MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente
Nome da OSC: Centro Social Padre Paulo de Coppe e Maurilio Maritano - CSPCM

CNPJ: 10.379.380/00001-70

Endereço: Rua Custódio de Aguiar, 01

Complemento: Sala 01

Bairro: Balneário Mar Paulista

CEP: 04.464- 140

Telefone: (DDD) (11) 3397 – 0177

Telefone: (DDD) 11 952106648

Telefone: (DDD)

E-mail: producaoanjosdobem@gmail.com

Site : https://www.instagram.com/anjosdobem.guacuri/

Dirigente da OSC: Bruno Araújo Costa
CPF: 288.808.818-50

RG: 342442028

Órgão Expedidor: SSP/SP

Endereço do Dirigente: Rua Major Lucio Dias Ramos Nº:300

Dados do projeto
Nome do projeto: Projeto de Continuação- CAQ-LC ( Centro de Apoio a Qualificação da Linguagem Circense)
Local de realização:

Período de realização: 07/11/2020

Horários de realização:

Espaço Físico:

á 31/08/2021

Programação: devido a extensa

Tendal da Lapa – Rua, Guaicurus, 1100, CEP:05033-002, Água Branca,

programação do projeto,

São Paulo – SP

solicitamos visualizar o quadro

Redes Sociais:

16 e o anexo I

https://www.facebook.com/caqlcsp
https://www.instagram.com/caqlc/
https://www.facebook.com/tendal.lapa
Nome do responsável técnico do projeto: Pablo Daniel Nordio

Nº do registro profissional:

pablo.nordio@gmail.com
Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas) R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais)
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).

2007
Iniciou as suas atividades assumindo a administração do Cei São Jorge, localizada na Rua Bastos Tigre, 383 – Jd. São Jorge, que pelo período
de 5 anos fora atendida diversas crianças, jovens, e atendimento a pais e idosos da comunidade do Jardim São Jorge.
2008
Foi fundado o Anjos do Bem, que em paralelo com a administração do Cei São Jorge, recrutou voluntários, para as aulas de reforço escolar,
atividades de educação física com a terceira idade em parceria do Posto de Saúde do Jardim São Jorge, projeto de alfabetização para a
terceira idade, atividades de palestras e cursos de qualificação profissionais, em prol de buscar mais cultura educação esporte e lazer para as
pessoas da comunidade.
2016 – 2020
Parceria com a Escolinha Manto Azul e o Centro Social, buscamos sempre um crescimento profissional, e buscamos uma melhor qualidade
para os nossos clientes.

O Nucleo Manto Azul, tem como objetivo inserir as crianças para o meio e convívio social, promovendo atividades recreativa, lúdicas e artísticas
com o objetivo de desenvolver os aspectos físicos, cognitivos, motores e social, trabalhamos com voluntariados para ajudar neste processo
de aprendizagem e vivencia das crianças.
A ONG Anjos do bem, em 2017 passou a realizar eventos socioculturais para atendimento da comunidade da Vila Guacuri, zona sul de São
Paulo.
Em 2019 a ONG, lançou campanha para a revitalização do espaço Circo-Escola Vila Guacuri, hoje é sede de atividades regulares e eventos
socioculturais.

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

Todos os projetos, abaixo elencados, foram realizados no espaço Circo-Escola, Vila Guacuri, que em 2019, após uma companha para
revitalizar o espaço, a ONG Anjo do Bem realizou com o apoio da vereadora Soninha Francine a revitalização e voltou a tender a população
local com melhor infraestrutura e segurança.

Segue os links da campanha para recuperação do espaço cultural.
https://www.youtube.com/watch?v=V6DzaOqOJFY&feature=youtu.be

2016 – 2020 (projeto continuo, suspenso temporariamente por conta da atual situação de COVID-19)
Atividades formativas: Música; Teatro; Dança e Zumba.
Segundas e quartas feiras 19h00 ás 20h00
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 - Unidade Vila Guacuri – Balneário Mar Paulista
Atividades formativas: Batuque Arte
Segundas, quartas feiras, sexta e sábados - 19h00 ás 21h00
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 - Unidade Vila Guacuri – Balneário Mar Paulista
Atividades formativas: Batuque Arte

2017
Festa das Crianças
Data: 12/10

Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral e intervenções recreativas.
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.

2018
Festa das Crianças
Data: 05/11
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral e intervenções recreativas.
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.
2019
1 Encontro de Hip Hop #eusouanjosdobem
Data: 11/05
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri.
Atividades: Dança de Rua com encontros de b-boy, b-girls, djs e batalhas de dança

Festa das Crianças
https://www.soninha.com.br/camara/2019/10/08/vai-ter-festa-no-circo-escola-vila-guacuri/
Data: 20/10
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral, circense e intervenções recreativas.
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.

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

Destacamos nesse quadro as atividades realizadas voltadas principalmente para a zona sul de São Paulo,a Vila Guacuri, no espaço
sociocultural Circo- Escola Vila Guacuri. Além dessas atividades a ONG Anjos do Bem, trabalha com projetos de gestão de espaços
públicos na área de educação, como a administração do Cei São Jorge e a Escolinha Manto Azul.
2017
Festa das Crianças
Data: 12/10

Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral e intervenções recreativas
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.
2018
Festa das Crianças
Data: 05/11
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral e intervenções recreativas
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.
35 Festa da Padroeira
Data: 12/10
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Evento religioso
2019
1 Encontro de Hip Hop #eusouanjosdobem
Data: 11/05

Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri.
Atividades: Dança de Rua com encontros de b-boy, b-girls, djs e batalhas de dança

Festa das Crianças
https://www.soninha.com.br/camara/2019/10/08/vai-ter-festa-no-circo-escola-vila-guacuri/
Data: 20/11
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Espetáculo Teatral e intervenções recreativas
Encontro Nordestino
Data: 15/08
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Danças tradicionais, comidas típicas e bandas musicais.
36 Festa da Padroeira
Data: 12/10
Local: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri
Atividades: Evento religioso
Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.
Projeto de Continuação- CAQ-LC (Centro de Apoio a Qualificação da Linguagem Circense)

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.

O objeto dessa parceria é a dar continuidade as atividades do CAQ-LC, Centro de Apoio a Qualificação da Linguagem Circense, estruturado
em 2018 dentro do espaço cultural Tendal da Lapa, realizando atividades com foco em atividades para lona de circo, com oficinas,
workshops, rodas de diálogo e laboratório de produção.
Essa parceria será realizada por um período de 10 meses, onde serão realizadas atividades online e presencial reduzidas em conformidade
com o plano de retomada e as orientações de saúde e segurança.
Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o
“Resumo do Projeto”.

Projeto de Continuação- CAQ-LC (Centro de Apoio a Qualificação da Linguagem Circense), prevê a realização de atividades continuas dentro
de linguagens com especificidade para atividade voltadas para atividades relacionadas prioritariamente a lonas de circo, dividindo as atividades
em dois blocos, online e presencial, ministrando de forma gratuita oficinas, workshop, roda de diálogo e laboratório de produção.
Todas as atividades são voltadas para artistas iniciados em nível intermediário e avançado, teremos abertura de inscrição, processo de seleção
e divulgação dos selecionados.
Todas as atividades serão divulgadas nas páginas do Facebook e Instagram do CAQ-LC, assim como um canal do Youtube será criado para
que os conteúdos online fiquem posteriormente on demand.
Para realizar a gestão das atividades teremos um profissional para coordenar as oficinas com características técnicas e uma profissional para
coordenar a produção e as oficinas artísticas.
Serão realizadas 20 modalidades de atividades em um período de 10 meses, considerando o tempo da pré-produção até a prestação de
contas, com as seguintes atividades:

Capatazia
Formato: Online e presencial
Duração: 3 meses
Facilitadores: 3

Montagem/ Desmontagem de Lona de Circo
Formato: Online e presencial
Duração: 2 meses
Facilitadores: 3

Manutenção de Lona de Circo
Formato: Online e presencial
Duração: 8 meses
Facilitadores: 2

Contraregragem
Formato: Online e presencial
Duração: 8 Meses
Facilitadores: 3

Operação de Luz
Formato: Online e presencial

Duração: 3 meses
Facilitador: 1

Preparação Corporal
Formato: Online
Duração: 6 meses
Facilitadora:1

Workshop Bambolês
Formato: Online
Duração: 3 meses
Facilitadores: 2

Trapézio Washington
Formato: presencial
Duração: 3 meses
Facilitadores: 1

Lira Acrobática
Formato: Presencial
Duração: 4 meses
Facilitadora: 2

Báscula
Formato: presencial
Duração: 4 meses
Facilitadores: 3

Roda Cyr
Formato: Online
Duração: 4 meses
Facilitadores: 1

Acrobacia em pernas de pau
Formato: Online
Duração: 2 meses
Facilitadores: 2

Quadrante
Formato: presencial
Duração: 3 meses
Facilitadores: 2

Acrobacias de Solo

Formato: presencial
Duração: 4 meses
Facilitadores: 2

Cama Elástica
Formato: presencial
Cronograma: Todos os domingos entre os meses de abril a julho de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 2

Palhaçaria e Comicidade
Formato: online/ presencial
Duração: 4 meses
Facilitadores: 3

Laboratório de Produção
Formato: Online
Duração: 3 meses
Facilitadores: 3

Produtoras de Lona
Formato: Online

Duração: 2 lives
Palestrantes: 2

Diálogos sobre Dramaturgia I
Formato: Online
Duração: 12 horas
Palestrantes/ Facilitador: 1

Diálogos sobre Dramaturgia II
Formato: Online
Duração: 10 horas
Palestrantes/ Facilitadores: Vitor Nóvoa

Todas as atividades serão divulgadas, documentadas e registradas para fins de prestação de contas.
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.
Centro Social Padre Paulo de Coppe e Maurilio Maritano - CSPCM, trabalha de forma árdua com projetos ligados a educação, arte e
cultural, sendo responsável por manter as atividades no Circo-Escola da Vila Guacuri, onde atende a comunidade. A Secretária Municipal
de Cultura, possui espaços diversos, com aplicação voltadas para os aprimoramentos de processos educacionais, difusão de arte, cultura,
promovendo bem estar para os frequentadores dos aparelhos municipais, a parceria desde projeto, se apresenta como forma sinérgica e

fundamental para dar continuidade ao exímio trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura vem realizado ao longo dos anos fomentando,
espaços e atividades culturais. O objeto dessa proposta visa realizar uma parceria com a SMC, para aprimorar as atividades de um de seus
aparelhos, que ao longo dos anos vem se destacando por atividades circenses. O Centro Cultural Tendal da Lapa é um espaço acolhedor
que recebe a pessoas de diversas localidades que usufruem do espaço através das oficinas, cursos e eventos culturais. Em 2018 o Centro
Cultural Tendal da Lapa, iniciou o projeto do Centro de Apoio a Qualificação da Linguagem Circense (CAQ-LC) que visa estimular a reflexão
sobre o uso do espaço, transferência de conhecimento, qualificação, construção de espaço digno para pesquisa, ensaios, trocas e
compartilhamentos contínuos, colaborando com a democratização e consolidação da linguagem circense, desde então vem buscando
parcerias através de projetos diversos para melhor a atividade de seus espaços. Tomando por base esse panorama essa parceria nasce de
forma sinérgica e fundamental para consolidar uma cultura do uso dos espaços junto aos fazedores de circo. A cultura de construir de forma
a investir tempo em atividades amorosas, acolhedoras, agregadoras que qualifiquem e dignifiquem os participantes. Investir o tempo em
fazer o melhor que se pode construir agora para ter o melhor no futuro.
A história do Centro Cultural Tendal da Lapa está intrinsecamente ligada à linguagem circense pois em meados dos anos 80 um grupo de
circo montou na área verde uma lona de circo que abriu espaços para a chegada de mais artistas, essa ocupação levou o espaço do Tendal
da Lapa a ser titulado como um espaço cultural, logo grupos de teatro da região também começam a utilizar o espaço para ensaios o que
tornou o Tendal da Lapa ainda mais conhecido em sua região. Em determinados momentos correu o risco de ser desocupado, no entanto a
resistência dos artistas prevaleceu, o espaço foi sede do CEFAC, projeto de formação circense e da OZ academia aérea que ocupou por
muitos anos o espaço com aparelhos de trapézio. Algumas companhias circenses de relevante trajetória já utilizaram o espaço para
ensaios como Parlapatões e Irmãos Sabatinos. Desde então o Centro Cultural Tendal da Lapa é um ícone nesse lugar de aporte a
linguagem Circense.
Em 2018 0 CAQ-LC, foi realizado na parte interna do Tendal da Lapa, no Galpão 3, o espaço recebeu algumas adequações para receber as
atividades propostas pelo primeiro projeto, que trabalhou com atividades de impacto leve, estudando sobre tudo o fazer de atividades mais
lingadas as vertentes contemporânea da linguagem circense.

Visando ampliar e auxiliar no fortalecimento de mais um importante passo para o processo de apoio a qualificação da linguagem
circense é que essa parceria com a Secretária de Cultura Municipal se faz fundamental. Esse projeto traz um resgate de atividades
para lona de circo, absorvendo o máximo que esse espaço possa dar, passando por todas as atividades inéditas de técnicas como
montagem da estrutura, técnicas de capatazia entre outros, até as oficinas de impacto, que precisam da estrutura onde o palco
possa receber alto impactado, com pé direito alto, com capacidade para pendurar equipamento e com isolamento da intempere
colocando assim o município de São Paulo, como uma referência na linguagem circense, trazendo notoriedade para o cenário
nacional.
Essa ação conjunta a SMC visa também promover e fortalecer o CAQ-LC de forma democrática e gratuita assim como mitigar o recurso
contratando diversos facilitadores com expertise em suas áreas de atuação, para ministrar as atividades para artistas em formação.
Com as ações de realizações presenciais e virtuais, aliada a uma ação potente dentro das mídias atuais, visamos agir como um eficiente
agente de difusão da linguagem circense.
Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.

Objetivos


Fortalecer a permanência das atividades continuadas do CAQ-LC;



Ministrar por um período de 9 meses, 20 modalidades de atividades ligadas ao uso da lona de circo, de forma online e presencial
acompanhando as normas de saúde e segurança assim como o plano de retomada das a atividades;



Atender de forma gratuita em torno de 405 artistas com as atividades propostas;



Registar as atividades e divulgar nas redes sociais do CAQ-LC.

Meta 1 – Pré Produção
Etapa 1 - Período de realização: 07 de novembro / 30 novembro de 2020
Locação de equipamentos para poder ministrar as atividades online e presenciais;
Criação de identidade visual para divulgação;
Fazer a convocatória e seleção dos participantes das primeiras atividades online e/ou presenciais previstas.
Meta 2 – Produção
Etapa 2 -Realização das atividades online Período de realização: 19 de novembro de 2020 á 07 de julho de 2021
Abrir convocatórias e seleções
Realizar atividades online prevista na programação em conformidade ao cronograma apresentado no quadro 16
Registrar e divulgar todas atividades
Etapa 3 – Realização das atividades presenciais
Período de realização: 01/12/2020 á 30/07/2021
Realizar as atividades previstas na programação em conformidade ao cronograma apresentado no quadro 16
Meta 3
Etapa 4 - Prestação de Contas
Período de realização: 01 á 30 de agosto de 2021
Juntada de documentos para prestação de contas com relatório de atividades, comprovantes de realização e relatório de mídias sociais.

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.

Pré Produção
Etapa 1
Preparação de espaço e locação de equipamentos para as atividades com visitas técnicas, solicitação de autorizações e licenças;
Produzir e lançar material de divulgação das atividades, com material para abertura de inscrição, processo de seleção, divulgação dos
selecionados, envio de e-mail formalizando a participação, confirmação de participação, envio de material informativo sobre os
procedimentos de segurança da saúde caso a atividade do artista selecionado seja presencial.
Organização de cronograma e logística para realizar as atividades online e presencial. Levando à risca todos os procedimentos possíveis
para acompanhar o planejamento de retomada proposto pela secretária em conformidade com questões de segurança da saúde.
Realizar o gerenciamento das redes sociais.
As redes sociais do Tendal da Lapa serão usadas somente pós período eleitoral para divulgação.
Produção
Etapa 2 – realização das atividades online
Para realizar essa Etapa vamos abrir um Zoom ou plataforma similar vinculado a conta de e-mail do CAQ-LC para poder realizar as oficinas
online, caso não seja possível vamos abrir outras plataformas para podermos ministrar.
Criar toda agenda virtual para enviar aos artistas, serão criados grupos de WhatsApp entre os participantes e os facilitadores para estreitar a
comunicação.
As atividades serão executadas em conformidade ao cronograma do quadro 16.

Para fins de comprovação as atividades serão printadas, algumas gravadas para ser realizado uma edição final para prestação de contas e
divulgação das atividades geral realizadas pelo CAQ-LC.
Etapa 3 – atividades presenciais
As realizações das atividades presencias, a princípio pretende seguir o cronograma proposto, no entanto pode sofrer alterações caso
tenhamos novamente problemas de contagio pelo COVID-19, caso ocorra vamos adaptar o cronograma da melhor forma possível.
As atividades presenciais, assim como as online, são divididas em dois grupos, técnicas (ligadas de forma direta lona) e artísticas (ligadas a
atividades corporais, didáticas e de produção). Teremos dois profissionais que vão gerenciar as atividades atendendo as demandas
necessárias para o melhor atendimento possível.
Todas as atividades serão registras, com fotos, lista de presença e vídeos. Ao final de cada curso será produzido um relatório de atividades.
Todos esses materiais serão vinculados a prestação de contas.

Pós-Produção
Etapa 4 – Prestação de contas
Nesse período é a previsão de retorno dos equipamentos locados, durante esse processo ainda teremos 15 dias de trabalho de mídia para
divulgação do resultado e das atividades propostas.
Após esses 15 dias será realizado a clipagem de imprensa, com dados de alcance geral de todas as campanhas e divulgações.
Iremos compilar toda prestação de contas das comprovações artísticas assim como todas as comprovações financeiras e enviar o relatório
completo para prestação de contas final.

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.

De acordo com os dados atuais de acesso das lives do Facebook do Centro Cultural Tendal da Lapa, temos os seguintes dados por mês,
abril – 4612 visualizações, maio – 3704 visualizações, junho – 5598 visualizações, gerando um total de 13.914 visualizações em três meses
com a exibição total de 18 espetáculos e/ou números.
Ainda com as ações do CAQ-LC atendemos entre os meses de maio a julho um montante de 80 artistas, através de três laboratório de
criação circense e uma oficina de aéreos que dará atendimento continuo a 15 participantes pelos próximos 5 meses.
Para ações online:
1. Print da publicação de divulgação na rede dos artistas ou grupo e redes sociais do CAQ-LC e Tendal da Lapa (divulgação feita somente
pós período eleitoral);
2. Prints da transmissão dos encontros e práticas online via zoom ou plataforma similar e live, do começo, meio e fim;
3. Para Live de bate papo, levantamento com os números de audiência, prints das informações de audiência fornecidas pelo Facebook e
demais redes sociais usadas.

Para ações presenciais (transmitidas e/ou executadas da lona):
1.Foto
2.Vídeo

Quadro 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto.

Data de realização: 07/11/2020 á 21/08/2021
Locais de realização:
Virtual: https://www.facebook.com/caqlcsp
https://www.instagram.com/caqlc/
https://www.facebook.com/tendal.lapa - será utilizada somente pós campanhas eleitorais
Presencial: Rua Guaicurus, 1100 - Centro Cultural Tendal da Lapa

Quadro 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)
Considerando as vagas disponibilizadas atenderemos 405 artistas.
Considerando as atividades virtuais relacionadas a produção artística pretende-se alcançar em torno de 1000 views considerando o material
on demand.
Quadro 14 Público Alvo
O público alvo são artistas em formação, que buscam qualificação de seus trabalhos e/ou expansão de suas técnicas e habilidades.

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.
Apresentamos o cronograma geral de realização assim com o currículo dos prestadores de serviço
Capatazia
Formato: Online e presencial

Datas do Online: 19,20 25 e 26 de novembro de 2020 e 28, 29 e 30 de julho de 2021
Presencial: 01,02,03 e 04 de dezembro.
Duração: 3 meses
Facilitadores: 3
Ementa da atividade: assim como a capatazia portuária, a capatazia do circo é que se responsabiliza pelas atividades de transporte,
movimentação, conferência, manipulação, carregamento e descarregamento das cargas do circo. O Capataz atua antes da montagem da lona
e é imprescindível para um bom fluxo. Esse curso fará uma passagem por esses pontos apresentados, estimulando os participantes e a
interagirem buscando as melhores formas de trabalhar a logística para essas atividades. Por se tratar de uma atividade que requer preparo
físico, serão abordados também, impactos no corpo e como se prevenir de possíveis lesões.
Vagas: 20

Carga Horária: 60

Montagem/ Desmontagem de Lona de Circo
Formato: Online e presencial
Datas do Online: 21,22,23,24 de novembro de 2020 e 28, 29 3 30 de julho de 2021
Presencial: 01 e 02 de dezembro de 2020 e 01 e 02 de agosto de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 3
Currículos:

Ementa da atividade: O curso vai abordar a parte teórica relatando desde o transporte inicial passando pelas estruturas da lona, diversidades
das estruturas, identificando cada parte, roteirizando a montagem, abordando os aspectos básicos para montagem, documentações
necessárias no Brasil e fora dele, preparação de solo, medidas de segurança, equipamentos necessários, hierarquias de trabalho coletivo,
modelagem de trabalho,

modulagem de cronogramas e tempo de montagem, certificações necessários dentro e fora do país,

acompanhamento na prática da montagem/desmontagem de lona.

Vagas: 20

Carga Horária: 60 horas

Manutenção de Lona de Circo
Formato: Online e presencial
Formato online: 14,15, 21 e 22 de dezembro de 2020 e 11,12 e 13 de janeiro de 2021
Presencial: um encontro por mês entre janeiro de julho, sempre na segunda semana do mês, em data a definir em confluências com as
demais atividades do Centro Cultural levando em consideração o planejamento de retomada e as questões de segurança da saúde.
Previsão: 19/01 – 09/02 – 09/03 – 06/04 – 04/05 – 09/06 – 06/07
Facilitadores: 2
Ementa da atividade: O Curso vai abordar de forma diretiva os aspectos para manutenção do material da lona, das estruturas que aportam
a lona assim como todas as estruturas internas, nessa oficina os participantes vão entender melhor como cada material se comporta a
intempéries e qual a manutenção que dever ser feita para cada caso. Serão apresentados imagens e estudos de possíveis danos que podem
ser causados no caso de não haver manutenção corretas para as estruturas, e equipamentos básicos de toda lona de circo. Serão realizados
estudos teóricos e práticos de acompanhamento.

Vagas: 20

Carga Horária: 50 horas

Contraregragem
Formato: Online e presencial
Formato online: 03, 04, 10 e 11 de dezembro de 2020
Presencial: um encontro por mês entre janeiro e fevereiro e dois encontros entre os meses de março e de julho, sempre na segunda semana
do mês, em data a definir em confluências com as demais atividades do Centro Cultural levando em consideração o planejamento de retomada
e as questões de segurança da saúde.
Previsão: 19/01 – 09/02 – 09 e 11/03 – 06 e 08/04 – 04 e 06/05 – 08 e 10/06 – 06 e 08/07
Duração: 8 Meses
Facilitadores: 3
Ementa da atividade: Conhecimento do material geral de trabalho, nomenclatura, utilização, especificidades de cada material, técnicas de
trabalho em altura, nós, ancoragem, operação de maquinário de voos aéreos, técnicas de subidas e descidas.
Noções básicas de elétricas, cabeamentos, pontos de luz e segurança de fiação.
Leitura de Rider, estudos de cronograma de entradas e saídas de cena, treinamentos práticos de contrarregragem.

Vagas: 20

Carga Horária: 60

Operação de Luz
Formato: Online e presencial
Formato online: 17,18 e 19 de dezembro de 2020
Presencial: encontros uma vez por mês entre as terças e quintas feiras entre os meses de janeiro e fevereiro
Duração: 8 meses
Facilitador: Dodô Giovanetti

Ementa da atividade:
- Segurança do Trabalho – O conceito básico de segurança nas relações de trabalho e suas principais regras. Regras de segurança no
trabalho em espetáculos e eventos culturais;
- Convenções Internacionais - leis, portarias e decretos complementares que fundamentam a segurança no trabalho – Brevíssima história da
construção do conceito de Segurança no trabalho;
- Normas Regulamentadoras – As principais NRs que fundamentam a aplicação das normas de segurança no trabalho;
- Norma Regulamentadora de nº 10 – Trabalho com eletricidade – Abordagem dos pontos principais da NR 10, sua aplicabilidade e
implementação;
- Norma Regulamentadora de nº 35 – Trabalho em altura – Abordagem dos pontos principais da NR 35, sua aplicabilidade e implementação;
- DMX 512 – Princípio de funcionamento e normas – Aprofundamento da abordagem do protocolo, principais normas e componentes, seu
funcionamento e endereçamento visando a utilização na parte prática da oficina;

- Equipamentos de iluminação convencional na prática – Observação e manuseio dos principais equipamentos convencionais utilizados em
iluminação cênica;
- Equipamentos de suporte e sustentação na prática – Observação e manuseio dos principais equipamentos de apoio, suporte e
sustentação;
- Sistemas de comando e fiação na prática – Observação e manuseio de alguns equipamentos de comando e transmissão de dados e
energia.

Vagas:15

Carga Horária: 50

Preparação Corporal
Formato: Online
Cronograma: entre 07/12 a 30/06 de segunda a sexta de 9h00 ás 10h20 – pelo Zoom do CAQ-LC
Duração: 6 meses
Facilitadora: Lu Menin
Ementa da atividade: Atividade corporal com ênfase está na preparação de base dos corpos acrobáticos, despertar da consciência

corporal e condicionamento aliado à técnica.
Vagas: 20

Carga Horária: 125 horas

Workshop Paradas de Mão
Formato: Online
Cronograma: 14/12/2020 a 24/02/2021 segundas e quartas 10h40 as 12h00 no Zoom CAQ-LC
Duração: 3 meses
Facilitadores: 2
Ementa da atividade:
- Qual é a intenção do movimento HS (handstand) e no que focar nas práticas.
- Quais as vantagens de se praticar handbalancing;
- Fundamentos claros para uma parada de mãos sólida e eficiente;
- Entendimento do que é alinhamento;
- Entendimento do suporte (punhos, mãos e ombros) para uma sólida parada de mãos;
- Como adquirir um “conforto” na parada de mãos;
- Rotinas de aquecimento;
- Cuidados com os punhos e ombros;
- Práticas de alinhamento do corpo e centro de gravidade.
- Conexão e alinhamento dos braços, punhos, ombros e quadril para suporte.
- Entendimento das oposições entre a pelve e quadril para a parada de mãos;
- A inversão;
- Como lidar com o medo e estresse durante o aprendizado da parada de mãos;

- Progressões para a parada de mãos livre;
- Refinamento da linha e técnica da parada de mãos.
- Cuidados e acionamento das mãos e punhos;
- Práticas de mobilidade articular dos ombros voltado a prevenção e tratamento para paradistas;
- Práticas de flexionamento para a parada de mãos (pontes, splits - aberturas de pernas-, ombros);
- Figuras HS: Tuck, middle, reto, posições da cabeça, splits (dependendo do nível dos participantes);
- Press handstand;
- A diferença de aprendizado entre um adulto e uma criança.
- Como lidar com a sensação de fracasso para ter melhores resultados;
- Qual o verdadeiro propósito do movimento handbalancing;
- O que é a jornada handstand para a vida;
- Práticas de preparação física para a parada de mão: serão movimentos de força, mobilidade articular e consciência corporal específicos para
paradistas.
Vagas: 10

Carga Horária: 50 horas

OBS: O profissional contratado terá um auxiliar para orientação e atendimento dos alunos online

Workshop Bambolês

Formato: Online
Cronograma: 14/12/2020 a 24/02/2021 Terças e Quintas de 10h40 ás 12h00 – via Zoom do CAQ-LC
Duração: 3 meses
Facilitadores: 2
Ementa da Atividade:
Oficina de bambolê com carga-horária total de 50 horas voltada para técnica avançada com bambolês e criação de número. A oficina
consiste em 16 encontros de 3 horas de duração cada + 1 dia de encerramento das atividades com apresentação final dos números criados
ao longo do processo.
O conteúdo das aulas será dividido em 1h30 de técnicas variadas de multi-bambolês (2 ou mais bambolês) e 1h30 de exercícios voltados
para a construção do número.
O objetivo da oficina é oferecer orientação, técnica e incentivo para artistas emergentes que trabalham com bambolê montarem seus
números, se aprimorando profissionalmente e abrindo possibilidades para trabalhos e contratos em espetáculos. Paralelamente, oferecer
um conteúdo técnico avançado em bambolês, pelo qual existe alta e crescente demanda que não é suprida seja pela falta de aulas e
professores no mercado, seja pelos poucos vídeos e tutoriais disponíveis em português na internet.

Conteúdo: manipulação com 2, 3 e 4 bambolês / dissociação de bambolês de 2 a 7, incluindo giros no corpo e quadrados / malabarismo com
3 bambolês / mandalas / criação e organização do número
Vagas: 20

Carga Horária: 50 horas

OBS: A profissional contratada terá um auxiliar para orientação e atendimento dos alunos online

Trapézio Washington
Formato: presencial
Cronograma: terças e quintas de maio a julho de 2020
Duração: 3 meses
Facilitadores: Erickson Almeida (Herói)
Ementa da Atividade: Trata-se de um trapézio, normalmente utilizado em balanço, que possui uma base mais larga (ou com um suporte
especial - imagem 15) e mais pesada sobre a qual o artista pode realizar acrobacias de equilíbrio, como parada de cabeça (imagem 16) ou
mãos (imagem 17), dentre outras. Alguns artistas substituem as barras metálicas por pranchas de madeira para a base de suas evoluções
(imagem 16). Para maior estabilidade do trapézio durante o balanço, costuma-se usar contrapesos pendurados nas pontas do trapézio (. Nesta
modalidade, os artistas utilizam o menos possível as cordas de sustentação e podem trabalhar no plano frontal ou lateral do aparelho. Esta
modalidade também inclui evoluções em balanço e em giro (após a torção das cordas, em geral para o final do número). Para as aulas serão
estudados as posturas verticais de equilíbrio e o estudo do aparelho.

Vagas: 10
Carga Horária: 75 horas
Lira Acrobática
Formato: Presencial
Cronograma: Todas as Segundas- feira de abril a julho de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadora: 2
Ementa da atividade: Oficina de práticas na Lira, voltada para artistas praticante de acrobacias áreas, explorando o aparelho para técnicas
avançadas, construção de sequencias, pesquisando linhas clássicas e contemporâneas do Circo. Utilizando equipamentos da lona como
máquina de subir e descer equipamentos trabalhando as questões de voos aéreos.
Vagas: 10
Carga Horária: 50 horas
OBS: A facilitadora terá uma assistente para ministrar as aulas

Báscula

Formato: presencial
Cronograma: todas as quartas –feira de abril a julho de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 3
Ementa da atividade: Estudos do aparelho acrobático no formato de gangorra com colchoes em torno e com sistema de lonja (SISTEMA DE
CORDAS) para iniciados e para novos truques para mais avançados, no qual executamos acrobacias em duplas, trios ou grupo.
Totalmente técnico e seguro quando trabalhado com profissionais especializados, trabalharemos desde a questão da montagem do aparelho
quanto a técnica e principalmente a segurança durante o uso da mesma.
As oficinas devem ser ministradas dentro da lona em cima de palco, picadeira ou praticável, pois precisamos de nivelamento do solo e
cobertura por conta do tempo.
Vagas: 20

Carga Horária: 42 horas

OBS: O profissional principal levará dois auxiliares para ministrar as aulas.

Roda Cyr
Formato: Online
Cronograma:

14 a 18 de dezembro de 2020
21 a 23 de dezembro de 2020
11 a 15 de janeiro de 2021
18 a 22 de janeiro de 2021
08 a 12 de fevereiro de 2021
15 a 19 de fevereiro de 2021
08 a 12 de março de 2021
15 a 19 de março de 2021
23 e 23 de março de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: Wellington Ramos Silva
Ementa do Curso: O principal objetivo desse curso é de proporcionar aos alunos aprofundarem o contato com a roda cyr. Primeiramente
jogos de manipulações, preparação física especial para a roda, ensino de variações de giro, (pés separados, pés juntos, com uma mão),
estudo das manobras de estrela e moeda com a ajuda de algum educativo e suporte e gerenciamento de treino individual para cada
participante.

Vagas: 5 rotativas, em 3 ciclos, total de atendimentos 15

Carga Horária: 80 horas

Acrobacia em pernas de pau
Formato: Online
Cronograma:
16,18,19 e 20 de dezembro de 2020
06,08,13,15,20,22,27 e 29 de janeiro de 2021
03,05,10 e 12 de fevereiro de 2021
Duração: 2 meses
Facilitadores: 2
Ementa do Curso: Oficina dedicada ao desenvolvimento de consciência corporal. Explorando os diversos níveis de tensão muscular,
lateralidade, espacialidade, movimentos globais e movimentos de partes isoladas do corpo. Tudo isso para que os praticantes tenham maior
controle e consciência de seus corpos.
Todos esses exercícios são ótimos para dar segurança para as pessoas (que tem uma perna de pau em casa) possam andar
de perna de pau, e também muito interessante para quem busca uma atividade física e não tem uma perna de pau, mas quer aumentar o
seu repertorio motor. A partir desse ponto vamos explorar, subidas, descidas e quedas para poder aprofundar nos movimentos acrobáticos.

Vagas: 15 vagas

Carga Horária: 30 horas

Quadrante
Formato: presencial
Cronograma: Todos os sábados entre os meses de maio a julho de 2021
Duração: 3 meses
Facilitadores: 2
Ementa da Atividade: Oficina realizada em aparelho aéreo por duplas: um catcher e um flyer (porto e volante), nele realizaremos truques
estáticos e grandes voos em balanço, sendo possível a realizações de acrobacias entre os dois. Aparelho montado na área interna ou externa,
com colchoes de segurança e sistema de lonja (cordas de segurança), trabalharemos as técnicas de postura, técnica acrobática para fixo e
balanço no aparelho.

Vagas: 20

Carga Horária: 45 horas

Acrobacias de Solo
Formato: presencial
Cronograma: todas as Sextas –feira de abril a julho de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 2

Ementa do Curso:
Visando o aprimoramento técnico acrobático o workshop terá como base de ensino técnicas de acrobacia de solo tradicionais e métodos
educativos de ginástica acrobática. Aumentando assim, nos participantes, o nível de aprendizado e absorção do conteúdo. Para artistas já
iniciados em acrobacia.
Planejamento

1° Etapa
Nosso primeiro encontro será para avaliação técnica dos participantes. Alinhando assim o nível técnico de cada um. Faremos educativos
acrobáticos de manutenção e preparo de força e explosão específicos para acrobacia.

2° Etapa
Nessa segunda etapa trabalharemos educativos de evolução e execução de movimentos. Os educativos serão direcionados para cada
participante de acordo com o seu nível técnico.

3° Etapa
Dando continuidade a segunda etapa, daremos início aos movimentos com um grau maior de dificuldade. Sempre acompanhando o ritmo de
aprendizado de cada um.

4° Etapa
Na nossa última etapa, após os participantes terem criado uma pequena bagagem acrobática, serão realizadas criações de movimentações
e sequências criativas. Fechando assim o ciclo de encontros.

Vagas: 15

Carga Horária: 60

OBS: O facilitador terá outro acrobata para auxiliar nas aulas

Cama Elástica
Formato: presencial
Cronograma: Todos os domingos entre os meses de abril a julho de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 2
Ementa do Curso: O workshop de cama elástica teve como intuito, trabalhar saltos e giros, voltada para artistas profissionais, que buscam
ampliar seus horizontes nos saltos com voos.

Vagas: 10

Carga Horária: 60

OBS: O facilitador terá outro acrobata para auxiliar nas aulas
Palhaçaria e Comicidade
Formato: online/ presencial

Formato online: 10,11,17,18,21 e 22 de dezembro de 2020
Presencial:
18 e 19 de janeiro de 2021
08,09,15 e 16 de fevereiro de 2021
08,09,15 e 16 de março de 2021
05,06 e 12 de abril de 2021
Duração: 4 meses
Facilitadores: 3
Ementa da Atividade: Voltado para profissionais ou estudantes de artes cênicas e iniciados nas artes circenses e do palhaço, o curso visa
ampliar o repertório de participantes que possuem o mínimo de conhecimento em práticas acrobáticas e reprises clássicas e também já
tiverem uma dupla ou trio de trabalho definido.

Fernando Sampaio, palhaço Padoca, Filipe Bregantim, palhaço Mendonça e Fernando Paz, palhaço Montanha, do Grupo LaMínima,
ministram Oficina de Palhaçaria e Comicidade Física.
Na oficina serão abordados os pontos que compõem o universo da palhaçaria, propondo aos participantes (duplas, trios ou quartetos) a
possibilidade de uma orientação/assessoria a partir de uma entrada ou reprise de palhaço que já fazem parte da pesquisa ou do repertorio
da Cia. Serão trabalhados as entradas clássicas de picadeiro assim como números cômicos acrobáticos. Serão apresentados exercícios
com técnicas corporais, a comicidade física e entradas clássicas de palhaço.
Os participantes experimentarão movimentos para grandes funções, como corridas, deslocamentos laterais, saltitamentos. Cada exercício
também traz outro componente que poderá ser percepção espacial, temporal e coordenação, além de exercícios em duplas.
Vagas: 15

Carga Horária: 63

Laboratório de Produção
Formato: Online
Cronograma: 21, 22 e 23 de dezembro de 2020
06,07 e 08 de janeiro de 2021
17,18,19,23,24 e 25 de fevereiro de 2021
Duração: 3 meses
Facilitadores: 3
Ementa da Atividade:
Da ideia de um espetáculo até a sua estreia há um longo caminho que artistas e produtores precisam percorrer. Nesta atividade, o foco é a
produção: como colocar em prática as ideias levantadas no processo de criação.
Por meio de exercícios práticos, o laboratório vai abordar elementos técnicos desse trabalho desde a elaboração de projeto, que deve trazer
informações como: justificativa, cronograma, necessidades técnicas, direitos autorias, marcas, contratos e implicações tributarias até os
desdobramentos e planejamento de sustentabilidade.
O laboratório é destinado tanto para artistas estreantes quanto para os mais experientes.

Vagas: 10

Carga Horária: 36 horas

Produtoras de Lona
Formato: Online
Cronograma: 17 e 18 de dezembro de 2020, ás 20h00 no Instagram do CAQ-LC
Duração: 2 lives
Palestrantes: 2
Ementa da atividade: Lu Gualda em duas lives convida, produtoras para bater um papo sobre a produção do dia a dia em torno da produção
de lona de circo, além de compartilhar sua própria estória com a circulação que acompanhou do Circo Zanni.
Vagas: online aberta via Instagram do CAQ-LC

Carga Horária: 1 hora por live, totalizando 2 horas de atividade

Diálogos sobre Dramaturgia I
Formato: Online
Cronograma: 10,11 e 17 de dezembro de 2021
Palestrantes/ Facilitador: Angelo Brandini
Ementa da Atividade: Diálogos sobre construções dramatúrgicas dentro da teatralidade, abordando desde a criação do texto até a ideia final,
sobre as transformações e rotinas de trabalho.

Vagas: 30 por turma total de 90 pessoas.

Carga Horária: 12 horas em turma rotativas.

Diálogos sobre Dramaturgia II
Formato: Online
Cronograma: 05,12 e 19 de março de 2021
Palestrantes/ Facilitadores: Vitor Nóvoa
Ementa da Atividade: Abordagem da dramaturgia circense das grandes lonas até a rua, apresentando técnicas de construções cênicas,
jogos, composição de tempo e espaço. Elevando as questões da dramaturgia para o nível de percepção curatorial.
Vagas: 30

Carga Horária: 10 horas

Total de vagas para os cursos: 405 pessoas atendidas.

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

O intuito do trabalho de assessoria de comunicação será de divulgar e promover as atividades do CAQ-LC na imprensa local e redes
sociais, por meio do serviço de assessoria de imprensa, bem como nas mídias sociais e serviço de design gráfico, afim de dar visibilidade ao
projeto e trazer o publico especifico.

A assessoria de comunicação deverá ter início no mês de novembro, e 15 dias após a conclusão das atividades, concluído assim 8 meses de
trabalho.
Objetivos da assessoria de comunicação:












Criar a identidade visual, peças publicitarias e de divulgação das atividades do CAQ-LC;
Produção de release e sua programação;
Envio do release aos principais jornais impressos, sites, redes de comunicação, tv, blogs, radio e revistas;
Produção de Press-kit para imprensa;
Produzir conteúdo semanal para as redes sociais;
Criar um canal no Youtube para divulgação das atividades do CAQ-LC;
Usar as redes sociais do Tendal Lapa, pós período eleitoral, para auxiliar na divulgação;
Inserção de banners em páginas da internet;
Inserção de pop-ups GoogleAds E FacebookAds;
Envio de Flyers eletrônicos;
Alimentação periódica de Fanpage, evento no Facebook, Instagram e estories.

Redes base de divulgação:
https://www.facebook.com/caqlcsp
https://www.instagram.com/caqlc/
https://www.facebook.com/tendal.lapa (SOMENTE PÓS PERIODO ELEITORAL)
Redes parceiras de divulgação:
https://www.facebook.com/linha3producoes
https://www.facebook.com/coletivocircensedobixiga
https://www.facebook.com/Caravana-105063104660244
https://www.facebook.com/spescoladeteatro

https://www.instagram.com/escoladeteatro/
https://www.instagram.com/linha3producoes/

Quadro 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.
R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais)
Quadro 19 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.
Não se aplica.
Quadro 20 - Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.
Metas/Etapas
Meta 1
Etapa 1

Especificação

Unidade

Quantidade

Pré Produção

1

1

Produção Realização

1

1

Valor R$
R$
148.400,00

Etapa 2

R$
203.200,00
R$
139.600,00

Etapa 3
Meta 3
Etapa 4

R$ 63.600,00
1
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00

Meta 2

Pós Produção

1

Data início

Data término

nov/20
07/nov

nov/20
30/nov

nov/20

jul/21

19nov
nov/20
01/dez
ago/21
01/ago

30/jul
jul/21
30/jul
ago/21
31/ago

Quadro 21 - Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.
Cronograma de receitas e despesas
Periodicidade
(semana, mês,
ano...)

Único

Receitas
(descrição)

Liquidação do
recurso da
emenda

Valor (R$)

R$
354.000,00

Despesas (descrição)

Valor (R$)

Lona 20,00 metros redonda tensionada com asa morcego estendida ate as estacas
Mastros com 11,00 metros de altura
Travessa o com 6,50 metros
Paus de Roda com 3,50 metros
Tiffor
Catracas
Estacas
Tenda 4,00 x 4,00 metros

R$

89.000,00

Picadeiro com 8 x 8 metros, com base estrutura de ferro com piso de madeira náutica com
30 com;
Tapete de circo com diâmetro de 8 metros;
Caixotes de picadeiros tipo baú para armazenar equipamentos;
Cama elástica - 5,20 compr x 3,10 larg x 1,20 altura
Báscula - 9 mtrs de colchões com a báscula no centro dessa medida a báscula em si tem 3
mtrs de comprimento
Quadrante - Trave 5 de altura, 2 de largura, 10 mtr de colchões.

R$

50.000,00

Oficina de Montagem de Lona
Oficina de Capatazia

R$

15.000,00

R$

15.000,00

Manutenção de Lona

R$

8.000,00

Contraregragem

R$

15.000,00

Montagem e operação de Luz

R$

4.000,00

Laboratório de Produção

R$

5.000,00

Oficina de Perna de Pau

R$

5.000,00

Palestra Produtora de Lonas

R$

1.000,00

Oficina de Preparação Corporal

R$

10.000,00

Workshop de Parada de Mãos

R$

8.000,00

Workshop de Bambolês

R$

8.000,00

Oficina de Palhaçaria e Comicidades

R$

15.000,00

Diálogos sobre Dramaturgia - Parte I

R$

4.000,00

Diálogos sobre Dramaturgia - Parte II

R$

4.000,00

Cama Elástica

R$

10.000,00

Oficina de Roda Cyr

R$

8.000,00

Workshop de Lira

R$

7.000,00

Oficina Acrobacia de Solo

R$

10.000,00

Oficina de Báscula

R$

10.000,00

Oficina de Quadrante

R$

11.000,00

Oficina de Trapézio Washington

R$

7.000,00

Criação de estratégias de marketing para alavancar as redes sociais envolvidas no projeto,
trabalhando com aumento assertivo de alcances nas redes sociais envolvidas no projeto;
Criação de presos release para os meios de divulgação impressos, agendas culturais,
revistas e demais meios publicitários impressos ou virtuais.
Criação e Conteúdo periódico para publicação dos textos nas redes sociais criadas para o
projeto;

R$

5.000,00

Responsável por realizar os pagamentos, apresentar as conciliações bancária e
comprovantes de transferência, produzir relatórios financeiros

R$

9.000,00

Responsável pela criação coordenação de equipes, elaboração de cronogramas,
gerenciamento da equipe de comunicação, elaboração de logística, negociação,
contratação e aquisições de bens, fundamental pra realização plena do projeto
Responsável pelo gerenciamento da comunicação com os grupos, acerto de diárias,
solicitação de Rider e afins.

R$

15.000,00

Profissional com capacitação em NR35, expertise em gerenciamento de equipes de
montagens de grande porte, experiência como rigger, que vai gerenciar as atividades
diretivas junto a lona de circo e todas as atividades técnicas propostas

R$

3.000,00

serviço advocatícios par elaborar contratos artísticos, fornecedores e o bom andamento do
projeto

R$

3.000,00

Quadro 22 - Quadro 22– Orçamento de Despesas de Contrapartida
Não se aplica.

Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais

Especificação

Justificativa da
necessidade do Descrição Detalhada de
item a ser
Cada Item
contratado

Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de
base)
Qnt

Unidade
Medida

Custo Total
Orçamento 01 Orçamento 02

Orçamento 03

Média de Valores.
(Valor Unitário)

SERVIÇOS

Locação de Lona

Lona 20,00 metros
redonda tensionada com
asa morcego estendida
item fundamental
ate as estacas
para realização
Mastros com 11,00
das oficinas,
metros de altura
sendo esse um
Travessa o com 6,50
dos objetos de
metros
estudos do
Paus de Roda com 3,50
projeto, seu uso e
metros
aplicações
Tiffor
Catracas
Estacas
Tenda 4,00 x 4,00 metros

9

Mês

R$
93.600,00

R$
140.000,00

R$
89.000,00

R$

107.533,00

R$
89.000,00

Locação de
equipamentos
estruturantes

Picadeiro com 8 x 8
metros, com base
estruturaç de ferro com
piso de madeira nautica
com 30 com;
Tapete de circo com
Locação de
diâmetro de 8 metros;
picadeiro, tapete
Caixotes de picadeiros
de circo,
tipo baú para armazenar
arquibancadas,
equipamentos;
caixotes, bascula,
Cama elastica - 5,20
cama elastica e
compr x 3,10 larg x 1,20
quadrante,
altura
indispensável para
Báscula - 9 mtrs de
realização das
colchões com a bascula
oficinas
no centro dessa medida a
bascula em si tem 3 mtrs
de comprimento
Quadrante - Trave 5 de
altura, 2 de largura, 10
mtr de colchões.

9

Mês

R$
60.000,00

R$
55.000,00

R$
50.000,00

R$

55.000,00

R$
50.000,00

R$
139.000,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS
RECURSOS HUMANOS
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, Sendo 3
Oficina
profissionais, cada um
indispensável para
recebendo, R$ 5.000,00
programação do
reais por 2 meses de
projeto
trabalho. Valor calculado
Oficina de Montagem de
por base média de
Lona
R$80,00 hora/aula

4

Meses

R$
15.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
15.000,00

Oficina de Capatazia

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Manutenção de Lona

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Contraregragem

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Oficina
Montagem e operação de indispensável para
Luz
programação do
projeto

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 3
profissionais, cada um
recebendo, R$ 5.000,00
reais por 2 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 4.000,00
reais por 8 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 3
profissionais, cada um
recebendo, R$ 5.000,00
reais por 2 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 1
profissional, cada um
recebendo, R$ 4.000,00
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula

3

Meses

R$
15.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
15.000,00

8

Meses

R$
8.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
8.000,00

8

Meses

R$
15.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
15.000,00

8

Meses

R$
4.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
4.000,00

Laboratório de Produção

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Oficina
indispensável para
Oficina de Perna de Pau
programação do
projeto

Palestra Produtora de
Lonas

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Oficina de Preparação
Corporal

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 3
profissionais, cada um
recebendo, R$ 2.000,00
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 2.500,00
reais por 2 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, 2 pessoas
ganhando R$ 500,00
reais cada.
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 1
profissional, cada um
recebendo, R$ 10.000,00
reais por 6 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
Oficina
trabalho, sendo 2
Workshop de Parada de indispensável para
profissionais, cada um
Mãos
programação do
recebendo, R$ 4.000,00
projeto
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado

3

Meses

R$
6.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
6.000,00

2

Meses

R$
5.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
5.000,00

1

Live

R$
1.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
1.000,00

6

Meses

R$
10.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
10.000,00

R$

-

3

Meses

R$
8.000,00

R$
-

R$
-

R$
8.000,00

por base média de
R$80,00 hora/aula

Oficina
indispensável para
Workshop de Bambolês
programação do
projeto

Oficina
Oficina de Palhaçaria e indispensável para
Comicidades
programação do
projeto

Diálogos sobre
Dramaturgia - Parte I

Diálogos sobre
Dramaturgia - Parte II

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 4.000,00
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 4
profissionais, cada um
recebendo, R$ 5.000,00
reais por 4 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula

Oficina
Atividade especificada no
indispensável para
quadro 10 do plano de
programação do
trabalho
projeto
Oficina
Atividade especificada no
indispensável para
quadro 10 do plano de
programação do
trabalho
projeto

3

Meses

R$
8.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
8.000,00

4

Meses

R$
15.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
15.000,00

1

Mês

R$
4.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
4.000,00

1

Mês

R$
4.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
4.000,00

Cama Elástica

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Oficina de Roda Cyr

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Workshop de Lira

Oficina
indispensável para
programação do
projeto

Oficina
indispensável para
Oficina Acrobacia de Solo
programação do
projeto

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 5.000,00
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 1
profissional, recebendo,
R$ 8.000,00 reais por 4
meses de trabalho. Valor
calculado por base média
de R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 3.500,00
reais por 3 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula
Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
profissionais, cada um
recebendo, R$ 5.000,00
reais por 4 meses de
trabalho. Valor calculado
por base média de
R$80,00 hora/aula

3

Meses

R$
10.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
10.000,00

4

Mês

R$
8.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
8.000,00

4

Mês

R$
7.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
7.000,00

4

Meses

R$
10.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
10.000,00

Oficina de Báscula

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
Oficina
profissionais, cada um
indispensável para
recebendo, R$ 3.000,00
programação do
reais por 4 meses de
projeto
trabalho e um profissional
recebendo R$ 4.000,00
por 4 meses de trabalho

4

Meses

R$
10.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
10.000,00

Oficina de Quadrante

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
Oficina
profissionais, cada um
indispensável para
recebendo, R$ 3.500,00
programação do
reais por 4 meses de
projeto
trabalho e um profissional
recebendo R$ 4.000,00
por 4 meses de trabalho.

3

Meses

R$
11.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
11.000,00

Oficina de Trapézio
Washington

Atividade especificada no
quadro 10 do plano de
trabalho, sendo 2
Oficina
profissionais, cada um
indispensável para
recebendo, R$ 3.000,00
programação do
reais por 3 meses de
projeto
trabalho e um profissional
recebendo R$ 4.000,00
por 4 meses de trabalho

3

Meses

R$
6.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
6.000,00

Assessoria de
comunicação

Divulgação das
atividades

Criação de estratégias de
marketing para alavancar
as redes sociais
envolvidas no projeto,
trabalhando com aumento
assertivo de alcances nas
redes sociais envolvidas
no projeto; Criação de
presos release para os
meios de divulgação
impressos, agendas
culturais, revistas e
demais meios
publicitários impressos ou
virtuais.
Criação e Conteúdo
periódico para publicação
dos textos nas redes
sociais criadas para o
projeto;

9

Meses

R$
5.000,00

R$
-

R$
-

R$

-

R$
5.000,00

R$
185.000,00

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gestão

Responsável por realizar
os pagamentos,
Responsável por
apresentar as
administrar os
conciliações bancária e
recursos.
comprovantes de
transferência, produzir
relatórios financeiros

10

Meses

R$
9.000,00

R$
10.000,00

R$
15.000,00

R$

11.30,00

R$
9.000,00

Coordenação geral e
artística

Responsável pela criação
coordenação de equipes,
elaboração de
cronogramas,
gerenciamento da equipe
Responsável por
de comunicação,
acompanhar todas
elaboração de logística,
etapas do projeto,
negociação, contratação
criando das
fundamental para a
demandas e
realização plena do
distribuindo
projeto Responsável pelo
funções.
gerenciamento da
comunicação com os
grupos, acerto de diárias,
solicitação de Rider e
afins.

Responsável por
Coordenação de oficinas acompanhar todas
técnicas
as atividades das
oficinas técnicas.

Advogada

Revisão de
Contratos

Profissional com
capacitação em NR35,
expertise em
gerenciamento de
equipes de montagens de
grande porte, experiência
como rigger, que vai
gerenciar as atividades
diretivas junto a lona de
circo e todas as
atividades técnicas
propostas
Serviço advocatícios par
elaborar contratos
artísticos, fornecedores e
o bom andamento do
projeto

10

Meses

R$
15.000,00

R$
20.000,00

R$
25.000,00

R$

20.000,00

R$
15.000,00

3

Meses

R$
3.000,00

R$
4.500,00

R$
9.000,00

R$

4.500,00

R$
3.000,00

1

Serviço

R$
5.000,00

R$
8.000,00

R$
3.000,00

R$

5.300,00

R$
3.000,00

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS
VALOR TOTAL GERAL

R$
30.000,00
R$
354.000,00

ANEXO I – Visão gera do Cronograma de execução
MÊS
SEMANA
Instalações da
lona e
equipamentos
para oficinas
Produção te
material de
divulgação
Abertura de
inscrições
Divulgação de
selecionados
Oficina de
Montagem de
Lona atividades on
line ( 7
encontros de 3
horas)
Oficina de
Montagem de
Lona atividades
presenciais 4
encontros de 9
horas
Capatazia atividades on
line ( 07
encontros de 3
horas)
Capatazia atividades

S
1

nov/20
S S S
2 3 4

S
1

dez/20
S S S
2 3 4

S
1

jan/21
S S S
2 3 4

S
1

fev/21
S S S
2 3 4

S
1

mar/21
S S S
2 3 4

S
1

abr/21
S S S
2 3 4

S
1

mai/21
S S S
2 3 4

S
1

jun/21
S S S
2 3 4

S
1

jul/21
S S S
2 3 4

S
1

S
2

ago/21
S
3 S4

presenciais ( 4
encontros de 8
horas)
Manutenção
de Lona de
Circo atividade on
line ( 8
encontros de 3
horas)
Manutenção
de Lona de
Circo - ( 7
Encontros com
média de 3h30
)
Contraregrage
m - atividades
online ( 4
encontros de 3
horas)
Contraregrage
m - atividade
presencial ( 12
encontros de 4
horas)
Operação de
luz - atividades
online - (3
encontros de
1h30)
Operação de
luz - atividade
presencial ( 14
encontros de 4
horas)

Preparação
Corporal -Online (
encontros
diárias de
1h20)
Paradas de
mão - Online
(16 encontro
de 1h30 + 1 dia
de
encerramento)
Acrobacias
Perna de Pau Online ( 15
encontros de 2
horas)
Bomboles Online (16
encontro de
1h30 + 1 dia de
encerramento)
Laboratório de
Produção Online ( 12
encontros de 3
horas)
Produtoras de
Lona - Online(
Dois encontros
17 e 18 de dez)
Palhaçaria e
Comicidade atividade
online ( 6
encontros de 3
horas)

Palhaçaria e
Comicidade Presencial ( 13
encontros de 3
horas0
Diálogos sobre
Dramaturgia Parte I atividade
online ( 3
encontros de 4
horas)
Diálogos sobre
Dramaturgia Parte II presencial( 2
encontros de 4
horas e um
encontro de 2
horas)
Roda Cyr Atividade
Online (40
encontros de 2
horas)
Lira -presencial ( 16
encontros de 3
horas)
Acrobacia de
Solo presencial ( 15
encontros de 4
horas)
Báscula presencial ( 14
encontros

presenciais de
3 horas)
Quadrante presencial ( 15
encontros de 3
horas)
Trapézio
Washington Presencial (25
encontros, dois
por semana de
3 horas cada)
Cama Elástica Presencial ( 15
encontros de 4
horas)
Prestação de
Contas

