PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO
Observação: todos os campos em verde deverão ser definidos anteriormente pela
Administração Pública.

O Palco – Uma experiência para a juventude

Identificação do proponente
Nome da OSC: Polo Cultural Educação e Arte
CNPJ: 02.883.066/0001-00

Endereço: Rua Dom José de Barros, 152

Complemento: cj 123

Bairro: Centro

Telefone: (DDD) 11-3129-5399

Telefone: (DDD) 11Telefone: (DDD) 1199262-5664
9266-6029
Site: http://www.polocultural.com.br/

CEP: 01038-902

E-mail:
admin@polocultural.com.br
Dirigente da OSC: Eneida de Castro Sollero
CPF: 756.147.408-30

RG: 4.503.035-2

Órgão Expedidor: ssp

Endereço do Dirigente: Rua Jorge Valhim, 53 – Vila Ester, CEP 02536-010
Dados do projeto
Nome do Projeto: “O Palco – Uma experiência para a juventude”
Local de realização: CEU
Jaçanã

Período de realização: 10 de
Maio a 10 de Dezembro de
2018
Nº do registro profissional:

Horários de realização:
Segundas,Terças e quartas. Das
8:00 às 17:00

Nome do responsável
técnico do projeto: Bruna
Burkert
Valor total do projeto: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

Histórico do proponente (experiências na área, parcerias anteriores)

Polo Cultural Educação e Arte é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
que atua na implantação de políticas públicas de descentralização da cultura. Para a
realização de eventos culturais e educacionais em regiões distantes do centro econômico e
administrativo da cidade, conta com o apoio público e da iniciativa privada.

Em 20 anos de atividade, o PoloCultural promoveu apresentações de grupos
como o Balé da Cidade de São Paulo, Jazz Sinfônica, Orquestra de Cordas do Rio
de Janeiro, Balé Chum Chorong da Coreia, Arrigo Barnabé, Nelson Ayres, dentre
muitos outros, além de exposições e mostras de artes plásticas, dança, teatro,
música e um programa semanal na TV Aberta São Paulo.
Nas atividades educacionais, já atendeu a mais de 10 mil crianças e jovens nas
áreas de música, dança, teatro e artes plásticas, totalizando mais de 60 mil
horas de atividades em 26 escolas da rede pública de São Paulo.
O Polo Cultural Educação e Arte foi fundado em 1998 e tem sede na cidade de
São Paulo.
Descrição do Objeto

Público Alvo – Se necessário, a depender do tipo de projeto
Previsão
( x ) Crianças
( x ) Adolescentes
( ) Adultos
( ) Terceira Idade

Justificativa do projeto (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas)

Conscientes do impacto da arte na formação humana, o projeto O Palco sintetiza o
conhecimento acumulado pelo Polo Cultural e é resultado de uma experiência de doze anos de
trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas zonas norte,
leste sul e noroeste da cidade de São Paulo. Registramos ao longo destes anos parceria com 35
escolas públicas e atendimento à mais de 10.000 crianças e jovens.
Por meio da aprendizagem do fazer artístico o projeto trabalha com os jovens buscando
desenvolver habilidades criativas, compromisso, autoestima, reflexão estética, além de
oferecer cidadania como alternativa de inserção social para muitos jovens. A criatividade e a
arte dão sentido à vida e a preparação que leva ao Palco é cheia de compromissos e

descobertas. Estar no Palco é objetivo final, momento de mostrar as conquistas, dividi-las com
o seu meio, ganhar visibilidade e reconhecimento.

Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos)
Proporcionar a experiência do Palco, visando o fortalecimento da autoestima das crianças e
jovens da comunidade do Jaçanã, como resultado de oficinas semanais que acontecerão
semanalmente e encontros com artistas experientes.
Descrição do projeto e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das
metas
Projeto de oficinas semanais que tem como objetivo proporcionar a experiência do palco a
jovens e adolescentes da região do CEU Jaçanã, zona norte de São Paulo, através de:
 Matricula dos atendidos da região do Jaçanã;
 Oficinas semanais de balé – profissional Edson dos Santos e Isadora Buonanni;
 Oficinas semanais de teatro – profissional Andresa Retti;
 Interação estética com artistas profissionais – Beta Nunes e Abigail Wilmer
 Preparação para apresentação em dezembro de 2018;
 Elaboração de cenário e figurino;
 Pré-produção para apresentação;
 Apresentação final com todos os alunos que participaram das oficinas aberta a toda
comunidade;

Metodologia (forma de execução do projeto e de cumprimento das metas a ele atreladas)
A metodologia de trabalho do Polo Cultural baseia-se na importância da passagem do Palco no
comportamento da criança, jovem ou adolescente.
Sendo assim, o projeto trabalha com módulos, que se enquadram, na medida do possível, com
o ano letivo escolar.
Em um primeiro momento os arte-educadores conduzem um processo e de sondagem e
estímulo. O próximo passo é a criação que será acompanhado por um profissional com notório
saber em sua área. Chamamos esse processo de “Interação Estética”. Desse contato surgirão
as apresentações de final de ano, a grande passagem pelo palco. Esse profissional deve
acompanhar como uma espécie de consultor o processo que se segue até a apresentação final.

Previsão de Atendimentos/Público
200 crianças, jovens e adolescentes sendo atendidos de forma direta pelo projeto.
Nas apresentações finais o projeto chega a receber cerca de 800 pessoas.

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de
metas a ele atreladas)
Metas/Etapas
Especificação
Unidade Quantidade Valor R$
Data
Data
início
término
Meta 1
Oficinas
Etapa 1
Oficinas de balé
Mês
8
1.700,00 05/2018 12/2018
Etapa 2
Oficinas de
Mês
8
1.700,00 05/2018 12/2018
teatro
Etapa 3
Impressos
Unidade 1.000
1,30
05/2018 11/2018
Meta 2
Apresentações
Etapa 1
Artista Interação Verba
1
3.000,00 10/2018 10/2018
Estética
Etapa 2
Artista Interação Verba
1
3.000,00 10/2018 10/2018
Estética
Etapa 3
Produção
Verba
1
4.000,00 05/2018 12/2018
Etapa 4
Alimentação
Verba
1
1.500,00 10/2018 12/2018

Periodicidade (semana,
mês, ano...)
Mês I

Cronograma de receitas e despesas
Receitas
Valor (R$)
Despesas
(descrição)
(descrição)
Emenda
R$
Oficineiros
27.850,00
Impressos

Mês II

Oficineiros

Mês III

Oficineiros

Mês IV

Oficineiros

Mês V

Oficineiros

Mês VI
Mês VII

Oficineiros
Oficineiros
Alimentação
Produção
Oficineiros

Mês VIII

Emenda

R$
12.150,00

Interação
Estética
Alimentação
Produção
TOTAL

R$
40.000,00

Valor (R$)
R$
3.400,00
R$
1.300,00
R$
3.400,00
R$
3.400,00
R$
3.400,00
R$
3.400,00
R$ 3.400,00
R$ 3.400,00
R$ 750,00
R$ 2.000,00
R$ 3.400,00
R$ 6.000,00
R$ 750,00
R$ 2.000,00
R$
40.000,00

Plano de divulgação
O plano de divulgação será impresso e virtual.
As atividades serão constantemente registradas e postadas nas plataformas virtuais da
entidade, facebook e YouTube... Além disso, o próprio site da entidade e o blog associado
serão ferramentas de divulgação, tanto do projeto, quanto de seus apoiadores.

Especificação

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Unidade
Descrição detalhada de cada
Valor
de
Quantidade
item
Unitário
medida

MATERIAL

Valor
Total

Sub total de
materiais

SERVIÇOS
Sub total de serviços
Total geral

RECURSOS HUMANOS

Quantidade

2
2
1

Cargo

Carga horária Remuneração

Oficineiro
8 meses
Artista Interação Estética Cachê
Produção
Cachê

R$ 1.700,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00

Total

R$ 27.200,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
TOTAL: R$ 37.200,00

MATERIAIS E SERVIÇOS
Unidade
Descrição detalhada de
Especificação
de
Quantidade
cada item
medida
Impressos
Unidade
1000
MATERIAL

Alimentação

Verba

2
Sub Total de

Valor
Unitário
1,30
750,00

Valor Total
R$
1.300,00
R$
1.500,00
R$

Materiais

2.800,00

SERVIÇOS

Sub Total de Serviços
Total Geral

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Rubricas
1ª parcela
2ª parcela
Nª parcela (...)
Recursos
R$ 25.800,00
R$ 11.400,00
Humanos
Material
R$ 1.250,00
R$ 1.550,00
Serviços
TOTAL
Contrapartida
TOTAL
R$ 27.050,00
R$ 12.950,00


TOTAL
R$ 37.200,00
R$ 2.800,00

R$ 40.000,00

A Administração pública analisará cada prestação de contas apresentada, para fins de
avaliação do cumprimento das metas do objeto vinculado às parcelas liberadas, em __
dias.

