MODELO PLANO DE TRABALHO–TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente
Nome da OSC: Associação Cultural e Social Bloco Carnavalesco NoBloco
CNPJ: 29.206.789/0001-13

Endereço: Avenida Jabaquara, 2.940

Complemento: Conjunto 85

Bairro: Jabaquara

CEP: 04045-000

Telefone: (DDD) (11) 2364-4832

Telefone: (DDD) (11) 98618-0715

Telefone: (DDD) (11) 95863-0837

E-mail: noblocoassociacao@gmail.com

Site: __________________________________________________________________________

Dirigente da OSC: Geraldo Francisco Pereira
CPF: 083.690.228-98

RG: 49.447.061-1

Órgão Expedidor: SSP

Endereço do Dirigente: Rua Barão de Itapetininga, conjunto 203 Nº 88 – Centro - SP
Dados do projeto
Nome do projeto: Projeto Bateria Jovem – Musicalizando pelo Bairro
Local de realização: Travessa Preciosa, nº 50 Sala Boldrini- STUDIO DE
GRAVAÇÃO
https://sessaopopular.com.br
https://www.youtube.com/canalsessaopopular

Período de realização: 3 meses
Início: 04/12/2020
Término: 05/03/2021

Horários de realização:
Pré-Produção: Dezembro de 2020
(04/12 a 30/12)
Produção: Janeiro de 2021 04/01
a 30/01 (gravação)

Disponibilização/Execução: Janeiro
e fevereiro de 2021 (11/01 a
15/02) (14:00hs às 15:30h)
Pós- Produção: 12/02/2021 a
05/03/2021 Prestação de Contas
Nome do responsável técnico do projeto: Guilherme Henrique Acca dos Santos

Nº do registro profissional:

Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas): SMC R$ 75.000,00 + Contrapartidas R$ 15.000,00
QUADRO 2 - Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela
entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização)
Preparação para o Carnaval da Comunidade (Dezembro de 2017 a Janeiro de 2018)
Carnaval da Comunidade – Desfile Carnavalesco na Comunidade gratuito (desde Fevereiro 2018)
Projeto Bateria Jovem- Realizado na E.E Ângelo Mendes de Almeida (desde Novembro- Dezembro 2018)
Projeto Mídia Jovem – Jabaquara (Março de 2020) em parceria com a SMC 2019/2020
Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela
entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização
A Associação Cultural e Social Bloco Carnavalesco NoBloco atua mais diretamente na sociedade com ações culturais, desde sua fundação realiza o Carnaval na
Comunidade, onde os munícipes participam de um desfile de carnaval preparado e executado por eles mesmos, inserindo assim, a população local na maior
manifestação cultural brasileira. E em 2019/2020 está executando o Projeto Mídia Jovem, onde colocam as crianças e adolescentes da região do Jabaquara em
contato com mídias digitais oferecendo a oportunidade de conhecer mais do jornalismo mirim, formas de trabalhar a informação, etc. para a produção cultural.
1- Carnaval na Comunidade - Desfile Carnavalesco na Comunidade gratuito (desde Fevereiro 2018)
2- Mídia Jovem - Jabaquara (Março de 2020) em parceria com a SMC 2019/2020

Quadro 04 - Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal estadual ou federal). Apontar de
Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento,
ano e local de realização
Parceria com a PMSP/ SMC: Projeto Mídia Jovem
Conforme quadro 3, projeto de mídia e produção cultural para crianças e adolescentes

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.
Projeto Bateria Jovem – Musicalizando pelo Bairro

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.
Este projeto tem como objetivo principal executar oficinas de ritmo e percussão para a formação cultural de crianças e adolescentes com idade entre 09 a 15
anos, através de música.

Quadro 07 - Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o
“Resumo do Projeto”.
Este projeto tem como objetivo a formação de crianças e adolescentes com idade entre 09 a 15 anos, através de aulas de ritmo e percussão. A formação
musical traz vários benefícios para o jovem, dentro eles, melhoria da coordenação motora, disciplina, integração social, etc. Nesta fase propomos formar
30 jovens dentro do período de 06 semanas com atividades semanais e fornecimento de lanche a cada encontro, bem como outras atividades extras,
como apresentações de conteúdos pertinentes

Quadro 08 – Justificativa do Projeto. Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo e o
alinhamento entre essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos. Explicar o porquê é importante a realização da Parceria
com a SMC.
A região do Jabaquara é permeada por mais de 40 comunidades que se encontram em vulnerabilidade social, que não dispõem de acesso ou recursos para
ter acesso à cultura. Então, este projeto contribuirá para a formação cultural, inserindo as crianças e adolescentes no universo da música e da cultura. Isto se
dará em contra turno escolar, e além da música e cultura, também elementos de cidadania, pertencimento e comunidade farão parte do arcabouço das
oficinas de percussão e ritmo. Sem o apoio da SMC – Secretaria Municipal de Cultura, não haverá a possibilidade de viabilizar o projeto e atender as crianças
e adolescentes da circunscrição do projeto. Esta parceria é fundamental para a realização desta ação.

Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.
OBJETIVOS GERAIS: Serão executadas 12 gravações de 6 oficinas/aulas de instrumentos de música, sendo duas de cada instrumento, mais especificamente de
ritmo e percussão, como: Repinique, Caixa Surdo, Tamborim, Pandeiro e Cuíca para o público infantil, adolescentes e adultos, principalmente da região do
Jabaquara. Inserir os participantes numa nova perspectiva cultural de conhecimento básico e cultural de instrumentos de percussão com orientações de
cidadania e responsabilidade com a comunidade a que pertencem, tendo como base o uso de bateria de escola de samba.
META: Propor uma nova perspectiva cultural para as crianças, adolescentes e adultos, em despertar o conhecimento de aprendizado básico e histórico e colocálos em contato direto com a música, inserir em seus cotidianos noções e práticas de cidadania.
Serão apresentadas as gravações com oficinas/aulas de conteúdo básico dos instrumentos musicais de percussão, assim como despertar a curiosidade da origem
e história do instrumento. Conforme resumo descrito e aferido abaixo:

Repinique:
O repinique (também chamado de repique) é um tambor pequeno com peles em ambos os lados, tocado com uma baqueta em uma das mãos
enquanto a outra mão toca diretamente sobre a pele. Criado pelas escolas de samba para repinicar um som mais agudo, serve, frequentemente, como

uma espécie de condutor musical das escolas de samba, anunciando "deixas" para o grupo. Ele é, também, destacado como instrumento solista, às
vezes tocando introduções para sambas ou solando em batucadas. Também é tocado junto com os tamborins em ritmo galopado.
Uso do Repinique. No samba-enredo, o repinique é utilizado tanto como instrumento de marcação como para solos. Na marcação uma das suas
funções é “repicar” as batidas do surdo durante o andamento do samba; este é o toque “de levada”. Outra função do repinique neste subgênero
musical é executar pequenos solos, que servem como chamadas para sincronizar a entrada dos demais instrumentos da bateria no compasso da
música. Nas escolas de samba e blocos tradicionais, algumas chamadas são típicas do bloco ou da escola e são facilmente reconhecíveis pelo público.
No samba-enredo, o repinique geralmente é tocado com uso de uma baqueta na mão direita e com a mão esquerda livre. A mão esquerda bate direto
na pele do instrumento. A batida da baqueta na região central, borda ou região intermediária da pele produz sons de diferentes timbres. É muito
utilizado também a batida simultânea da baqueta na pele e no aro de metal do instrumento, técnica conhecida como rimshot. Dependendo do modo
de tocar, o repinique pode produzir sons de timbres variados, parecidos com os do tamborim ou sons muito agudos e potentes, típicos deste
instrumento.
O repinique tem sido adaptado para uso em outros ritmos musicais, além do samba. No carnaval de Salvador, foi adaptado ao Axé. No Axé é tocado
de modo diferente do samba enredo, com o instrumento preso à cintura do ritmista e uso de duas baquetas de nylon, ao invés da mão livre e baqueta
única de madeira.
Uma evolução recente deste instrumento foi a criação, para uso nas baterias de escolas de samba, do Repique-Mor. Este novo instrumento foi
derivado diretamente do repinique. Em escolas de samba, é tocado de modo similar, produzindo sons mais graves.

Caixa:
Caixa, tarola, tarol, caixeta clara ou, na designação original em inglês, snare drum é um tipo de tambor bimembranofone composto por um
corpo cilíndrico de pequena seção, com duas peles fixadas e tensionadas por meio de aros metálicos, uma esteira de metal, constituída por
pequenas molas de arame colocada em contato com a pele inferior que vibra através da ressonância produzida sempre que a pele superior é
percutida, produzindo um som repicado, característico das marchas militares.

Popularmente, distingue-se o tarol da caixa pelo formato do corpo. O tarol tem geralmente uma distância menor das membranas, algo em torno dos
10cm, e a caixa pode ter acima de 15cm.
De uma maneira geral, e dependendo dos modelos, a esteira pode ser afastada da pele inferior mediante uma alavanca, permitindo também a
execução de ritmos sem a presença do som repicado.
A caixa teve a sua origem na Europa do século XV, onde a sua utilização básica surgiu com a marcação de ritmos em marchas militares.
Atualmente seu uso se estendeu a praticamente todos os estilos musicais ocidentais, sendo elemento essencial na bateria, onde é usada geralmente
na marcação dos contratempos ou na execução de células rítmicas ou exercícios musicais mais complexos.
Seu uso é frequente no rock, pop e no jazz, sendo também presença habitual nas seções de percussão das orquestras.
O uso de estilos afro-brasileiros tem suas raízes nos desfiles militares portugueses, desempenhando seu papel principal nas marchas, batucadas, e
outros estilos do carnaval, apesar de ser também incluída em diversas outras formas de música.
As caixas integram a bateria de escolas de samba.
O percussionista executa a caixa munido de duas baquetas, geralmente de madeira ou com pequenas escovas, também designadas por vassourinhas.
Nas bandas de marchas ou desfiles, é hábito apoiar a caixa ao ombro ou à cintura do percussionista com um talabarte (alça). Quando utilizada na
bateria, é montada sobre um pedestal, geralmente, em forma de tripé
um instrumento fundamental na formação rítmica nas baterias de escolas de samba.

Surdo:
Timbalão de chão ou surdo é um tambor cilíndrico de som grave. O timbalão de chão é tipicamente feito de madeira e pode ou não possuir peles em
ambos os lados. Este tipo de tambor baixo representa a extensão mais grave dos timbalões. Este tipo de tambor baixo é tradicionalmente usado
em escolas de samba, cada escola tendo em média de 25 a 35 unidades na sua bateria. Também é encontrado em torcidas organizadas aonde eles

ditam o ritmo e são considerados o "coração" da torcida. Sua função principal no samba é a marcação do tempo. Surdos também podem ser
encontrados em bandas marciais ou militares e geralmente são utilizados para marcar o pulso binário da marcha, em conjunto com o bumbo e a caixa.
O nome surdo pode designar também o tom-tom mais grave de uma bateria, o floor tom, que geralmente fica apoiado sobre pés próprios, ao lado
direito do baterista (no caso de bateristas destros).
O surdo possui um corpo cilíndrico feito de madeira ou metal. As peles podem ser feitas de couro natural de cabra ou boi ou ainda sintéticas (plástico).
São fixadas ao corpo por anéis de aço galvanizado ou alumínio. A tensão é realizada por tirantes de aço tensionados através de parafusos e porcas. O
diâmetro varia entre 40 cm e 75 cm. Surdos de samba possuem uma profundidade típica de 60 cm. Surdos usados no samba-reggae são menos
profundos (50 cm).
Na bateria de uma escola de samba há três tipos de surdo. O maior é chamado primeiro surdo ou surdo de marcação. Com cerca de 75 cm de diâmetro,
é o maior e mais grave instrumento da bateria e fornece a referência de tempo (pulso) para todos os ritmistas. O surdo de marcação bate o segundo
tempo do ritmo binário típico do samba. Também é usado para fornecer a pulsação inicial no início da apresentação. (em uma marcação 1-2, 1-2, ele
marcaria o tempo 2)
O segundo surdo, um pouco menor (cerca de 50 a 60 cm de diâmetro) e menos grave que o primeiro é chamado de segundo ou surdo de resposta.
Ele bate o tempo 1 do ritmo binário. O menor dos surdos de samba, chamado de terceiro, cortador, rebolado ou "surdinho" tem diâmetro de cerca
de 40 cm e toca um ritmo mais complicado e sincopado, preenchendo (cortando) os tempos marcados pelos outros dois surdos. A combinação dos
três surdos fornece a célula rítmica de base para toda a escola de samba
O surdo é fixado ao ombro do percussionista por uma tira de couro (talabarte) e posicionado para que a pele superior fique aproximadamente
na horizontal.
É tocado com uma baqueta em uma mão e com os dedos e a palma da outra mão. A baqueta é feita de madeira e tem uma ponta forrada de feltro
ou couro e ocasionalmente algum material de enchimento cobrindo a ponta de madeira. Enquanto uma mão toca o tambor com a baqueta, a outra
abafa ou toca ritmos de suporte em torno do pulso principal.
Ao tocador tem disponíveis vários padrões diferentes de toque: ao abafar e tocar o instrumento com a pele solta; variar o som ao tocar a pele em
pontos diferentes, próximo ao centro o som possui uma grande ressonância e volume sonoro. Próximo às bordas, o som é mais abafado. Outra

diferenciação é possível se a posição de ataque da baqueta for variada: Ela pode ser batida lateralmente ou perpendicularmente à pele, com resultados
sonoros diferentes em cada caso. A batida no anel produz um som seco e metálico.
A execução com uma baqueta e a mão, típica do samba também é usada pelo repinique que muitas vezes é considerado um surdo muito pequeno.
Em bandas militares, o surdo possui tamanho pequeno (no máximo 50 cm) e é tocado com duas baquetas, em geral tocando o primeiro e segundo
tempo do padrão binário, ou células rítmicas pouco complexas.
Em grupos de samba-reggae, como a Timbalada ou o Olodum, típicos do carnaval da Bahia, os papéis do primeiro e segundo surdo são invertidos, o
primeiro tocando o tempo 1 e o segundo tocando o segundo tempo. Nestes grupos, o terceiro é tocado com duas baquetas.

Tamborim
Tamborim é um instrumento de percussão do tipo membranofone, constituído de uma membrana esticada, em uma de suas extremidades, sobre
uma armação, sem caixa de ressonância, normalmente confeccionada em metal, acrílico ou PVC (policloreto de vinila). No Brasil, é comumente
utilizado nos ritmos de origem africana, como a batucada, o samba e o cucumbi. O instrumentista o segura com uma das mãos e o percute (golpeia)
com uma ou mais baquetas, normalmente de plástico, medindo aproximadamente 15 cm de altura.
Existem vários tipos de batidas de tamborim. A sua "levada" básica é o chamado "carreteiro" e pode ser tocado de maneiras diferentes com toques
conhecidos como o: 3x1, 2x1 e 1x1.
Também é usado em orquestras na música erudita
Nas baterias de escola de samba, funcionam como nipes, com uma afinação e som uníssono.

Pandeiro:
O pandeiro é o nome dado a alguns instrumentos musicais de percussão que consistem numa pele esticada numa armação (aro) estreita, que não
chega a constituir uma caixa de ressonância. Tornou-se tão popular no Brasil que foi descrito como um instrumento não oficial dessa nação, e é

mencionado na música "Aquarela do Brasil". O pandeiro é usado em diversas formas de música brasileira, como samba, choro, coco e capoeira. O
pandeiro brasileiro deriva da pandeireta ou pandereta da Espanha e Portugal, possuindo dimensões que variam de 8 a 12".
São geralmente circulares (por exemplo, na pandeireta), mas podem ter outros formatos (por exemplo, quadrangular no adufe). Enfiadas em
intervalos ao redor do aro, podem existir platinelas (soalhas) duplas de metal, ou não (por exemplo, no tamborim). Pode ser brandido para produzir
som contínuo de entrechoque, ou percutido com a palma da mão e os dedos.
No Brasil, a palavra “pandeiro” veio a designar um pandeiro específico, de dimensões que variam de 8 a 12", muito usado no samba e no pagode, mas
não se limitando a esses ritmos, sendo encontrado no baião, coco, maracatu, entre outros, e por isso, considerado por alguns o instrumento nacional
do Brasil.
Partes do instrumentos: Fuste ou aro de madeira – Colagem de tiras de madeira (em torno de quatro), com cola de alta resistência e durabilidade. As
fresas (aberturas onde ficam as platinelas) são de diversas alturas, conforme o tipo e tamanho das platinelas. É ornamentado com marchetaria, se for
um pandeiro tipo "Especial". Se for do modelo "Padrão" recebe um pequeno adorno. O modelo "Pop" é o mais simples e o de menor custo. São
utilizadas diversas madeiras no acabamento, principalmente madeiras brasileiras, de grande resistência e leves. O fuste pode medir 8, 10, 10.5, 11 ou
12 polegadas.


Aro – Em aço inoxidável escovado.



Pele – Convencionalmente em pele selecionada de cabra. Há variações com acrílico e fórmica, sendo transparentes, leitosos ou holográficos.



Conjunto do esticador – Peças de aço e de latão, cromadas ou niqueladas: tirante, anel, porca, mesa, parafuso de fixação da mesa e arruela.



Platinelas do pandeiro ou Soalhas – Placas abauladas de metal, de diversos diâmetros, prensadas a 15 toneladas, cromadas ou niqueladas, em
latão ou bronze fosforoso.



Abafador do pandeiro – Chapa plana fina de latão, colocada entre as platinelas.



Acessórios do pandeiro – Chave para afinação, espátula de bambu para retirada do excesso de cera e impurezas, pinça para auxiliar na retirada
das travas, caixa contendo cera e travas, chave para retirada do pino das platinelas e chaves do estojo.



No Brasil, quando surgiu o choro, no final do século XIX, o pandeiro veio dar o toque final ao ritmo marcante e brejeiro, inicialmente executado
ao piano e instrumentos de corda e de sopro.



De início, os pandeiros eram fabricados de forma simples, sem apuro técnico. Hoje, alguns fabricantes se esmeram na sua confecção, utilizando
membrana de pele de cabra para se conseguir, no pandeiro, os sons graves do surdo e platinelas de metais nobres para se alcançar um som
brilhante e preciso.



Os pandeiros mais utilizados têm diâmetro de 10 polegadas, porém eles existem também com diâmetro de 10.5, 11 e 12 polegadas. Conforme
o tamanho do aro, o número de platinelas varia de 5 a 10 pares.



Pandeiristas existem por todos os rincões do Brasil, seja atuando em conjuntos de choro e de samba, em orquestras, e até aqueles que
simplesmente carregam seu pandeiro aonde quer que vão, tocando em reuniões musicais. Na história da MPB, têm sido muitos os pandeiristas
ilustres.



No Carnaval brasileiro o instrumento é muito utilizado. O pandeirista muitas vezes toca o instrumento enquanto uma sambista dança na sua
frente. Também são vistas acrobacias giratórias com o pandeiro.

Cuíca
A cuíca ou puíta (em Angola pwita) é um instrumento musical, semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro da membrana
de couro, pelo lado interno. O som é obtido friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressionando a parte externa da cuíca com
dedo, produzindo um som de ronco característico. Quanto mais perto do centro da cuíca o dedo do instrumentista estiver, mais agudo será o som
produzido.

A cuíca é um instrumento cujas origens são menos conhecidas do que os outros instrumentos afro-brasileiros. Em sua descrição sobre o interior
Angolano no século XVI, o viajante inglês Andrew Battell descreve o encontro com um senhor africano de Ingombe que utiliza da Kipuita para anunciar
sua chegada[6]. Ela pode ter sido trazida ao Brasil por escravos africanos bantos, mas ligações podem ser traçadas a outras partes do nordeste africano,
assim como à península Ibérica, a exemplo da sarronca. A cuíca era também chamada de "rugido de leão" ou de "tambor de fricção". Em suas primeiras
encarnações era usada por caçadores para atrair leões com os rugidos que o instrumento pode produzir
Existem muitos tamanhos de cuíca, e embora seja geralmente considerada um instrumento de percussão ela não é percutida. Encaixada na parte de
baixo da pele está uma haste de bambu. A extensão tonal da cuíca pode chegar a duas oitavas. Os tons produzidos tentam imitar a voz na forma de
grunhidos, gemidos, soluços e guinchos, e podem estabelecer assim um ostinato rítmico.
A colocação da haste no interior da caixa é que a difere, fundamentalmente, dos tambores de fricção europeus e reforça a hipótese de ter sido
introduzida no Brasil pelos negros bantos
O polegar, o indicador e o dedo médio seguram a haste no interior do instrumento com um pedaço de pano úmido, e os ritmos são articulados pelo
deslizamento deste tecido ao longo do bambu. A outra mão segura a cuíca e com os dedos exerce uma pressão na pele. Quanto mais forte a haste for
segurada e mais pressão for aplicada na pele mais altos serão os tons obtidos. Um toque mais leve e menos pressão irão produzir tons mais baixos.
A Cuíca na bateria de escola de samba, funciona como um naipe de metais em uma orquestra. Os ritmistas em consenso com o mestre de bateria,
dividem as execuções entre áudio médio e grave, tendo assim uma sonoridade muito peculiar em cada bateia de escola de samba.

Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os
passos envolvidos na execução do projeto.

Fase 1: Pré-produção – Preparação dos materiais teóricos e técnicos – pesquisa e avaliação dos orçamentos dos prestadores de serviço; seleção e contratação
da equipe técnica do projeto; contato com escolas (por telefone); - formalização da parceria com o espaço onde serão realizadas as oficinas.
Fase 2:Produção/Divulgação – Divulgação das oficinas através de ferramentas de comunicação como mídias sociais; desenvolvimento do plano de
comunicação; desenvolvimento de projeto gráfico; produção do material de divulgação das oficinas; abertura das inscrições para os interessados; divulgação
dos inscritos e lista de espera (se houver); realização das oficinas; pagamentos e conferências de notas fiscais apresentadas pelos prestadores de serviço e
fornecedores; avaliação do projeto.
Fase 3: Pós-Produção – Encerramento e prestação de contas
Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se
pretende atingir as metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.
Este projeto terá como método de aferição para verificação do cumprimento das metas:
Parâmetros Quantitativos – Lista de inscritos (avaliar o alcance) e Lista de presença (avaliar a permanência).
Parâmetros Qualitativos - Relatório dos oficineiros - Relatório dos participantes - Depoimento de familiares (através de reunião com os responsáveis dos
participantes) – ao término do projeto será aplicado questionário de satisfação, onde os participantes avaliarão o projeto e se a proposta atingiu o seu objetivo. A
margem aceitável de satisfação é de 75%, somando-se muito satisfeitos e satisfeitos. Todos os dados serão captados pela Associação Cultural e Social Bloco
Carnavalesco NoBloco e validados pela SMC.
QUADRO 12 - Informar locais e datas previstas para realização do projeto
O projeto será realizado no endereço Travessa Preciosa, nº 50 (Studio de Gravação)- Sala Boldrinihttps://sessaopopular.com.br
https://www.youtube.com/canalsessaopopular

Produção: Janeiro de 2021 04/01 a 30/01 (gravação)
Disponibilização/Execução: Janeiro e fevereiro de 2021
(11/01 a 15/02) (14:00hs às 15:30h)

QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)
30 crianças e adolescentes participantes e suas respectivas famílias. Assim, o projeto atingirá um total de aproximadamente 600 pessoas.

QUADRO 14 - Público Alvo
Crianças e adolescentes de baixa renda da região do Jabaquara de 09 a 15 anos
Adultos e todos interessados

QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)
Não se aplica

QUADRO 16 Cronograma de realização do projeto Descrição por datas de realização de cada atividade.
Pré-Produção: Dezembro de 2020 (04/12 a 30/12)
Produção: Janeiro de 2021 04/01 a 30/01 (gravação)
Disponibilização/Execução: Janeiro e fevereiro de 2021 (11/01 a 15/02) (14:00hs às 15:30h)
Pós- Produção: Encerramento e prestação de contas: Fevereiro de 2020 12/02/2021 a 05/03/2021
LOCAIS:
Pré-Produção: ESTÁ ETAPA SERÁ REALIZADA DE FORMA REMOTA.
https://sessaopopular.com.br
Produção/Execução: Sala Boldrini- Travessa Precisa, nº 50 (Studio de Gravação) https://www.youtube.com/canalsessaopopular
Pós-Produção: Avenida Jabaquara, Nº 2940- Conj. 85- Jabaquara (Sede da Associação)

QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para
comunicar e divulgar o evento)

- Mídia Digital
- Site (a partir de 11 de Janeiro de 2021
https://sessaopopular.com.br
- You tube
https://www.youtube.com/canalsessaopopular
- Disparo de e-mail Marketing
- Mídia Espontânea
- Campanha impulsionada
- Release e ações digitais
- Mídias Sociais
Facebook
https://www.facebook.com/canalsessaopopular
Instagram
https://www.instagram.com/canalsessaopopular
WhatsApp

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.
R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)

QUADRO 19- Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.
Contrapartida Econômica:
Estrutura Administrativa pelo período de 3 meses- Valor Global de R$ 15.000,00
-Telefone, internet, luz, água
-Certificado e certificação
- Encerramento e Certificação dos alunos on line com envio dos participantes inscritos no canal

Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Metas/Etapas
Meta 1
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)
Especificação
Unidade
Quantidade
Valor R$
Data início
Data término
Fase
Pré-Produção
Verba
1
R$ 20.000,00
04/12/2020
30/12/2020
Divulgação
Verba
1
R$ 10.000,00
15/12/2020
30/12/2020
Produção/ Execução
Verba
1
R$ 45.000,00
04/01/2020
15/02/2021
Pós-Produção
Verba
1
R$ 0,00
12/02/2021
05/03/2021

Quadro 21 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Periodicidade (semana, mês,
ano...)
ÚNICA

Cronograma de receitas e despesas
Receitas (descrição)
Valor (R$)
PARCERIA SMC- SECRETARRIA MUNICIPAL DE
CULTURA

R$75.000,00

Despesas
(descrição)
PRÉ PRODUÇÃO
DIVULGAÇÃO
PRODUÇÃO/
EXECUÇÃO
PÓS PRODUÇÃO

Total: R$ 75.000,00

Valor (R$)
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ 45.000,00
R$ 0,00

Total: R$ 75.000,00

Quadro 22 – Orçamento de Despesas de Contrapartida

Especificação
MATERIAL E
SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Unidade de
Valor
Descrição detalhada de cada item
Quantidade
Valor Total
medida
Unitário
COMPUTADORES PARA TAREFAS ADMINISTRATIVAS
mês
3
R$ 700,00
R$ 2.100,00
ACESSIBILIDADE - INTERPRETE DE LIBRAS
Projeto
2
R$ 1.520,00
R$ 3.040,00
Subtotal de materiais
R$ 5.140,00
TELEFONE
mês
3
R$ 200,00
R$ 600,00
INTERNET
mês
3
R$ 100,00
R$ 300,00
LUZ
mês
3
R$ 170,00
R$ 510,00
ÁGUA
mês
3
R$ 150,00
R$ 450,00
Alimentação equipe Kits Lanches
verba
1
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Transporte para equipe e oficineiros
verba
1
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Subtotal de serviços
R$ 9.860,00
Total geral: R$ 15.000,00

Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais
Especificação

Justificativa da
necessidade do item a ser
contratado

Descrição
Detalhada de
Cada Item

Quan Unidade
tidad Medida
e

Orçamentos para base de Valor Unitário (Informar Preço e fonte de base)
Orçamento
01

Orçamento
02

Orçamento
03

Média de
Valores.
(Valor
Unitário)

Mês

800,00

1.200,00

950,00

2.400,00

0,00

Mês

1.500,00

3.000,00

1.900,00

1.500,00

0,00

Descontos
Impostos

Custo Total

Serviços
Assessoria
Mídias Sociais

Divulgar as inscrições e o
desenvolvimento do
projeto para a
comunidade
Regularidade Contratual

Assessoria
Jurídica
Assessoria
Contábil
Designer
Gráfico
SUBTOTAL
SERVIÇOS

Manter atualizada as
documentações e
elaboração da prestação
de contas do projeto
Desenvolver a arte do
material de divulgação

Facebook,
Instagram e
WhatsApp

3
Contratos dos
profissionais, e
questões jurídicas
que possam surgir
no decorrer do
Projeto
1
Certidões e
elaboração da
prestação de
contas, assessoria 3
Panfletos e peças
digitais
2

2.400,00

1.500,00
Mês

1.500,00

1.900,00

1.800,00

4.500,00

0,00

Mês

1.500,00

1.300,00

1.200,00

1.200,00

0,00

4.500,00
2.400,00
R$ 10.800,00

Materiais
Book e relatório do
projeto
Material
Gráfico

Locação de
Studio
Camisetas
Material de
Escritório
Locação de
Instrumentos
de percussão

Para prestação de
contas e acervo da
entidade sobre
todo conteúdo
aplicado no
projeto
1
A fim de atendermos com Locação de 30
segurança necessária para horas de Studio
o bom desenvolvimento
adequado para
das gravações das
gravação das
aulas/oficinas
aulas/oficinas dos
6 instrumentos
musicais
apresentado no
projeto
30
Para identificar, oficineiros
e produção envolvida no
projeto
40
Para atividades
Canetas, papel e
administrativas e
impressões
inscrições das oficinas
1
Instrumentos de
carrilhão,
percussão para a oficina
castanhola,
triângulo, blocos
sonoros e tambor 30

verba
hás

1.600,00
4.800,00

1.500,00
5.000,00

1.750,00
5.250,00

1.500,00
4.800,00

0,00
0,00

1.500,00

4.800,00
unidade

12,00

15,50

13,40

12,00

0,00

verba

500,00

620,00

550,00

500,00

0,00

480,00
500,00
4.920,00
unidade

123,00

160,00

185,00

123,00

0,00

Locação de
instrumentos
de harmonia
Locação de
equipamento
de som
SUBTOTAL
MATERIAIS
Recursos
Humanos

Instrumentos de harmonia Violão e cavaco
para a oficina
Para uso nas aulas

02

unidade

2.000,00

3.200,00

4.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

01

unidade

1.200,00

1.500,00

2.350,00

1.650,00

0,00

1.200,00

Caixa de som

Responsável pela
Para todo o
produção e gravação das projeto até sua
Diretor Musical oficinas
finalização
Coordenador
Responsável pelo
do projeto
planejamento tático
Responsáveis pela
produção da gravação,
iluminação, edição de
Equipe Técnica áudio e vídeo
Responsável pelas
inscrições, atendimento e
Secretária
recepção
Assistente de
Presta assistência geral ao
produção
projeto
Ministrará as oficinas
Oficineiros
Assistente
Responsável pelos
Assessoria
administrativo pagamentos e contratos

R$ 15.400,00

2

mês

4.000,00

5.500,00

6.200,00

5.000,00

0,00

3

mês

3.000,00

4.000,00

4.500,00

3.000,00

0,00

diárias

2.500,00

3.000,00

3.750,00

2.500,00

0,00

mês

2.000,00

1.500,00

1.750,00

1.500,00

0,00

3
1
3
6
2

8.000,00
9.000,00

7.500,00
1.500,00

mês

1.800,00

2.000,00

2.200,00

1.800,00

0,00

cachês

2.000,00

3.250,00

3.400,00

3.000,00

0,00

mês

2.000,00

2.500,00

2.800,00

2.000,00

0,00

5.400,00
12.000,00
4.000,00

Responsável na produção
Camareira
visual dos oficineiros
SUBTOTAL
RECURSOS
HUMANOS
Despesas
Administrativas
Tarifa Bancária
SUBTOTAL
DESPESAS ADM
VALOR TOTAL
GERAL

2

cachês

1.200,00

700,00

1.050,00

700,,00

0,00

1.400,00
R$ 48.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R$ 75.000,00

OBS.: Para contratações de Natureza Artística através de Representação por Pessoa Jurídica, é necessária uma Declaração/Carta de
Exclusividade da Empresa Representando com os Artistas Envolvidos. (Assinadas por Tais artistas). - Apresentar na Fase de Prestação de
Contas.
OBS 2 – O projeto deve ser apresentado com papel timbrado e/ou carimbo CNPJ da entidade. Devidamente rubricado em todas as páginas e
assinado pelo representante legal da entidade.

________________________________________
Geraldo Francisco Pereira
30/11/2020.

