprofissional com especialidades que atendessem a
demanda da comunidade, como por exemplo, Ginecologista, Cardiologista, Clínico Geral, Geriatria, Vascular, Ortopedia, Psicólogo,
dentre outras. Mediante a essas parcerias conseguimos conquistar um preço popular que pudesse ser acessível a toda região.
Importante também destacar o trabalho que a ONG vem desenvolvendo no campo da Educação, outra demanda da comunidade
atendida. Através dos contratos que a ONG possui com a Universidade Anhanguera dos Polos Tatuapé e Centro República e empresa
Score Gestão e Educação, oferecem bolsas de estudos e descontos para cursos de graduação, pós graduação, cursos de
aperfeiçoamento e qualificação.
A ONG possui uma equipe multidisciplinar que atua nos setores de saúde, educação, cultura,
esporte e lazer.
Ampliando o braço cultural e social da ong, realizamos nesse ano de 2018, o evento
“ Ermelino Mais Humano”. Um evento realizado com a parceria da SMDHC, onde tivemos
3 ( Três ) dias de palestra direcionadas ao publico alvo, adolescentes da região de Ermelino Matarazzo e adjacências sobre direitos e

deveres dos cidadão, de acordo com estatuto da criança e do adolescente. Tivemos nessas 3 datas : palestras, debates e bandas
musicais de diversos gêneros musicais.

Identificação do Objeto Principal a ser Executado
O Arte de Graça 2019 é um evento gratuito, em sua primeira edição, com shows artísticos de música, com workshop de Voz, de dança, de
produção musical, e de composição.
Durante o dia inteiro serão mesclados esses workshop com apresentações musicais.
Para agregar mais ao evento, erão arrecadados alimentos não perecíveis de forma facultativa e a campanha de incentivo será realizada através das
redes sociais de todos os palestrantes/bandas, o que alcança um grande número de jovens. Com isso é gerado um envolvimento maior de todo o
público presente que terá acesso a educação e cultura de forma gratuita e reverberará na posterior distribuição de alimentos. O projeto tem como
vigência a partir de 15/11/2019, incluindo pré-produção do evento e execução.

Descrição do Projeto
O Arte de Graça 2019 é um evento gratuito que tem como objetivo fomentar o desejo de jovens e adolescentes a se expressarem culturalmente

falando através da dança, da música, da arte em geral, além de promover a paz, a empatia e o olhar tolerante com o próximo, através de um dia
marcado por cultura e lazer para a população de São Paulo.
O Arte da Graça aborda um assunto sério que precisa ser discutido: todos temos uma voz, que precisa ser ouvida e ampliada, para que exista mais
empatia entre os cidadão de São Paulo e esse “ser ouvido”, pode ser feito através da arte, com manifestações de música e dança.
Além dos workshops teremos apresentações de diversas bandas como: Ton Carfi, Kemuel, Maloka Chic, Daniela Araújo e muitos outros mais
que usam da sua arte para expandir a sua voz. Será um mesclado de música, aprendizado, dança, mente e fé em um mundo mais artístico e
humano.

Objetivo
O Arte da Graça espera atingir 1.000 pessoas, principalmente jovens de todas as classes sociais, já que o evento engloba, atividades e estilos musicais
variados.
Tem por objetivo difundir a cultura, e mostrar que a arte é um caminho de união social e até de sobrevivência. Um caminho que cultural saudável,
que reúne pessoas sem a disseminação de bebidas alcoólicas, drogas ou violência. O Arte da Graça 2019 é um movimento que incentiva a educação,
a arte, a empatia, a tolerância, a paz e a doação de alimentos, com a missão de conscientizar a sociedade, promover o amor ao próximo e a
solidariedade..

Cunho Social

Arrecadação de alimentos para a população carente de SÃO PAULO será facultativa.
A Campanha arrecadação de alimentos não perecíveis, leva esperança a milhares de pessoas que não tem o que comer nessa cidade de tantos
contrastes sociais. Em parceria com grandes nomes da música, a campanha, aliada ao show Arte da Graça, é um grande sucesso, pois desperta nas
pessoas o desejo de retribuir a oportunidade que terão de participar de um dia que marcará suas vidas, motivando-as a ajudar O foco é mobilizar e
conscientizar as pessoas sobre tal importância.
O incentivo para a doação se dá tanto antes do evento com a campanha em prol da doação através de testemunhais, entrevistas com artistas que
falam a respeito da importância da doação e convidando as pessoas para estarem fazendo esse gesto de amor; como depois do evento, na entrega
dos alimentos arrecadados.

Justificativa do Projeto
O evento Arte da Graça 2019 vem mostrar a jovens e adolescente que é possível, através de estudo, preparação, e empenho viver de arte em um
país de muitas desigualdades. Iremos dar conhecimento, e usar como exemplo, a vida dos artistas que eles tanto admiram, que no evento
compartilharão experiências e conhecimento.
Queremos fazer entender que a arte é um caminho de inclusão social e de sobrevivência e que esta disponível a qualquer um.
Entendemos que a nossa juventude precisam de exemplos saudáveis de sucesso e a arte da Graça quer ser essa ponte de compartilhar conhecimento
e possibilidades.

Plano de Trabalho
O evento começara a partir das 10h da manhã, e se dará o dia todo mesclando música, dança e workshop conforme o cronograma abaixo :
O Tom da Voz – Workshop de técnica vocal
A construção do aparelho vocal | exercícios de aquecimento vocal | Workshop : A postura de um vocalista – desafios e conquistas
Horário: 10h15
A dança como Expressão de Arte: Workshop de dança com exercícios para todas as idades.
Aquecimento | alongamento | exercícios de dança | Workshop: Dança como fonte de renda
Horário: 11h30
A arte de dividir vozes : Workshop de divisão vocal.
Como as vozes são dividas | dinâmicas vocais | Workshop: Os corais e seus diversos estilos
Horário: 14h20
Instrumentos de sopro: Workshop de instrumentos de sopro
Apresentação das modalidade de instrumentos de sopro |historia | Workshop: Postura de um músico |Quais os caminhos para se profissionalizar
Horário: 15h35

Produção Musical e composição:
O que faz um produtor musical ? | Quais as dificuldades do mercado para uma mulher se posicionar como produtora musical ? | Como se estrutura
uma música | como é processo de composição | Workshop : ”como as produções musicais e as composições são remuneradas nesse novo momento
das plataformas digitais ”
Horário: 20h40
Agregado a isso existe a ação solidária de doação de alimentos que é facultativa, mas tem por objetivo motivar cada participante a ajudar sabendo
que cada um fazendo um pouco, muito grande será o resultado!

Descrição

Período

Elaboração e andamento dos serviços

De 15.11.2019 a 15.11.2019

Fechamento dos contratos artísticos

De 15.11.2019 a 15.11.2019

Desenvolvimento das artes e projetos gráficos

De 15.11.2019 a 08.11.2019

Contratação de equipamento e estrutura

De 15.11.2019 a 15.11..2019

Visita técnica ao local

15.11.2019

Divulgação do evento
Redes sociais (facebook, instagram, site)

15.11.2019 a 15.11.2019

Material gráfico - panfletagem

Campanha de doação de alimentos

De 15.11.2019 a 15.11.2019

Acompanhamento da montagem

15/11/2019

Execução do evento

15/11/2019

Desmontagem do evento

15/11/2019

Divulgação pós-evento com agradecimentos

16 a 23/11/2019

Pagamento dos prestadores de serviços

Até 15/11/2019

Prestação de contas

17.11.2019 a 17.01.2020

Metodologia
O principal objetivo é democratizar em uma só ação: cultura, educação, abrir horizontes, compartilhar de conhecimento técnico na área de produção
cultural e conscientização sobre a importância do olhar para o próximo, solidariedade, vivência, entretenimento de forma gratuita e sem fins
lucrativos.
O parâmetro para aferição da metas, será feito através das fotos e vídeos captados no dia do evento.
O aferimento dos participantes se dará pelo cadastro feitos pelos mesmos para participar do evento e também no dia do evento através de cadastro.

Locais e Datas Previstas para a Realização do Projeto
Local de realização: Casa de Portugal
Endereço: Av. Da Liberdade 602 – Liberdade - São Paulo/SP
Data: 15/11/2019
Horário: 10h às 22h00

Número Previsto de Participantes
1.000 mil pessoas

Público Alvo
O evento tem classificação livre, voltado para jovens e adultos como um todo, previsão de 1.000 mil pessoas.

Orçamento Geral do Evento
R$ 61.698,00 (Sessenta e um mil seiscentos e noventa e oito Reais)

Apoios
Divulgação nas Redes Sociais de 15.11.2019 a 15.11..2019
Impulsionamento no Facebook, no instagram , disparo de emailmkt para mais de 5.000 pessoas, assessoria de imprensa, panfletagem em portas de
faculdade, na avenida paulista no domingo, cartazes em comércio local, envio de mensagens via Whatsapp.

Contratapartida
A locação do espaço para realização do evento: R$ 13.500,00
Planilha orçamentária

DESCRIÇÃO

UNIDADE
MEDIDA

QTD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Buffet Camarim –
manhã e tarde*

75 pessoas

150

R$50,00

R$7.500,00

ALIMENTAÇÃO PARA STAFF, PALESTRANTES E MUSICOS, ALEM DOS
PALESTRANTES TEREMOS 7 BANDAS EM MEDIA COM 10 MUSICOS CADA UM
POR ISSO A ALIMENTAÇAO PARA 75 PESSOAS, ALEM DE IMPRENSA E
AUTORIDADES QUE ESTAO SENDO CONVIDADAS

Buffet – Almoço

50 pessoas

50

R$45,00

R$2.250,00

ALIMENTAÇÃO PARA STAFF, PALESTRANTES E MUSICOS QUE ESTARÃO LA NO
PERIODO DO ALMOÇO

Buffet - Jantar

50 pessoas

50

R$45,00

R$2.250,00

ALIMENTAÇÃO PARA STAFF E PALESTRANTES E MUSICOS QUE ESTARÃO LA NO
PERIODO DO JANTAR

Oficinas

UNID

05

R$3.000,00

R$15.000,00

PROPORCIONAR APRENDIZADO, VIVENCIA E EDUCAÇAO AOS PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA

Panfletos

UNID

10.000

R$0,11

R$1.120,00

DIVULGAÇÃO / ABORDAGEM DO PUBICO ALVO

Cartazes

UNID

2000

R$0,92

R$1.840,00

DIVULGAÇÃO / PAINES DA ONG E PARCEIROS

Crachá

UNID

1000

R$0,64

R$640,00

Convites

UNID

500

R$4,00

R$2.000,00

Faixas

UNID

4

R$ 150,00

Criação de arte

UNID
1

R$4.000,00

R$600,00

IDENTIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES/ SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO / CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

DIVULGAÇÃO LOCAIS ESTRATÉGICOS

R$4.000,00

CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, CRIACAO DO VIDEO DE DIVULGAÇAO, ARTES
PARA REDES SOCIAIS EM GERAL / MAILING / PANFLETOS / CARTAZES/
CAMISETAS

Mestre de cerimonia

UNID

1

R$1.500,00

R$1.500,00

APRESENTAÇÃO DO EVENTO O PERIODO TODO

Diretor de palco

UNID

1

R$1.500,00

R$1.500,00

CONDUZIR O EVENTO / HORARIO (TEMPOS) O PERIODO TODO

Iluminador

UNID

1

R$800,00

R$800,00

Técnico de som

UNID

2

R$800,00

R$1.600,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO PALCO

OPERADOR DA MESA DO PALCO E DA MESA DO P.A. – EM UM PERIODO DE 12H

DE TRABALHO POR ISSO SÃO DOIS

Coordenação do evento

UNID

1

R$2.000,00

R$2.000,00

ESSA PESSOA E QUEM ADMINISTRA TODO O EVENTO DIVIDINDO AS FUNCOES
COM OS DEMAIS PRODUTORES E COBRANDO DELES OS RESULTADOS DE UM
EVENTO BEM ORGANIZADO E ESTRUTURADO

Produção técnica

UNID

1

R$2.500,00

R$2.500,00

RESPONSÁVEL PELA AREA TÉCNICA | ALINHAMENTO DA EMPRESA DE SOM
FORNECIDA PELA SPTURIS, COM AS NECESSIDADES DE TODAS AS BANDAS,

Equipe de recepção

UNID

8

R$200,00

R$2.800,00

RECEPCIONAR O PUBLICO / TROCA DE CONVITES

Assistente de produção

UNID

8

R$350,00

R$3.500,00

APOIO NA PRODUÇÃO GERAL | RECEPCAO DE BANDAS E PALESTRANTES,
LOGISTICA, ORGANIZACAO DE CAMARINS

Equipe de limpeza

UNID

5

R$180,00

R$900,00

Mobiliário

UNID

2

R$224,80

03

R$225,00

R$1.124,00

R$21,00

R2.100,00

Camisetas

UNID

100

LIMPEZA DO LOCAL

2 POLTRONAS PARA PALCO, MOMENTO TROCA DE EXPERIENCIAS\ WORSHOP E
03 SOFAS PARA CAMARIM

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO EVENTO

Coordenador de
Montagem e
desmontagem

UNID

01

R$1.500,00

R$1.500,00

O RESPONSAVEL POR RECEBER TODOS OS FORNECEDORES | ORGANIZAR O
CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMOTAGEM, ACOMPANHAR AS VISITAS
TECNICAS E DE TODO PERIODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

Backdrop

UNID

2

R$1.837,00

R$3.674,00

Divulgação do evento e gerar entretenimento aos participantes

Carregadores

UNID

06

R$ 150,00

R$ 900,00

TOTAL

Carregar equipamentos, mesas, cadeiras, moveis,

R$61.698,00

* Esse buffet não é Kit lanche é para atender artistas, Autoridades e palestrantes.

