PLANO DE TRABALHO
PROJETO ‘CULTURA DÁ VIDA’
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome da OSC: Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf)
CNPJ: 04.468.581/0001-41

Endereço: Rua Guarany, 70

Bairro: Parque São Vicente

Cidade: São Vicente

CEP: 11.360-000

Telefone: (13) 3568-4191

Telefone: (13) 3568-4191

Telefone: (13) 3568-4191

E-mail: adesaf@adesaf.org.br

Site: www.adesaf.org.br

Dirigente da OSC: Fernanda Adelaide Gouveia
CPF: 264.350.948-02

RG: 25.686.638-7

Órgão Expedidor: (SSP/SP)

Endereço do Dirigente: Rua Cândido Rodrigues, 353, apto. 50, Centro, São Vicente/SP

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO: Cultura Dá Vida
Área: ( x ) FORMAÇÃO CULTURAL
VIGÊNCIA:

( x ) DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
INÍCIO:

TÉRMINO:

Após assinatura do Termo de Fomento

Seis meses após assinatura do Termo de Fomento

Local da realização: Sede da proponente

Horário da realização: 8h00 às 17h00

Valor total do projeto:
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
Nome do responsável técnico do projeto: Kleber Dias Silva
Telefone: (13) 3568-4191

E-mail: projetos@adesaf.org.br

RG: 48.427.286-x (SSP/SP)

End.: Rua Emílio Ribas, 88, apto 407, Vila Matias, Santos/SP

A Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) é uma
Organização da Sociedade Civil (OSC), de acordo com a Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014,
fundada em abril de 2001, com sede em São Vicente, cidade que compõe a Região Metropolitana da
Baixada Santista. A Adesaf atua, desde a sua fundação, em atividades ligadas à Educação, Cidadania,
Assistência Social, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Saúde, Meio Ambiente, Capacitação e
Qualificação Profissionais, Geração de Trabalho e Renda, Empreendedorismo e Inclusão Digital para
diversos públicos de todas as faixas etárias.

O sentido estratégico da Adesaf é aumentar a capacidade de intervenção das comunidades nas
decisões de caráter público, estimulando participação da sociedade na formulação, gestão e controle
social das Políticas Públicas.
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Nossa missão é “O desenvolvimento de pessoas e comunidades com base nos “Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

Os ODSs são um conjunto de metas estabelecidas entre os países membros da Organização
das Nações Unidas (ONU) para a redução da pobreza, promoção social e proteção ao meio ambiente
a serem alcançados até 2030; fora criado durante a Rio + 20, Conferência das Nações Unidas, realizada
em junho de 2012, no Rio de Janeiro e pactuado em agosto de 2015 pelos 193 países em substituição
à campanha dos objetivos do milênio que perdurou até 2015, cuja campanha a Adesaf havia aderido.
Sendo assim, este conjunto de metas deve orientar os países e a sociedade civil na obtenção de
resultados específicos em consonância com os dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável.
Embora o desafio dos objetivos envolvam e inspirem governantes a cumpri-los, implantar práticas para
o alcance dos resultados é uma responsabilidade de todos e o esforço de toda a sociedade no
compromisso de uma mudança cultural que atinge as relações familiares, comunitárias e especialmente
a relação do Estado com a sociedade e a iniciativa privada. Os ODSs são:

Nossa visão é “Ser reconhecida como ferramenta e espaço político-social de caráter democrático,
transformador e solidário e ser referência no âmbito do Terceiro Setor no que tange à execução de
políticas públicas de forma ética, profissional e sustentável, em sintonia com o desenvolvimento
humano da população.”.
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Nossos valores e finalidades são:
✓ Ser parcial quanto a valores indiscutíveis da civilização como a paz, a justiça, a democracia, a
solidariedade e os direitos humanos;
✓ Não tratar o desenvolvimento econômico como se fosse um fim em si mesmo;
✓ Ética: manter o respeito, lisura no trato com a coisa pública, bem como agir de forma a garantir
a transparência na gestão política, administrativa e operacional;
✓ Ser autônoma quanto à política partidária;
✓ Pluralismo: aceitar pontos de vistas diferentes; estimular a convivência entre contrários;
✓ Crítica: usar a polêmica e o diálogo para o exercício da crítica construtiva;
✓ Participação: incentivar a participação como processo democrático e garantir opiniões como
produto de reflexão;

Estrutura organizacional:
Atuamos de forma responsável e comprometida com o interesse público a partir da criação de
vínculos de cooperação em prol do bem-comum. O maior desafio de nossa equipe é oferecer soluções
criativas e empreendedoras com resultados positivos de caráter qualitativo e quantitativo para o
fortalecimento e progresso da sociedade, por meio de gestão transparente, organizada e inovadora.

A estrutura organizacional da Adesaf conta com profissionais qualificados e atuantes que
compõem as seções da Diretoria e Gestão Administrativa e Institucional, Comunicação, Departamento
Administrativo, Financeiro e Contábil, Departamento Pessoal – Recursos Humanos, Assessoria
Jurídica e Empresarial e Desenvolvimento de Projetos e Captação de Recursos.

Política de recursos humanos:
✓ Priorizar a contratação de pessoal moradores da região onde são realizados os projetos,
programas e ações;
✓ Incluir a Secretaria de Educação no processo de seleção de pessoal no que se refere aos
critérios técnicos;
✓ Disponibilizar hora extra e/ou banco de horas dos colaboradores para o atendimento de
demandas da Secretaria de Educação de Guarujá correlacionadas com o objeto deste certame;
✓ Beneficiar os colaboradores da Adesaf disponibilizados para a execução dos serviços referente
à proposta técnica pelos benefícios trazidos pelo Programa Empresa Cidadã do Governo
Federal;
✓ Substituir o colaborador dos quadros da Adesaf disponibilizados para as ações da proposta
técnica em caso de afastamento e ausências;
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✓ Atrair, desenvolver e treinar pessoas, investindo em seus talentos e aprimorando as
competências técnicas e gerenciais;
✓ Estimular permanentemente e, de modo orientado, o autodesenvolvimento dos colaboradores,
bem como transmissão de conhecimentos entre as equipes e indivíduos;
✓ Promover práticas de gestão que levem à satisfação no trabalho e ao comprometimento de
todos os colaboradores com os princípios e valores da Adesaf;
✓ Identificar e monitorar o nível de satisfação dos colaboradores e desenvolver planos de ação
para atendimento de suas expectativas e necessidades;
✓ Promover a prática de comunicação interativa entre os coordenadores e colaboradores
fortalecendo as relações nas atividades promovendo práticas de gestão participativa;
✓ Estimular uma cultura empresarial única e humanizada, que respeite os valores locais, valorize,
inclusive, a consolidação e troca de conhecimentos e priorize o reconhecimento pelos
resultados das equipes e das pessoas;
✓ Construir uma Cultura Organizacional com princípios que sustentem a missão da instituição, de
modo a manter os colaboradores motivados, respeitados e participativos.

Política institucional:
✓ A Adesaf mantém esforços sempre comprometidos com a qualidade, desenvolvendo suas
atividades e ações;
✓ Atender bem nossos atendidos e beneficiados, oferecendo produtos, serviços e atividades que
satisfaçam suas necessidades;
✓ Dar respostas rápidas a questionamentos e reclamações dos nossos públicos e colaboradores,
de forma comprometida com a verdade acima da satisfação;
✓ Treinar e motivar os nossos colaboradores para melhor desempenhar suas funções e dar
oportunidade a todos para progredirem na organização;
✓ Adotar métodos de trabalho simples, eficientes e procurar aperfeiçoá-los continuamente;
✓ Procurar acertar desde a primeira vez, eliminando o desperdício de tempo e material,
contribuindo para a redução dos custos e aumento da rentabilidade;
✓ Adotar postura preventiva, buscando sempre eliminar as causas dos problemas;
✓ Tratar os nossos fornecedores como parceiros, contribuindo inclusive no desenvolvimento de
seus padrões de qualidade;
✓ Melhorar a qualidade de vida, mantendo um ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro,
preservando o meio ambiente e os recursos naturais, na sede e núcleos de atuação.

Política ambiental e sustentabilidade:
✓ A Adesaf tem como política assegurar o menor grau de impacto ambiental de seus produtos,
serviços e processos produtivos, buscando;
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✓ A melhoria contínua através do estabelecimento de objetivos e metas ambientais;
✓ Atuar de forma preventiva, visando à proteção do meio ambiente no qual está inserido;
✓ Melhorar continuamente os processos, produtos e serviços, buscando reduzir os impactos
prejudiciais ao meio ambiente e prevenindo a poluição;
✓ Utilizar recursos naturais racionalmente;
✓ Promover a reciclagem de materiais e a minimização dos resíduos e emissões indesejadas;
✓ Educar, treinar e motivar os funcionários a executarem suas atividades de maneira
ambientalmente responsáveis, a fim de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades;
✓ Dar preferência à aquisição de materiais reciclados e materiais digitais.

Certificados, títulos, registros, prêmios e afins
✓ Certificada como Entidade Beneficente da Assistência Social (Cebas), sob a Portaria nº. 60, de
07 de maio de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social;
✓ Credenciamento no Sistema de Convênios do Governo Federal (Siconv);
✓ Homenagem pela Câmara de Vereadores de Sorobaca (SP) pelos serviços prestados a
usuários de substâncias psicoativas;
✓ Titular do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) (2010-2012);
✓ Titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Cmdca) de São Vicente
(2010-2018), atualmente registrada neste mesmo conselho sob nº. 02;
✓ Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cmdca) de
Santos, sob nº 174;
✓ Titular do Conselho de Defesa do Patrimônio de São Vicente / SP – (Condephasv) (2011);
✓ Titular do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Vicente / SP (2011-2013);
✓ Vice-presidência do Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) de São Vicente/SP
(gestão 2018-2020), atualmente inscrita neste mesmo conselho, sob nº. 07;
✓ Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) de Santos/SP (2014);
✓ Inscrição no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional, do Ministério da Cidadania com
curso CIA Jovem, sob nº. 58901 (CBO 4110-10 - assistente administrativo);
✓ Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o n° 060/2012;
✓ Inscrita no Cadastro Único Entidades Parceiras Terceiro Setor (Cents) Prefeitura de São Paulo;
✓ Registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), em função da criação e
propriedade intelectual de software em php, para desenvolvimento, controle e gestão de projeto
(2016-2026);
✓ Publicação do livro “Cracolândia”: território do abraço, publicado pela Editora Imaginário
Coletivo. Obra escrita pelo jornalista Lincoln Spada. (Temas: Drogas: Abuso: Problemas
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Sociais) 2016, em línguas portuguesa e inglesa, em versão digital, disponível no site da Adesaf
e impressa disponível na organização;
✓ Confecção e Publicação de Perfil de Habilidades e Preferências dos Beneficiários do Programa
De Braços Abertos com tratamento dos dados realizado em parceria com o Dieese/SP,
disponível em versão impressa na instituição;
✓ Confecção e publicação do Relatório “Crack e outras Drogas”, disponível em versão digital no
site da organização e impresso na sede da instituição.
✓ A Adesaf é vencedora do importante prêmio regional na Baixada Santista Prêmio Comunidade
em Ação, edição 2019, do Jornal A Tribunal / Ultracargo1, pelo desenvolvimento do Cia Jovem,
projeto

de

oferta

de

Serviço

de

Convivência

e

Fortalecimento

de

Vínculos

e

Socioaprendizagem, tendo conquistado mais de dez mil votos da comunidade.

1

https://www.atribuna.com.br/trieventos/comunidadeemacao/projeto-abre-as-portas-do-mercado-a-jovens-1.73642

https://www.atribuna.com.br/eventos/comunidadeemacao/cerim%C3%B4nia-divulga-vencedores-do-17%C2%BApr%C3%AAmio-comunidade-em-a%C3%A7%C3%A3o-1.78221
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1. HISTÓRICO DO PROPONENTE
A Adesaf está localizada em sede própria, em São Vicente, já tendo desenvolvido diversos
projetos, programas e ações no Estado de São Paulo. Abaixo, destacamos, portanto, aqueles cujos
objetos têm similaridade com o proposto no presente plano de trabalho:
Projeto “Cultura Dá Vida”: desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura de São
Paulo com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à cultura por meio de ações que abranjam a
“Arte e Cultura”, por meio de oficinas, cursos e eventos culturais (Mostras Culturais) desenvolvidas nas
dependências do Centro Cultural Argonautas, na sede da Associação de Desenvolvimento Econômico
e Social às Famílias (Adesaf) e de forma descentralizada em bairros do município de São Vicente/SP
e cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista. O público-alvo fora a comunidade em geral,
de bairros do município de São Vicente, de alta vulnerabilidade social, atendendo aproximadamente
615 pessoas.
Período de execução: setembro de 2014 a setembro de 2015

Centro Cultural e Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza: equipamento que visou
democratizar a cultura e conhecimento para toda a sociedade, bem como desenvolver pesquisa,
conservar acervos e promover a interação do público com as ciências naturais. O Museu possuiu uma
grande quantidade de amostras originais e réplicas científicas e didáticas expostas à visitação pública
constituindo-se como ponto turístico, proporcionando aos estudantes e demais visitantes, uma gama
cultural, acesso a maior aprendizado e conhecimento sobre diversas curiosidades do nosso planeta e
universo. O Museu integrou o Centro Cultural Argonautas, que fora aberto a visitações e atividades
monitoradas, na sede da Adesaf.
Período de execução: 2008 a 2015
Exposição itinerante: “O poder do Voto - São Vicente, a primeira democracia das Américas”:
teve como objetivo e valor mostrar São Vicente como o seio da democracia brasileira. O lançamento
ocorreu no Congresso Nacional, em Brasília, em agosto de 2009, com fotos e imagens que retratam
toda a trajetória da democracia nas Américas, marcada por lutas e movimentos populares. Para a
montagem foram utilizadas imagens das Encenações da Fundação da Vila de São Vicente como forma
de ilustrar acontecimentos vividos no Município a partir de 1532. Em 2010, durante a 28ª Encenação
da Fundação da Vila de São Vicente a exposição foi remontada em São Vicente, quando foram
convidadas pessoas e instituições que fizeram parte do processo histórico e político da conquista da
democracia nas Américas para receberem o Prêmio oferecido pela Adesaf “Todo Poder Vem do Voto”.
Atualmente a exposição encontra-se disponível para visitação na sede da Adesaf, em São Vicente.
Período de execução: 2009 até a presente data.
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Ponto de Cultura – Projeto Ronda: parceria com o Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura de
São Vicente / SP para criação, gestão e execução de projeto de Ponto de Cultura em São Vicente –
SP. O Ponto de Cultura foi voltado à produção de conteúdos em formato de documentário por jovens
de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, a serem veiculados em escolas públicas, em
serviços de atendimento aos jovens em mídia televisiva regional, com o objetivo de levar a estudante,
educadores sociais e a população em geral informações acerca das políticas públicas da juventude.
Período de execução: 2010 a 2013
Permissão de uso de edificação na Réplica da Vila de São Vicente – SP: contrato celebrado com
a Prefeitura Municipal de São Vicente / SP para administração do espaço cultural Réplica da Vila de
São Vicente, englobando lojas de artesanato, restaurantes, teatro e docerias. A partir daí, a Adesaf
implantou Loja de Souvenirs para a venda da coleção exclusiva “Coisas da 1ª”, com temas alusivos à
Cidade de São Vicente e à Sorveteria da Vila, com temática cultural, além de desenvolver a agenda
cultural do espaço.
Período de execução: 2010 a 2012

Encenação da Fundação da Vila de São Vicente: a Encenação da Fundação da Vila de São Vicente
é uma ação cultural e social do Município de São Vicente - SP que acontece desde 1982 com peça
teatral realizada ao ar livre com 1200 atores da comunidade, na Praia do Gonzaguinha e reconta a
saga de Martim Afonso de Souza, fundador da 1ª Cidade do Brasil. É considerado pelo Guiness Book
como o maior espetáculo cênico ao ar livre do mundo. A Adesaf desenvolveu as edições realizadas nos
anos de 2010, 2011, 2012, 2018, 2019 e 2020.
Concurso Nacional de Dramaturgia “Ronaldo Frutuoso”: realizado em 2009 e 2010 como parte da
Pré-Produção da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o concurso recebeu este nome em
homenagem à família que deu o pontapé inicial nas apresentações em 1982. Incentiva a produção do
roteiro do espetáculo com base em baliza histórica e personagens de destaque, contemplando a
participação da comunidade no referido concurso.
Período de execução: 2009 e 2010

Exposição – Vila, Porto e Cidades: uma breve história do Porto: organizada e apresentada durante
a 29ª Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o evento ocorreu em parceria com a Empresa
Santos Brasil e com a Codesp, com enfoque na história das Grandes Navegações: do Porto das Naus
ao Porto de Santos, chegando até o Pré-Sal. Além disso, todo o processo tem também como objetivo
a integração da comunidade por meio das Artes Cênicas e seu envolvimento na realização do
espetáculo.
Período de execução: janeiro de 2011
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Projeto “Retratando a Vila”: em parceria com a Secretaria de Cultura de São Vicente - SP, o projeto
“Retratando a Vila” de São Vicente teve como finalidade resgatar a arte, por meio de pinturas de cenas
do Parque Cultural Réplica da Vila de São Vicente que dialogam e compartilham com o espectador o
conhecimento das artes e os diferentes métodos de criação. Teve ainda como objetivo resgatar a
história de São Vicente e, principalmente, retratar aspectos culturais do município com a exposição das
pinturas produzidas para apreciação do público.
Período de execução: julho de 2011
Programa Caminha São Paulo – Passos dos Jesuítas – Anchieta: prestação de serviço junto à
Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo para promoção de oficinas de atividades e performances
de campo para sensibilização de comunidades locais, operadores turísticos e agentes públicos de
turismo, em torno da implantação do caminho contemplativo/rota pedestre “Programa Caminha São
Paulo – Passos dos Jesuítas –Anchieta”.
Período de execução: setembro a dezembro 2011
Exposição “Da Vila ao Planalto – A Saga dos Bandeirantes”: realizada entre os dias 21 e 27 de
janeiro de 2012, no Pavilhão de Exposições do espaço de eventos da 30ª Encenação da Fundação da
Vila de São Vicente, na Praia do Gonzaguinha. A exposição ressaltou a importância de São Vicente o
início da base familiar paulista e ponto de partida para a colonização do Brasil. A partir da fundação da
Primeira Vila, povoou-se o Planalto, originando-se a cidade de São Paulo, base das expedições
Bandeirantes de Desbravaram, conquistaram e expandiram o território do Brasil Colônia.
Período de execução: janeiro de 2012
Vila Vira Rolidei: parceria com a Associação Projeto Tam Tam para oferecimento de treinamento e
capacitação com dinâmicas de Grupo Interativas, através da Arte e Técnicas de Relaxamento para os
funcionários e colaboradores da Rede de Proteção Social Básica do Município de São Vicente. As
capacitações envolveram Palestra e Dinâmica Interpessoal, Café Teatro Rolidei e Teatro Musical.
Todas as ações ocorreram no Espaço Cultural da Réplica da Vila de São Vicente.
Período de execução: novembro de 2011, janeiro, fevereiro e março de 2012
II Encenação “Paz de Iperoig”: convênio com a Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo para a
realização do Teatro Histórico “II Encenação da Paz de Iperoig”, em Ubatuba / SP, nos dias 16, 17 e
18 de novembro de 2012. Trata-se de Espetáculo teatral em areia de praia, retratando episódios e fatos
históricos relacionados à Colonização Portuguesa e atuação de Missão Jesuíta no Litoral Norte do
Estado de São Paulo. O evento tem público estimado em seis mil pessoas, tendo cunho cultural, social
e turístico.
Período de execução: novembro 2012
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Projeto Argonautas – “Tripulantes do Conhecimento”: o Projeto Argonautas “Tripulantes do
Conhecimento”, de iniciativa da Adesaf, teve por objetivo a formação de agentes multiplicadores em
questões ambientais através do acervo do Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza, capacitando
em complemento à educação formal. O Programa de formação de agentes multiplicadores fora
desenvolvido, abrangendo temas gerais e específicos das Ciências Naturais e Meio Ambiente.
Período de execução: 2013 a 2015
Projeto Além do Horizonte – Click Joias – Catálogo Virtual do Museu de Ciências Naturais Joias
da Natureza: parceria com a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo para desenvolver a
documentação digital do acervo Malacológico e Conquiliológico do Museu de Ciências Naturais Joias
da Natureza, equipamento integrante do Centro Cultural Argonautas, localizado em São Vicente / SP e
confecção de catálogo digital para disponibilização ao público em geral, gratuitamente, através do site
da Adesaf (www.adesaf.org.br), possibilitando dessa forma que a coleção do Museu seja um
instrumento de transmissão de conhecimentos e difusão cultural-científica. O objetivo do projeto fora
democratizar o acesso à cultura e informação, como forma de ampliação de horizontes culturais e
conhecimento de mundo, visando contribuir para formação de cidadão fruidor de cultura. O catálogo
virtual está, ainda, disponível em nosso site e pode ser consultado no link acima destacado.
Período de execução: junho a novembro de 2014
Exposição “Chapada do Araripe: Um Mergulho na Pré-História Brasileira”: projeto desenvolvido
em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo tem como objetivo possibilitar o acesso
gratuito a um acervo que constitui Patrimônio Natural e Cultural do Brasil e da humanidade, como forma
de democratizar cultura e conhecimento para toda sociedade, bem como desenvolver pesquisa,
conservar acervos e promover a interação do público com o conhecimento, a cultura e o meio ambiente.
Visou desenvolver uma exposição, entre 16/10/2014 e 16/09/2015, dentro do único Museu de Ciências
Naturais da Região Metropolitana da Baixada Santista sobre a importância dos fósseis da Chapada do
Araripe, acervo único composto por diversas espécies raras, aumentando assim a oferta cultural na
Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo realizada em um privilegiado espaço de Ação
Cultural, um espaço da comunidade, o Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza, localizado em
São Vicente – SP.
Período de execução: setembro de 2014 a setembro de 2015
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco): contrato firmado entre o Governo
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação e a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias, para a implantação,
coordenação e operacionalização do plano de gerenciamento do artesanato paulista, sob a supervisão
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da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco), que consiste em quatro principais
atividades – de forma sintetizada: Capacitação e qualificação do artesão paulista; emissão de nota
fiscal sobre a comercialização de produtos dos artesãos; administração de loja e pontos móveis /
itinerantes de comercialização dos produtos; participação em feiras e eventos.
Período de execução: março de 2016 a março de 2018.
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2.

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO

A presente proposta de Plano de Trabalho tem a finalidade de apresentar a segunda edição do
projeto sociocultural “Cultura Dá Vida”, iniciativa da Associação de Desenvolvimento Econômico Social
às Famílias (Adesaf) que tem como objeto ampliar e democraticzar o acesso à Cultura desenvolvendo
empreendedorismo cultural (economia criativa) por meio de oficinas, cursos e eventos culturais.
Serão ofertadas gratuitamente a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, moradores
da cidade de São Vicente/SP, oficinas, cuja carga horária total de cada oficina a ser aplicada é de 72
horas, sendo: Teatro / Artes Cênicas, Ballet, Dança do Ventre, Artesanato, Violão, Canto, Mídias
Sociais, Maquiagem (básica e circense), Malabarismo, Confecção de Malabares; e Cursos, cuja carga
horária total de cada curso é de 150 horas, sendo: Música (cordas) e Teatro.

O projeto atenderá, diretamente, aproximadamente 200 munícipes que se inscreverão para
participar das diversas modalidades a serem ofertadas com potencial de incentivar e estimular a
produção e a difusão cultural, assim como a troca de experiências através da cultura, valorizando as
expressões e vocações socioculturais das comunidades em que o público-alvo está inserido, de forma
a possibilitar e resgatar a difusão de ideias, elementos da cultura, tradições e hábitos sociais da
população.
Todas as atividades / modalidades serão desenvolvidas online, exceto a Mostra Cultural Final,
que poderá contar com a participação de todos os alunos inscritos (a depender da situação em que
estiver a pandemia, no período). Em tal momento se espera realizar cerimônia de certificação de
participação dos alunos que concluírem pelo menos 75% da carga horária das oficinas e cursos.

Para o desenvolvimento das modalidades, a Adesaf utilizará a plataforma Google Meet para a
apresentação do conteúdo a ser ofertado durante as oficinas e cursos ministrados por profissionais
qualificados contratados pela organização.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A relação entre cultura e direitos humanos, bem como de seu papel na luta contra a
discriminação são questões que o Brasil enfrenta veementemente. Diante disto, a integração da cultura
com as demais políticas sociais é uma experiência que necessita ser aperfeiçoada. Torna-se importante
que o acesso à Cultura seja compreendido como necessidade básica e direito dos cidadãos e que se
busque a parceria entre os poderes públicos e a sociedade civil para o desenvolvimento de políticas
sociais que aconteçam de forma democrática para o alcance da cidadania plena.
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No mundo globalizado é fundamental que o crescimento econômico não faça com que as
desigualdades sejam ainda mais exacerbadas também no tocante ao acesso à cultura e a instrumentos
culturais. A focalização das políticas sociais e culturais nos níveis estaduais e municipais pode
favorecer superação desse quadro e reforçar a diversidade de acesso cultural como fator da
sustentabilidade e do desenvolvimento.
Ressalte-se, ainda, a importância da arte e cultura pelo caráter potencialmente educativo
dirigido às crianças, adolescentes e jovens das comunidades, dando oportunidade para descobrir a
criatividade e os valores culturais que cada indivíduo possui.

O fomento da cultura traz diversos benefícios, além dos mencionados acima que,
superficialmente, porém significativos, pode-se vislumbrar o afastamento e/ou retirada de crianças,
adolescentes e jovens das ruas, inibindo, assim, a evasão escolar e o uso / experimentação de drogas,
promovendo uma cidadania participativa e socialização de valores benéficos à comunidade e sociedade
como um todo. Pode-se ainda elencar diversos benefícios advindos de políticas públicas de fomento,
divulgação e acesso à cultura:
•

Atender as comunidades na formação da cidadania;

•

Valorização de hábitos de ordem, espírito inventivo, criativo, capacidade construtiva;

•

Resgate de valores culturais e cidadania dos adolescentes, jovens e crianças através da ArteEducação;

•

Integração de adolescentes, jovens e crianças na construção de uma sociedade consciente;

•

Construção da cidadania e identidade cultural como um todo;

•

Recuperação de valores humanísticos buscando compreender a própria condição social;

•

Incentivo às crianças e adolescentes através do lúdico e do desenvolvimento do gosto pela
cultura e arte;

•

Promoção de atividades de cultura popular;

•

Incentivo à pesquisa e leitura;

•

Identificação de potencialidades;

•

Melhora no relacionamento familiar e rendimento escolar em geral;

•

Desenvolvimento comunitário participativo;

•

Melhoria na qualidade de vida da comunidade;

•

Promoção do exercício da cidadania por meio da participação popular;

•

Garantia de formas alternativas de acesso à cultura.
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Contudo, mesmo diante de tantos benefícios, a cultura ainda precisa ser defendida como
aspecto prioritário à população, sobretudo àquela que está em situação de vulnerabilidade social – e
até mesmo de risco – agravados em função do coronavírus (covid-19), sendo dever do Estado evitar o
desinvestimento e/ou ataques às políticas públicas de Cultura e artistas em geral, sobretudo no atual
cenário no Brasil e no mundo.
Em outros países que já superaram o pico do contágio do coronavírus existe perspectiva de
retomada dos espaços em que se faz cultura. Ocorre que o “novo normal”, mesmo nestes países em
que há expressivo investimento e incentivo do Estado na Cultura, envolve uma série de mudanças de
hábitos e comportamentos em relação à circulação e acesso de pessoas, estimando-se a redução
significativa de acesso a tal segmento. Assim, pode-se considerar que, aqui, não há prognósticos
positivos de que, num futuro próximo o investimento e acesso à cultura será continuado e fomentado.

Nesse sentido, fundamentamos com este projeto como as Políticas Públicas de acesso à cultura
devem interferir nessa realidade, a partir de programas e projetos implantados nos municípios como
estratégia de ação para tecer uma grande teia de oportunidades aos cidadãos, evitando que este hiato
já sofrido traga ainda mais prejuízos socioculturais de cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco
social.

Tomamos como referencial teórico o entendimento do acesso à cultura como prática de
emancipação do povo e com grande potencial de formação e educação humana, sendo um direito
social da população garantido pela Constituição federal de 1988, ou seja, dever do Estado.
A Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS é composta por nove cidades, sendo elas:
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. É a
terceira maior região do estado de São Paulo e conta com cerca de 1,6 milhões de habitantes e uma
população flutuante que gira em torno 4.9 milhões durante feriados e período de férias. A RMBS,
também é conhecida como Costa da Mata Atlântica e tem grande importância histórica, cultural,
econômica e turística em âmbito estadual, nacional e até mesmo internacional.

A região caracteriza-se pela grande diversidade de funções presentes nos municípios que a
compõem. Além de contar com o parque industrial de Cubatão e o Complexo Portuário de Santos, ela
desempenha outras funções em nível estadual, como as atividades industrial e de turismo, e outras de
abrangência regional, como as relativas aos comércios atacadista e varejista, ao atendimento à saúde,
educação, transporte e sistema financeiro. Têm presença marcante ainda na região as atividades de
suporte ao comércio de exportação, originadas pela proximidade do complexo portuário.
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Seguindo o panorama nacional, a região já carecia de programas e projetos voltados para a
democratização do acesso à Cultura para populações concentradas em área de vulnerabilidade social
a presente pandemia agrava tal carência.

São Vicente é um município do Litoral Sul do Estado de São Paulo, com uma população
estimada de 365.798 habitantes dos quais cerca de 17% é composta por crianças, adolescentes e
jovens em idade escolar. O município conta com baixo índice de renda per capita, tendo cerca de
22.353 famílias registradas no Cadastro Único e 7.657 famílias como beneficiárias do Programa Bolsa
Família, o número de beneficiários do PBF representa 9 % da população do município a tabela abaixo
apresenta dados populacionais segundo dados do IBGE:
População

Quantitativo

População estimada [2019]

365.798 pessoas

População no último censo [2010]

332.445 pessoas

Densidade demográfica [2010]

2.247,88 hab /km²

No Município 22.353 famílias estão inseridas no Cadastro Único o que representa 6.11% das
famílias do município com perfil de renda do programa.
Famílias inseridas no Cadastro Único;

22.353

Famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;

16.574

Famílias com renda até ½ salário mínimo;

17.064

Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado

12.942

Segundo ainda dados do IBGE quanto a trabalho e rendimento, embora o salário médio dos
trabalhadores formais seja de 2,6 salários mínimos, refere-se a 11,2 % da população uma vez que de
uma população de 365.798 pessoas, apenas 40.553 estão ocupadas, o que equivale a 33,6 % conforme
quadro abaixo:
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2018]

2,6 salários mínimos

Pessoal ocupado [2018]

40.553 pessoas

População ocupada [2018]

11,2 %

Percentual da população com rendimento mensal per capita de até ½ salário

33,6 %

Ainda sobre informações socioeconômicas de acordo com indicadores sociais do IPEA-Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, através do Portal IPEADATA em sua última atualização apresenta o
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quadro de acesso e concessão do Bolsa Família na cidade:
2013

2014

2016

9070

407

359

Com todos esses dados podemos constatar que pelo menos cerca de 50% da população total
vive em situação de vulnerabilidade social, de acordo com índices e indicadores oficiais. No mês de
julho o número de beneficiários do Bolsa Família equivale a 9 % da população alcançando 7.657
famílias , a cobertura do programa foi de 79 % em relação à estimativa de famílias pobres no município.
Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo dados da Fundação SEADE de 2004 que mensuram o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – IPVS, 25,1% da população de São Vicente vive em condições de
vulnerabilidade social alta ou muito alta. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M do
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) aferido em 2013 aponta o município de
São Vicente na 121ª posição do Estado de São Paulo, com o índice de 0,768, abaixo das médias
nacional e estadual. Ressalte-se, ainda que, cerca de 94.000 famílias residentes no município, ou seja,
mais de 50% do total compreendem a faixa salarial de 0 a 2 salários mínimos, o que caracteriza uma
população imersa em um complexo de vulnerabilidades, o qual tem, em muitos casos, nos adolescentes
e jovens o protagonismo, ora como vítima, ora como produtor de ações degradantes.
Dentro desse contexto, o presente projeto vem apresentar proposta de contribuição para
incremento cultural, beneficiando aproximadamente 200 pessoas, com ações a serem desenvolvidas
pela Adesaf, em São Vicente/SP, em todo seu território, priorizando, evidentemente, pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

A Adesaf conta com espaços especialmente destinados a atividades culturais, educacionais, de
meio ambiente, de lazer e esporte, Espaço de Exposições, contando atualmente com a Exposição “O
poder do Voto: São Vicente a Primeira Democracia das Américas”, espaços destinados a realização
de oficinas culturais, de lazer e de meio ambiente, auditório para capacitações, com capacidade para
60 pessoas, além de espaço adequado e apropriado ao consumo de bebidas e alimentos pelo público
atendido.

Sendo um espaço destinado a apresentação de manifestações culturais das mais diversas
modalidades, a Adesaf é um espaço privilegiado de Ação Cultural, um espaço da comunidade que
propicia a criação de ambientes interativos e a espetacularização da cultura e da arte possibilitando
dessa forma a facilitação de processos que visam formar sujeitos, dentre eles o processo culturaleducacional.
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A Adesaf oferece a possibilidade de construção da identidade cultural, possibilitando que o
indivíduo se reconheça como um ser cultural, inserido em um espaço e um tempo determinados, e
estabeleça vínculos efetivos com seu entorno. Preservando e possibilitando acesso a um acervo que
retrata a história da cidade e do País. É, portanto, um local de cultivo e desenvolvimento de indivíduos
que se reconhecem e se afirmam enquanto pertencentes às múltiplas culturas que caracterizam a
sociedade da qual fazem parte. Dentro dessa visão, a missão da Adesaf é a de democratizar cultura e
conhecimento para toda sociedade, bem como desenvolver pesquisa, conservar acervos e promover a
interação do público com o conhecimento, a cultura e o meio-ambiente. Dessa forma a Adesaf já é um
espaço de divulgação e democratização da Cultura, com potencial de ampliar a oferta de suas ações,
não só através de sua estrutura e ações já existentes, mas também por meio da oferta de atividades e
oficinas em ações descentralizadas em espaços comunitários de caráter democrático tais como
Associações de Bairro, ONGs e locais nas comunidades dos bairros de alta vulnerabilidade social, no
município de São Vicente e cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, como ocorreu na
primeira edição do presente projeto.

O projeto Cultura Dá Vida propõe como estratégia de disseminação e democratização da cultura
o desenvolvimento de oficinas, cursos e eventos culturais a serem realizados de forma virtual e,
também, nas dependências da Adesaf (caso, no ínterim a pandemia seja debelada) para munícipes de
toda a extensão da cidade de São Vicente.
O projeto visa uma continuidade das ações do Cultura Dá Vida, quando realizado entre os anos
de 2014 e 2015, pela Adesaf em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, cujo
parecer conclusivo do Termo de Convênio nº. 2014CV00028 (processo nº. SC/42869/2014), restou
demonstrada a regularidade das prestações de contas apresentadas pela organização, bem como o
alcance dos objetivos propostos, visto que o então gestor do referido termo realizou visitas in loco e
pode vislumbrar as apresentações finais e cerimônia de certificação dos alunos.

A manifestação artístico-cultural é um dos eixos mais relevantes do trabalho de transformação
social e construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É através da arte e da cultura que o povo
se manifesta, que vê seu rosto e seu jeito representado em cada voz, em cada encenação e melodia.
Assim, o presente projeto pretende, através da expressão das idéias, do corpo e da mente, transformar
a realidade dos atendidos, utilizando-se de um “novo” conceito: economia criativa.
Diante do cenário bem como da modernização e transformação do mercado e a constante
atualização da tecnologia, a capacidade intelecutal dos sujeitos passou a ser considerada pela
economia. As industrias criativas (conjunto de atividades econômicas cuja matéria prima é a criatividade
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e as habilidades dos sujeitos) têm tido crescimento exponencial, embora seja ainda um desafio de viver
da arte e da cultura.

O Projeto Cultura Dá Vida busca otimizar e ampliar o alcance das ações já realizadas pela
Adesaf e consideramos, dessa forma, que propiciar ao público proposto o acesso às atividades
previstas no projeto apresentado servirá como instrumento de facilitação de processos que visam
formar sujeitos, pois a cultura começa no indivíduo para a constituição do coletivo e, muito mais
significativas serão as atividades diante do atual cenário mundial em que, cada vez menos espaços
culturais estão sendo acessados. Assim, o Cultura Dá Vida traz nova roupagem em função do atual
cenário do País, em que instituições e lugares de cultura, que já se viam fragilizados pela falta de
recursos e implementação de políticas públicas, podem passar por agravamento em função do
coronavírus (covid-19). Assim, tal projeto apresenta a abrupta necessidade de reinventar o processo
de acesso à cultura para garantir a convivência e troca de experiências socioculturais utilizando, para
tanto, de plataformas digitais.

4. OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Geral:

Ampliar e democratizar o acesso à Cultura desenvolvendo empreendedorismo cultural
(economia criativa) por meio de oficinas, cursos e eventos culturais de forma online, através da
Plataforma Google Meet, ofertadas gratuitamente a crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos, moradores da cidade de São Vicente/SP.
Objetivos específicos:
✓ Desenvolver gratuitamente atividades lúdico-culturais com a comunidade em geral;
✓ Ser referencial da comunidade e de grupos institucionais de lazer, entretenimento e cultura;
✓ Promover a difusão de patrimônio cultural brasileiro como ferramenta de aprendizagem e
conscientização dos patrimônios culturais da humanidade;
✓ Oportunizar o acesso à Cultura, principalmente, no período de pandemia, em que ocorre
grande perda de financiamento e fomento de ações culturais no País e mundo;
✓ Contribuir para a prática de atividades que possam gerar renda, sobretudo, por conta da
paralisação de alguns setores, em função da pandemia (covid-19);
✓ Fomentar a prática de atividades por meio do uso de tecnologias da informação e
comunicação;
✓ Propiciar o acesso à Cultura nas comunidades de alta vulnerabilidade social por meio das
atividades propostas no projeto quanto às ações descentralizadas.
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5. METAS REAIS A SEREM ATINGIDAS:
ATIVIDADE

METAS QUANTITATIVAS
Carga horária

Vagas

METAS QUALITATIVAS
Meta
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Artes Cênicas.

Realização de 72
Realização de oficinas de

horas-aula/turma

Teatro / Artes Cênicas

de oficina de Teatro /
Artes Cênicas

Atendimento de 20
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos
Turma 2: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas ao Ballet.

Atendimento de 20
Realização de oficinas de
Ballet

Realização de 72

alunos, sendo:

horas-aula/turma
de oficina de Ballet

Turma 1: 10 alunos
Turma 2: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Indicadores
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
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Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas a Dança do Ventre.

Realização de 72
Realização de oficinas de
Dança do Ventre

horas-aula/turma
de oficina de Dança
do Ventre

Atendimento de 20
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos
Turma 2: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas a Artesanato.

Realização de 72
Realização de oficinas de

horas-aula/turma

Atendimento de 15

Artesanato (fios, linhas e

de oficina de

alunos, sendo:

bijuterias)

Artesanato (fios,

Turma 1: 15 alunos

linhas e bijuterias)

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Realização de 72
Realização de oficinas de
Artesanato (grafite / desenho)

horas-aula/turma
de oficina de
Artesanato (grafite /
desenho)

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos

Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas a Artesanato (grafite e
desenho).
Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos

Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando os
produtos confeccionados durante o desenvolvimento do
projeto.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando os
produtos confeccionados durante o desenvolvimento do
projeto.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
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populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Realização de 72
Realização de oficinas de
Artesanato (macramê, crochê,
pintura em tela)

horas-aula/turma

Atendimento de 10

de oficina de

alunos, sendo:

Artesanato
(macramê, crochê,

Turma 1: 10 alunos

pintura em tela)

Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas a Artesanato (macramê,
crochê, pintura em tela).
Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Violão.

Realização de 72
Realização de oficinas de

horas-aula/turma

Violão (iniciante)

de oficina de Violão
(iniciante)

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 5 alunos
Turma 2: 5 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais

Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando os
produtos confeccionados durante o desenvolvimento do
projeto.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.

Página 21

Vf5f5

Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Violão.

Atendimento de 10
Realização de oficinas de
Canto

Realização de 72

alunos, sendo:

horas-aula/turma
de oficina de Canto

Turma 1: 5 alunos
Turma 2: 5 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Mídias Sociais.

Realização de 72
Realização de oficinas de

horas-aula/turma

Mídias Sociais

Oficina de Mídias
Sociais

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos
Turma 2: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Propiciar oportunidades de inclusão social, por meio da
economia criativa.

Realização de oficinas de

Realização de 72

Atendimento de 20

Maquiagem (básico)

horas-aula/turma

alunos, sendo:

Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Maquiagem.

Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Declaração de conclusão, da participação no processo
de oficinas.
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
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de Oficina de
Maquiagem (básico)

Turma 1: 10 alunos
Turma 2: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Propiciar oportunidades de inclusão social, por meio da
economia criativa.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas a Malabares.

Realização de 72
Realização de oficinas de
Confecção de malabares

horas-aula/turma
de Oficina de
Confecção de
malabares

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais, buscando dissolver discriminações ou
preconceitos.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Realização de 72
Realização de oficinas de
Maquiagem circense

horas-aula/turma
de Oficina de
Maquiagem
Circense

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos

Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas às Maquiagem circense.
Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.

Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Declaração de conclusão, da participação no processo
de oficinas.
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando os
produtos confeccionados durante o desenvolvimento do
projeto.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
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Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas ao malabarismo.

Realização de 72

Atendimento de 10

Realização de oficinas de

horas-aula/turma

alunos, sendo:

Malabarismo

de Oficina de
Malabarismo

Turma 1: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas aos instrumentos de corda.

Realização de 150

Atendimento de 10

Realização de Curso de

horas-aula/turma

alunos, sendo:

Música (cordas)

de Curso de Música
(cordas)

Turma 1: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades da referida oficina.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades do referido curso.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
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Possibilitar a multiplicação do conhecimento advindo do
processo de formação do curso
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas ao Teatro.

Realização de Curso de
Teatro

Realização de 150
horas-aula/turma
de Curso de Teatro

Atendimento de 10
alunos, sendo:

Turma 1: 10 alunos

Ampliar o percentual de acesso a atividades e espaços
culturais.
Promover a diversidade cultural, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores
culturais em todos os territórios, ambientes e contextos
populacionais.
Contribuir no combate à pandemia do coronavírus (covid19), sendo, pois, espaço que fomenta o isolamento social e
oferta atividades culturais.
Despertar e potencializar o interesse das comunidades na
prática de atividades culturais
Contribuir no aumento da capacidade de utilização de
tecnologias da informação e comunicação, diante do atual
cenário do País e mundo.

Realização de Mostra Cultural
Final dos cursos e oficinas do

200 alunos
2 horas

projeto

diretamente
atendidos

Formação continuada da

8 horas mensais de

equipe

formação

Possibilitar a multiplicação do conhecimento advindo do
processo de formação do curso.
Atrair, ainda mais pessoas, a ter interesse em acessar a
Cultura, principalmente, diante do cenário em que o País
está, em que, cada vez mais retrocessos culturais vêm
acontecendo.

100% da equipe de
profissionais
contratados

Aprimorar, qualificar e acompanhar a oferta dos
profissionais envolvidos no projeto.

Certificado de participação / conclusão
Realização da Mostra Cultural final, demonstrando o
desenvolvimento e potencialidades e competências
adquiridas durante o processo.
Etapa de inscrições concluída, possibilitando o
acesso do público-alvo às atividades do referido curso.
Cronograma de atividades / aulas cumprido,
possibilitando a aplicação dos conteúdos.
Cronograma de atividades / aulas cumprido, servindo
como concorrência a qualquer atividade feita nas ruas
e/ou em aglomerações.
Edital / processo e inscrição publicado, promovendo,
divulgando e provocando interesse no projeto.
Aulas online realizadas, por meio da plataforma
Google Meet, plataforma, esta, utilizada em diversos
setores, agregando conhecimento a ser utilizado,
inclusive, após a pandemia (covid-19).
Certificado de participação / conclusão

Realização da Mostra Cultural final
Realização de encontros virtuais e/ou presenciais da
equipe de formação com a gestão, equipe de oficineiros
e arte-educadores.
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6. PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS
O projeto será constantemente avaliado e monitorado no tocante ao alcance dos objetivos e
metas estabelecidos e pactuados através de termo de fomento entre a Proponente e o Parceiro Público,
diante do disposto e estabelecido no presente Plano de Trabalho.

O monitoramento será realizado durante a implementação do Plano de Trabalho, ao longo de
todo o processo de realização e oferecimento do projeto, integrando todas as ações necessárias ao
atendimento qualificado do público-alvo a beneficiário. O monitoramento contínuo analisará em que
medida as atividades realizadas e os resultados obtidos correspondem ao planejado, possibilitando,
dessa forma, a identificação dos pontos fortes e fracos, gerando as oportunidades de aprimoramento
ou de soluções quando da detecção de problemas, para que esta edição do Projeto Cultura Dá Vida
seja tão exitosa quanto foi a primeira. Nesse sentido, serão utilizados instrumentais avaliativos para a
coleta de dados específicos, observações cotidianas, além de análise e pareceres:

- Acompanhamento diário pela Coordenação Geral do Projeto.
- Relatórios Circunstanciados Diários: elaborados pelos oficineiros que aplicarão as atividades
- Relatório Consolidado: direcionado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa
- Relatórios Financeiros (Prestação de Contas): direcionados à Secretaria de Cultura e Economia
Criativa contendo os relatórios das receitas e das despesas; balanço financeiro e patrimonial da
execução financeira do projeto.
- Relatório Financeiro Anual (Prestação de Contas Final): direcionados à Secretaria de Turismo,
Esporte e Cultura contendo o relatório consolidado final das receitas e das despesas; Balanço
financeiro e patrimonial da execução financeira do Serviço, no período de 12 meses.
- Frequência / Aderência: Registros e acompanhamento da frequência dos inscritos nas atividades /
oficinas culturais a serem ofertadas.
- Reuniões mensais ou quando for necessário entre a Equipe de execução do projeto.
- Monitoramento do acesso aos direitos culturais através da mensuração do atendimento aos
munícipes.
- Monitoramento e acompanhamento das atividades / oficinas desenvolvidas junto aos atendidos /
participantes, através de Supervisão Diária in loco.
- Avaliação: a avaliação do projeto será feita considerando os seguintes aspectos: Satisfação do
Parceiro Público, através de pareceres positivos bem como Satisfação do público atendido, mensurável
através de questionários próprios a serem elaborados para esta finalidade.
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Para verificação do alcance dos objetivos e metas serão utilizados os seguintes parâmetros /
indicadores de alcance de metas e instrumentais / documentação conforme itens abaixo:
✓ Registros de reuniões periódicas (presenciais e/ou à distância);
✓ Relatórios de atividades mensais elaborados pela Coordenação;
✓ Relatórios de Supervisão;
✓ Pesquisa de satisfação e avaliação aplicada junto aos alunos das oficinas / atividades.
✓ Supervisão direta e indireta pelo parceiro público através da avaliação das ações e dos indicadores
de execução e alcance das metas quantitativas e qualitativas.
✓ Registros fotográficos e audiovisuais das atividades realizadas em oficinas e eventos.
✓ Relatório de atividades desenvolvidas pelos professores / monitores das respectivas oficinas /
equipamentos de desenvolvimento das ações e atividades do Projeto.
✓ Planilhas dos profissionais que aplicarão as modalidades, contendo informações sobre quantidade
de alunos inscritos e respectivas modalidades, atividades executadas e frequência dos inscritos
às atividades.
✓ Execução de cronograma / calendário de atividades.
✓ Banco de dados com informações gerais de atividades e ações do Projeto.
✓ Instrumentais de controle de frequência dos alunos / participantes nas atividades.
✓ Instrumentais de registro de elaboração e execução de planos de aula.
✓ Instrumentais de registro de desenvolvimento de atividades / aulas nas oficinas.
✓ Relatórios das ações de formação / capacitação de equipe.

7. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO (forma de execução)
MESES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
1
Elaboração e apresentação do plano de trabalho

x

Divulgação do projeto

x

Seleção de oficineiros e arte-educadores

x

Contratação de oficineiros, arte-educadores e aquisição de materiais

x

2

Inscrições e seleção

x

Execução das atividades

x

3

4

5

6

Encerramento das atividades (evento ou produto final)

x

Avaliação final e prestação de contas

x
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7.1. DAS MODALIDADES / PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Considerando a justificativa apresentada no presente plano, as oficinas e cursos são
concebidos como espaços de experimentação e aprendizagem. Nestes espaços que se possibilita,
a cada participante, agir como ser ativo, pertencente de um processo de construção do sujeito,
tanto àqueles que nunca tiveram acesso a qualquer modalidade cultural, quanto os que estão em
constante busca de mais espaços artísticos. Assim, as atividades de arte e cultura propostas pelo
projeto ‘Cultura Dá Vida’, oferecem as bases para a construção de vivências democráticas e
plurais, e, acima de tudo, possibilitam a troca e criação coletiva.

Neste sentido, a escolha das modalidades no presente plano, se deu após considerarmos
alguns pontos: i) a adesão e aceitação daquelas executadas na primeira edição do projeto; ii)
atividades de economia criativa em ascensão que possam gerar renda; e, iii) modalidades
artísticas prejudicadas pelo formato ead, após a pandemia da covid-19. Neste caso, evidente que
as escolhas das modalidades nos coloca num processo desafiador, uma vez que a expectativa por
resultados efetivos é extremamente grande. Sobretudo pela dificuldade que a pandemia tem nos
colocado para desenvolver qualquer processo educativo, num país despreparado para o uso de
tecnologias.
Portanto, o sentido estratégico do ‘Cultura Dá Vida’, visa, justamente, potencializar a
utilização de ferramentas que coadunem com os novos formatos impostos pela situação que
enfrentamos. Ou seja, a Educação deverá se adaptar, a Saúde está em constante adaptação, o
convívio familiar e comunitário tem sofrido diversos impactos, o comércio lutando para não
colapsar, entre outros setores – inclusive da vida – que sofreram grandes alterações. Não
diferetnte deve ser tratada a Cultura. É a Cultura que desenvolve atividades que conscientizam e
promovem transformação, pois, propiciam espaços de pertencimento ao indivíduo, que passa a
reconhecer a dignidade e integridade das pessoas envolvidas no processo.

Vale destacar que as oficinas poderão resultar em um produto, entendendo como produto
o resultado a ser publicizado das ações desenvolvidas pelas oficinas (apresentações teatrais,
exposição de artes plásticas, exibição de vídeos etc.). Esses produtos serão apresentados na
Mostra Final e buscam envolver as famílias, comunidade e todo o corpo de funcionários do projeto,
validando os atos criativos dos atendidos.
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São oficinas do projeto ‘Cultura Dá Vida’:
MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Através de jogos teatrais, vivências de grupo e
exercícios de improvisação, os participantes trabalham
coordenação motora e sociabilização, apropriando-se da
linguagem cênica, possibilitando a interpretação teatral através
de esquetes temáticas. Também serão desenvolvidas: prática e
vivência da técnica teatral, leitura dramática, análise e escolha
de texto, técnicas de corpo, voz e interpretação, aulas de
desinibição, jogos teatrais para integração com o grupo,
construção de personagens, improvisação, interpretação de
cenas com texto memorizado, e outras técnicas de interpretação
teatral.
Conteúdo: Elementos técnicos de teatro; exercícios de teatro:
corpo, voz, improvisação e interpretação; jogos e atividades
teatrais; espetáculos.

TEATRO / ARTES CÊNICAS

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias como:
lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

2ª e 4ª
feira

120 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº

Nº INSCRIÇÕES

TOTAL DE

ETÁRIA

TURMA

POR TURMA

ALUNOS

2

10

20

Manhã e

A partir de

Tarde

14 anos

MATERIAIS:
Caderno 96 folhas capa dura costurado,
Lápis nº 2,
Apontador de lápis simples sem depósito,
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul,
Régua poliestireno cristal 30cm,
Caneta hidrografica 2.00mm preta,
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo:Abordar na Oficina a história da dança, iniciação
musical, anatomia aplicada à dança e nomenclatura do
balé. Além disso, a oficina possibilita explorar emoções,
desinibições , ressaltando as formas de expressão do ser
humano pela dança.

Conteúdo: História do ballet, técnicas e tipos principais, danças,
postura, modalidades, cultura do ballet e ballet na atualidade.

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano.

BALLET

Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias como:
lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:
CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

2ª e 4ª feira

HORÁRIO

120

Manhã e

minutos

Tarde

FAIXA

Nº

Nº INSCRIÇÕES POR

TOTAL DE

ETÁRIA

TURMA

TURMA

ALUNOS

8 a 15 anos

2

10

20

MATERIAIS:
collant para ballet tamanho (p, m, g e gg),
meia calça para ballet branca tamanho (p, m, g e gg),
saia para ballet em helanca reta de amarrar tamanho (p, m, g e gg),
sapatilha de meia ponta (tamanhos),
sapatilha de ponta (tamanhos).
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo:Trabalhar os aspectos culturais e artísticos da Dança
do ventre. Culturalmente, a dança do ventre faz parte da tradição
e do patrimônio cultural de muitos países, principalmente árabes,
nos quais a dança é transmitida de uma geração a outra.
Trabalhar as técnicas da dança, englobando Dança dos Sete
Véus, dança dos Cinco Elementos, Dança com Acessórios,
Dança com Bastão e Dança da Espada. A oficina de Dança do
Ventre visa proporcionar, em um ambiente descontraído, um
mergulho à cultura árabe. Nas oficinas, os atendidos
desenvolvem a dança com véus, bastão e acessórios e
entendem as técnicas avançadas a partir da compreensão
rítmica e corporal.
Conteúdo: Principais movimentos da dança do ventre,
movimentos ondulatórios de braços, mãos e quadril, movimento
do oito, movimentos shime, twistse variações, movimento do véu
e movimento caracol.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano.

DANÇA DO VENTRE

Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias como:
lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:
CARGA

DIA DA SEMANA

HORA /

3ª e 5ª feiras

120 minutos

HORÁRIA
72 horas

HORÁRIO

AULA

FAIXA

Nº

Nº INSCRIÇÕES

TOTAL DE

ETÁRIA

TURMA

POR TURMA

ALUNOS

Manhã e

17 a 24

2

10

20

tarde

anos

MATERIAIS: caderno 96 folhas capa dura costurado,
lápis nº 2,
apontador de lápis simples sem depósito,
caneta esferográfica 1.0mm cristal azul,
régua poliestireno cristal 30cm,
caneta hidrografica 2.00mm preta,
caneta hidrografica 2.00mm azul,
lenço de quadril,
véu,
snujs para dança.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Aplicar fundamentos de comunicação visual utilizando
diversos materiais como linguagem artística, desenvolvendo
técnicas e habilidades manuais, incentivando a criatividade e a
socialização com a perspectiva da sustentabilidade dos produtos
e criação de produto cultural
Conteúdo: Montagem e acabamento de bijuterias com fio de
pesca, utilização de entremeios e cabides, como utilizar
correntes na montagem e acabamento de bijuterias, bem como
fazer um fecho ajustável, colocação de fechos e pingentes de
metal através da utilização de argolas de bijuterias, manuseio de
alicates e explicação geral de suas finalidades, montagem
e acabamento de colar com cordão encerado e montagem e
acabamento de brinco com cordão encerado, utilzando a téncia
de nós em fio encerado e colocação de argolas de metal em
bijuterias.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.

ARTESANATO (fios, linhas e
bijuterias)

O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’, composta
por apostila com o conteúdo específico de cada modalidade,
caderno para anotzações e demais mateirias como: lápis,
borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

3ª e 5ª

60

feiras

minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

10h às 11h

A partir dos

1

Nº

TOTAL

INSCRIÇÕES

DE

POR TURMA

ALUNOS

15

15

15 anos

Materiais:
Fio de silicone 0,6m preto 100 metros,
Fio de silicone 0,6m branco 100 metros,
Arame copper 0.40mm 10 metros,
Nylon 0,35mm 100 metros,
Cordão encerado 1mm marrom 100 metros,
Cordão encerado 1mm café 100m,
Fio de couro sintético 2mm 100 m,
Mola para pulseira 60mm dourado 1kg,
Mola para pulseira 60mm prata 1kg,
Anzol para brinco,
Terminal para bijuteria,
Argolinha terminal para bijuteria, Fechos de lagosta, Alicate de bico redondo 5”, Alicate de corte diagonal 4”, Alicate meia cana 5”,
Cola para bijuteria e6000, Miçangas variadas, caderno 96 folhas capa dura costurado, lápis nº 2, apontador de lápis simples sem
depósito, caneta esferográfica 1.0mm cristal azul, régua poliestireno cristal 30cm, caneta hidrografica 2.00mm preta,caneta
hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Trabalhar técnicas de desenho e
desenvolver
habilidades manuais, incentivando a criatividade e a socialização
com a perspectiva da sustentabilidade dos produtos e criação de
produto cultural.
Conteúdo: História do grafite, diferença entre muralismo, street
art e grafite, estilos, materiais utilizados e técnicas variadas.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.

ARTESANATO (Grafite / desenho)

O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias como:
lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
10h às 11h

A partir dos

1

10

10

18 anos
MATERIAIS:
Spray 400ml (diversas cores)
Máscara protetora específica para filtrar fumaça e pequenas partículas de poeira
Luva de procedimento nitrílica preta t:m
Lona plástica branxa 2x2
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2 caixa com redondo 72 unidades
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul
kit lápis hb, 2b, 4b e 6b
Borracha c/ cinta max pequena
Lapiseira 0.7mm
Minas grafite 0.7mm hb bt 2 um
Estilete largo plástico com trava
Sulfite a4 90g branco pct 500 fls
Lápis de cor 12 cores sextavado
Giz de cera 12 cores
Caneta nanquim 0.5mm
Prancheta mdf a4 com prendedor
Tesoura sem ponta 13cm.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Aplicar fundamentos de comunicação visual utilizando
diversos materiais como linguagem artística, desenvolvendo
técnicas e habilidades manuais, incentivando a criatividade e a
socialização com a perspectiva da sustentabilidade dos produtos
e criação de produto cultural.
Conteúdo: lista básica de materiais, suporte para tecer,
organizador, tipos de fios e cordas, nós básicos e variações, nós
de montagem, acabamento e finalização, tipos de agulha, pontos
básicos, círculos, aumento e diminuição.
Para pintura em tela: Esboço de desenho em tela. Técnicas:
Cores primárias, secundárias, quentes e frias. Expressão
corporal, artística e gestualidade, pigmentos e materiais da
pintura, composição; planos de profundidade e luminosidade,
tipos de pinceladas;

ARTESANATO (macramê, crochê,
pintura em tela)

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’, composta
por apostila com o conteúdo específico de cada modalidade,
caderno para anotzações e demais mateirias como: lápis,
borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas. Ao término de cada
oficinas, os alunos receberão da equipe técnica da organização
formulário de avaliação da atividade que servirá como subsídio
para composição de relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
10h às 11h

A partir dos

1

10

10

18 anos
MATERIAIS:
Fita métrica 1,5 trena
Agulha 22mm reta; Agulha curva
Kit agulha de croche com 12 peças
Linha de algodão 4mm (cores); Linha de algodão 6mm (cores); Fio de malha 1kg (cores)
Barbante 24 fios 1kg (cores)
Tinta guache 15ml cx com 12 cores
Tinta óleo 20 ml (azul, branco,amarelo,vermelho,preto, verde e marrom); Tinta aquarela 6ml 12 cores
Tinta acrílica 37ml (azul, branco,amarelo,vermelho,preto, verde e marrom)
Pincel redondo de pelo nº04 amarelo; Pincel chato reto de pelo nº14 amarelo
Pincel chao chanfrado de pelo nº 14; Pincel chato reto de cerd nº 08; Pincel chato língua de gato nº 08
Tela de algodão para pintura 30x40; Tela de algodão para pintura 10x15
Paleta de pintura em mdf 16x12,5
Cavalete para pintura 1,5m
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta; Caneta hidrografica 2.00mm azul
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Através do ensino coletivo, a oficina possibilitará a
sensibilização da percepção através do uso do instrumento,
Iniciação à harmonia, Princípios das cifragens e Iniciação
técnica.
Conteúdo: Apresentação do violão, forma de tocar o violão,
nomenclaturas, postura, notas musicais e acordes.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotações e demais mateirias como:
lápis, borracha, caneta). Os alunos deverão possuir seus
prórpios violões.

VIOLÃO

Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da atividade que
servirá como subsídio para composição de relatório final e
prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:
CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

2ª, 4ª e 6º

120 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA

feiras

Manhã e

14 a 24 anos

2

5

10

Tarde

MATERIAIS:
Fone de ouvido simples
Palheta para violão
Encordoamento para violão nylon
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: A oficina deverá desenvolver a percepção da
voz como instrumento, aliado ao aprendizado de técnicas
de aquecimento, dinâmica de grupo e desenvolvimento
de repertório.

Conteúdo: Anatomia, postura, dicção, respiração,
ressonância, afinação, ritmo, interpretação vocal,
projeção vocal, higiene vocal e estilos musicais.

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.

CANTO

O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da
Vida’, composta por apostila com o conteúdo específico de
cada modalidade, caderno para anotzações e demais
mateirias como: lápis, borracha, caneta). Os alunos
receberão, ainda, materiais a serem utilizados nas
atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as
informações abaixo:
CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
72 horas

2ª, 4ª e 6º

60 minutos

feiras

Manhã e

A partir dos

Tarde

18 anos

2

5

10

MATERIAIS:
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: A oficina deverá desenvolver as habilidades em
mídias sociais, os desafios em criar conteúdo e as
técnicas em comunicação para que seja extraído o
máximo das redes sociais.

Conteúdo: Gestão de conteúdo, estratégias, marketing e
redes sociais.

MÍDIAS SOCIAIS

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da
Vida’, composta por apostila com o conteúdo específico de
cada modalidade, caderno para anotzações e demais
mateirias como: lápis, borracha, caneta). Os alunos
receberão, ainda, materiais a serem utilizados nas
atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as
informações abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
Manhã e

A partir dos

Tarde

15 anos

2

10

20

MATERIAIS:
Fone ouvido simples
Kit iluminador led ring light
Suporte para celular
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: A oficina deverá desenvolver as habilidades manuais
e básicas de maquiagem, trabalhar a auto estima e confiança,
incentivando a criatividade.
Conteúdo: Colorimetria, efeito luz e sombra, visagismo,
identidade e estilo, uso e cuidado com os pincéis, preparação da
pele, contorno, iluminação e dicas de produtos.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet, intercalando
atividades teóricas e práticas, sendo mediadas pelo oficineiro
responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da oficina
e fará o registro da presença dos alunos matriculados “presentes”
na atividade. E, em seguida, explicará toda a atividade proposta
com base nos conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’, composta
por apostila com o conteúdo específico de cada modalidade,
caderno para anotzações e demais mateirias como: lápis,
borracha, caneta). Os alunos receberão, ainda, materiais a
serem utilizados nas atividades práticas. Ao término de cada
oficinas, os alunos receberão da equipe técnica da organização
formulário de avaliação da atividade que servirá como subsídio
para composição de relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

MAQUIAGEM (Básico)

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

Manhã e tarde

14 a 24 anos

2

10

20

Materiais:
Gel fixador forte 300g
Grampo nº 5
Elástico de cabelo pequeno
Modelador de cílios de metal
Pinça para sobrancelha
Cola para cílios transparente 7g
Hastes flexíveis
Lenços de papel
Algodão em discos
Pincel de base flat top topo reto f18
Pincel para sombra 15cm
Pincel para blush
Esponja para base formato gota
Primer facial transparente 29g
Removedor de maquiagem 125 ml
Tônico hidratante facial 100ml
Base cremosas 39 ml cores
Paleta orretivo cremoso para os olhos (5 tonalidades)
Pó facial 9.4g (cores)
Paleta blush 4 cores
Paleta pó iluminador 6 cores
Rímel preto 7g
Cílio postoço kit com 10 pares
Delíneador líquido 3ml
Paleta de sombras 16 cores em tons neutros
Paleta de sombras 16 cores coloridas
Batons 3,5g (5 opção de cores)
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Através do ensino coletivo, a oficina possibilitará
aprender a confeccionar equipamentos para malabarismo
como claves e bolas, desenvolvendo habilidades manuais
e incentivando a criatividade.
Conteúdo: Confecção de malabares (bolas), trabalho e
desenvolvimento das habilidades, coordenação motora e
ritmo.

CONFECÇÃO DE MALABARES

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias
como: lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão,
ainda, materiais a serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as
informações abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

10h às 11h

14 a 24 anos

1

10

10

MATERIAIS:
Pain (semente)
Bexiga nº 09
Funil de plástico
Tesoura sem ponta
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: A oficina deverá desenvolver as habilidades
manuais e básicas de maquiagem voltada para a parte
artística, incentivando a criatividade,a participação na
criação, concepção e responsabilidade do resultado de um
espetáculo.
Conteúdo: Técnicas de maguiagem artística: clown,
envelhecimento, dragqueen, terror. Caracterização,
formatos e texturas.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.

MAQUIAGEM CIRCENSE

O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias
como: lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão,
ainda, materiais a serem utilizados nas atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
72 horas

3ª e 5ª feiras

60 minutos

10h às 11h

14 a 24 anos

1

10

10

MATERIAIS:
Kit tinta cremosa 5 cores
Kit glitter em pó 10 cores 3g
Massa moldável charuto 25g
Látex líquido 50ml
Kit pincel cm12 redondo fino cm 16 redondo médio, cm 22 redondo chanfrado, cm34 língua de gato
Gel fixador forte 300
Grampo nº 5 preto
Elástico de cabelo pequeno
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Construir uma vivência artística através dos
malabares, estimulando o movimento e a consciência
corporal de forma criativa, trabalhando também as
valências: ritmo, equilíbrio e coordenação motora.

Conteúdo: O que é malabarismo?, reconhecimento dos
tipos de malabares, bola, aro e clave, movimentos
básicos de malabarismo.

Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.

MALABARISMO

O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano.
Os alunos receberão em suas residências Caixa ‘Arte da
Vida’, composta por apostila com o conteúdo específico de
cada modalidade, caderno para anotzações e demais
mateirias como: lápis, borracha, caneta). Os alunos
receberão, ainda, materiais a serem utilizados nas
atividades práticas.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as
informações abaixo:
CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
72 horas

3ª e 5ª feira

60 minutos

10h às 11h

14 a 24 anos

1

10

10

MATERIAIS:
Bola para malabares 66mm (cores)
Clave para malabares
Aros para malabares
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO
Objetivo: Através do ensino coletivo, a oficina possibilitará
a sensibilização da percepção através do uso do
instrumento,
Iniciação à harmonia,
Princípios das
cifragens e Iniciação técnica.
Conteúdo: Tipos de música: características erudita,
popular e folclórica/tradicional; pulsação e métrica;
exercícios com corda solta; parâmetros do som; leituras de
cifras; teoria dos acordes; campo harmonico maior e áreas
de tensão; acordes maiores, menores e com
sétima;introdução à leitura da partitura para execução de
melodias simples; leitura e execução de melodias.

CURSO DE MÚSICA (CORDAS)
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotações e demais mateirias
como: lápis, borracha, caneta). Os alunos deverão possuir
seus prórpios instrumentos musicais. Os oficineiros
poderão aplicar filmes e vídeos diversos, bem como utilizar
de demais recursos audiovisuais.
Ao término de cada oficinas, os alunos receberão da
equipe técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

150 horas

2ª, 4ª e 6ª

120 minutos

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
17h às 19h

A partir de

1

10

10

14 anos
MATERIAIS:
Fone de ouvido simples
Palheta para violão
Encordoamento para violão nylon
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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MODALIDADE

DESCRIÇÃO

CURSO DE TEATRO

Objetivo: Através de jogos teatrais, vivências de grupo e
exercícios de improvisação, os participantes trabalham
coordenação motora e sociabilização, apropriando-se da
linguagem cênica, possibilitando a interpretação teatral
através de esquetes temáticas. Também serão
desenvolvidas: prática e vivência da técnica teatral, leitura
dramática, análise e escolha de texto, técnicas de corpo,
voz e interpretação, aulas de desinibição, jogos teatrais
para integração com o grupo, construção de personagens,
improvisação, interpretação de cenas com texto
memorizado, e outras técnicas de interpretação teatral.
Conteúdo: A cultura no contexto da pandemia (covid-19);
A Arte como geração de renda; Elementos técnicos de
tratro; exercícios de teatro: corpo, voz, improvisação e
interpretação; planejamento e ensino de teatro; conteúdos
de teatro aplicados com pessoas em situação de
vulnerabilidade social; espetáculos.
Metodologia: As oficinas serão ministradas remotamente,
aplicadas por meio da plataforma Google Meet,
intercalando atividades teóricas e práticas, sendo
mediadas pelo oficineiro responsável pela turma.
O oficineiro responsável abrirá a sala para a realização da
oficina e fará o registro da presença dos alunos
matriculados “presentes” na atividade. E, em seguida,
explicará toda a atividade proposta com base nos
conteúdos previstos no presente plano. Os alunos
receberão em suas residências Caixa ‘Arte da Vida’,
composta por apostila com o conteúdo específico de cada
modalidade, caderno para anotzações e demais mateirias
como: lápis, borracha, caneta). Os alunos receberão,
ainda, materiais a serem utilizados nas atividades práticas.
Os oficineiros poderão aplicar filmes e vídeos diversos,
bem como utilizar de demais recursos audiovisuais. Ao
término de cada oficinas, os alunos receberão da equipe
técnica da organização formulário de avaliação da
atividade que servirá como subsídio para composição de
relatório final e prestação de contas.
As oficinas serão realizadas de acordo com as informações
abaixo:

CARGA

DIA DA

HORA /

HORÁRIA

SEMANA

AULA

HORÁRIO

FAIXA

Nº TURMA

ETÁRIA

Nº

TOTAL DE

INSCRIÇÕES

ALUNOS

POR TURMA
150

2ª, 4ª e 6ª

120 minutos

17 às 19h

14 a 24 anos

1

10

10

MATERIAIS:
Caderno 96 folhas capa dura costurado
Lápis nº 2
Apontador de lápis simples sem depósito
Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul
Régua poliestireno cristal 30cm
Caneta hidrografica 2.00mm preta
Caneta hidrografica 2.00mm azul.
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7.2.

Grade de aulas / oficinas:

OFICINA / CURSO
Oficina de Teatro / Artes
Cênicas
(Turma 1)
Oficina de Teatro / Artes
Cênicas
(Turma 2)
Oficina de
Ballet
(Turma 1)
Oficina de
Ballet
(Turma 2)
Oficina de
Dança do Ventre
(Turma 1)
Oficina de
Dança do Ventre
(Turma 2)
Oficina de Artesanato (fios,
linhas e biju.)
(Turma 1)
Oficina de Artesanato
(grafite / desenho)
(Turma 1)
Oficina de Artesanato
(macramê...)
(Turma 1)
Oficina de
Violão (iniciante)
(Turma 1)
Oficina de
Violão (iniciante)
(Turma 2)
Oficina de
Canto
(Turma 1)
Oficina de
Canto
(Turma 2)
Oficina de
Mídias Sociais
(Turma 1)
Oficina de
Mídias Sociais
(Turma 2)
Oficina de
Maquiagem (básico)
(Turma 1)
Oficina de Maquiagem
(básico)
(Turma 2)
Oficina de Confecção de
Malabares
(Turma 1)
Oficina de Maquiagem
Circense
(Turma 1)
Oficina de Malabarismo
(Turma 1)
Curso de
Música (cordas)
(Turma 1)
Curso de
Teatro
(Turma 1)

2ª feira

3ª feira

4ª feira

10h00 às 12h00

10h00 às 12h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

10h00 às 12h00

10h00 às 12h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

5ª feira

10h00 às 12h00

10h00 às 12h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

6ª feira

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

16h00 às 18h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

15h00 às 16h00

15h00 às 16h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

15h00 às 16h00

15h00 às 16h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00

17h00 às 19h00
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7.3.

N

1

2.

Equipe (mão-de-obra)

Função / serviço

Formação
Qtd.

Un.

Nível

Carga
horária
(sem.)

Serviços de
Coordenador Geral

1

Serviço

Superior

30

1

Serviço

Superior

30

Serviços de
Coordenador Pedagógico

Descrição da função

3

Serviços de
Auxiliar de Coordenação

1

Serviço

Médio

40

4

Serviços de
Facilitador Cultural

1

Serviço

Médio

40

5

Serviços de
Assistente de Comunicação

1

Serviço

Superior

30

6

Serviços de
Agente Cultural

2

Serviço

Médio

40

7

Serviços de
Supervisão de Área

1

Serviço

Superior

20

8

Serviços de
Assistente Administrativo

1

Serviço

Médio

40

Profissional responsável por coordenar, acompanhar,
organizar e operacionalizar as atividades administrativas do
projeto, bem como, responsável por acompanhar a
execução do objeto do termo.
Profissional responsável pelo processo de aprendizagem,
elaboração e supervisão do conteúdo pedagógico de todas
as modalidades, reúne os oficineiros e arte-educadores para
acompanhamento e discussão das atividades; elabora e
avalia junto à equipe de Coordenação a condução do
trabalho; participa de todos os planejamentos da equipe em
conjunto e das reuniões de coordenação; propicia o
respaldo técnico-pedagógico aos oficineiros e arteeducadores; faz a gestão do projeto, analisando o
cumprimento das diretrizes e das metas, a coerência entre
a ação e a prática para pensar as melhores estratégias de
qualificação da ação desenvolvida e fidelidade aos
objetivos.
Profissional responsável por auxiliar a coordenação,
controlar materiais, equipamentos e fluxo de documentos,
preenchimento e organização dos formulários de inscrição e
acompanhamento das atividades / modalidades; participa
de todos os planejamentos da equipe em conjunto e das
reuniões de coordenação; operacionaliza as formações dos
oficineiros e arte-educadores; providencia, junto à
Coordenação, material de consumo para as oficinas,
mediante pedido dos oficineiros e arte-educadores; Garante
a substituição rápida de educadores quando necessário.
Profissional responsável pelo atendimento dos alunos,
desde interessados, até, efetivamente, cadastrados;
responsável pela organização e composição das turmas,
averiguando o cumprimento dos critérios de participação;
responsável pelo ingresso, devendo providenciar a
assinatura nos termos de responsabilidade, de autorizaação
de uso de imagem, pela coleta de documentos básicos e
demais atividades relacionadas aos alunos e seus
familiares.
Profissional responsável pela comunicação interna e
externa, atualização de site, cobertura de eventos, produção
de comunicados e releases; organiza os registros
fotográficos, bem como as comprovações de execução do
objeto; garante a produção e auxilia na seleção dos
materiais gráficos a serem utilizados no projeto; elabora e
aprova a identidade visual do projeto;articula a estratégia de
comunicação, devendo para tanto, participar dos encontros
de formação da equipe.
Profissional responsável por auxiliar os oficineiros e arteeducadores, devendo acompanhar o cumprimento do
cronograma de aulas; responsável por assistir as aulas,
conferindo os alunos presentes e ausentes nas atividade;
responsável por auxiliar os respcetivos oficineiros e arteeducadores na execução da oficina / curso.
Profissional responsável por verificar e supervisionar a
realização das aulas e eventos apontados no cronograma;
o profissional deverá participar dos encontros de formação
de equipe; deverá coletar as informações acerca da
aplicaçlão das aulas e constantemente dialogar com a
equipe de coordenação.
Profissional responsável pela elaboração e fluxo de
documentos, prestar assistência ao Coordenador nas
demandas administrativas; responsável pelo recolhimento
de documentos, elaboração e carregamento de prestação
de contas; suporte administrativo no recolhimento de
assinaturas e documentos na elaboração de prestação de
contas; responsável pela coleta da alimentação da planilha
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9

Serviços de
Oficineiros

936

Horas

Médio

-

10

Serviços de
Arte-educador

300

Horas

Médio

-

7.4.

mensal de quantitativo de frequência de adolescentes
participantes das oficinas / cursos; responsável pela
elaboração da planilha mensal de quantitativo de horas
mensais dos arte-educadores e oficineiros; suporte
administrativo
aos
trabalhos
realizados
pelos
coordenadores.
Profissional responsável pela execução das oficinas
previstas; ministra as oficinas. participa de todos os
planejamentos, avaliações e formações da equipe. faz
controle dos atendimentos e da frequência dos
adolescentes, em conjunto com o agente cultural e dos
eventos realizados em folha específica de entidade em que
realiza oficinas e entregar mensalmente a ela as folhas de
atendimento. produz mensalmente relatório de avaliação da
atividade para seus coordenadores; deve estare presente
nos eventos que envolvam a modalidade de oficinas que
realiza respeitando o limite de horas previstas nesse plano
de trabalho. participa das reuniões de formação.
Profissional responsável pela execução das oficinas
previstas; ministra os cursos. participa de todos os
planejamentos, avaliações e formações da equipe. faz
controle dos atendimentos e da frequência dos
adolescentes, em conjunto com o agente cultural e dos
eventos realizados em folha específica de entidade em que
realiza oficinas e entregar mensalmente a ela as folhas de
atendimento. produz mensalmente relatório de avaliação da
atividade para seus coordenadores; deve estare presente
nos eventos que envolvam a modalidade de oficinas que
realiza respeitando o limite de horas previstas nesse plano
de trabalho. participa das reuniões de formação.

Mostra Cultural

Destacamos que para a realização da Mostra Cultural, programada para acontecer ao final
dos cursos e oficinas, a Adesaf respeitará todos os protocolos de higiene e distanciamento social.
Entre eles:
•

Respeito ao limite de capacidade permitido (que consiste em 80% de ocupação, em
conformidade com o Decreto Municipal nº. 5616-A, anexado). Tal limite será informado a
todos os participantes (formandos).

•

Aferir temperatura de todo e qualquer participante que se apresentar até o local (seja aluno
ou convidado) com coleta de dados por profissional da Adesaf (a fim de não disponibilizar
caneta para assinatura de lista de presenças);

•

Disponibilização de totem pedal (de propriedade da Adesaf) com álcool em gel, na entrada
do espaço;

•

Disponibilização de álcool em gel no interior do espaço, inclusive nos banheiros;

•

Distanciamento social no interior do espaço (assentos afastados e espaçados) com devida
sinalização; equipe de trabalho conduzindo todos os participantes aos assentos corretos,
garantindo, para tanto, que as demarcações sejam respeitadas;

•

Não disponibilização de alimentos no local;

•

Pit Máscara (disponibilização de máscara em casos de eventuais perdas, rasgos e/ou
máscaras indevidas);

•

Cartazes (impressão simples) de orientações quanto ao uso de máscaras.
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Importante frisar que, atualmente, a cidade de São Vicente, seguindo as orientações oriundas do
Plano SP de combate à covid-19 e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 5616-A,
encontra-se na fase de transição, o que permite que atividades culturais, com atendimentos
presenciais aconteçam, desde que não aconteçam entre 00h00 e 5h00.

No entanto, a Mostra Cultural está prevista para ser realizada tão somente no último mês de
realização do projeto. Assim, caso, neste ínterim, o Plano SP passe por alterações que acabem
alterando a fase e inviabilizando que o evento seja realizado naquele mês, a Adesaf realizará, com
antecedência, adequação no Plano de Trabalho, da segunda edição do Projeto Cultura Dá Vida,
apresentando-a à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a fim de aditar, por prazo, o Termo
de Fomento, para que o evento conclusivo seja realizado em momento oportuno.

8. PÚBLICO-ALVO E ABRANGÊNCIA DE PÚBLICO
O público-alvo a ser atendido pela atividades do termo de fomento será a comunidade de São
Vicente/SP em geral, respeitando a especificidade de cada modalidade, sendo priorizado o atendimento
de pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendendo aproximadamente 200 pessoas. A
abrangência do projeto é em toda a extensão da cidade de São Vicente/SP.

8.1. Forma de acesso do público-alvo:
O processo de acesso se dará por meio de publicação de edital de inscrições, a ser divulgado
nas redes sociais e site da Adesaf, contendo as informações acerca do projeto, inscrição e a
participação.

O processo seletivo dos alunos que se inscreverem se dará pela ordem de inscrição, sendo
priorizadas as inscrições de pessoas em situação de vulnerabilidade social, cuja situação será aferida
mediante autodeclaração no ato de inscrição e posteriormente comprovada por documentos.
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9. PLANO DE DIVULGAÇÃO
Para divulgação do projeto Cultura Dá Vida a Adesaf utilizará diversas peças de divulgação,
bem como espaços oportunizando maior alcance de informações acerca de todo o processo:
PEÇAS DE DIVULGAÇÃO
PEÇA DE DIVULGAÇÃO

Edital de inscrições

Convite eletrônico

QTD.

PDF

1

Mídia eletrônica (site)

Arte em jpg, cor

1.000 envios

Mídia eletrônica

(20x15cm), 4x4 cor, papel

Folder

250x90cm, 4x4cor, lona

DIVULGAÇÃO

Impressos

couchê, 115g

Banner

VEÍCULO DE

FORMATO

02

Impressos

300

Impressos

1

Mídia eletrônica

1

Mídia eletrônica

1

Mídia eletrônica

Kit (pasta em formato
Caixa da Vida

envelope; bloco de notas
personalizado; cartilha)

Artes de capas e postagens de redes
sociais (Facebook, Twitter e Youtube)

Arte para postagens no Instagram

Arte para “banner” no site da
organização

Arte em jpg, cor, nos
formatos específicos para
cada rede social
Arte em jpg, cor, nos
formatos específicos

Arte em jpg, cor, nos
formatos específicos

ESPAÇOS DE DIVULGAÇÃO
ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO
Facebook
Twitter
Instagram
Site da Adesaf
Sede da Adesaf

LINK / ENDEREÇO

https://www.facebook.com/adesafbrasil
https://twitter.com/adesafbrasil
https://www.instagram.com/adesafbrasil/
http://www.adesaf.org.br/
Rua Guarany, 70, Parque São Vicente, São Vicente/SP
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (PARCELA ÚNICA)

10.1. Cronograma de desembolso da secretaria com a entidade
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA SECRETARIA COM A ENTIDADE
DESCRIÇÃO DO CUSTO

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

TOTAL

Despesas com materiais

R$ 28.889,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 28.889,52

Despesas com serviços

R$ 44.404,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 44.404,00

Despesas com mão-de-obra

R$ 176.706,48

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 176.706,48

TOTAL MÊS

R$ 250.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 250.000,00

TOTAL GLOBAL

R$ 250.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 250.000,00

Número de parcelas

Parcela única
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10.2.

Cronograma de Desembolso da entidade com os contratantes
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE COM OS CONTRATANTES
TOTAL

Descrição
do custo

MATERIAL

Descrição detalhada de cada item

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

Material de consumo oficinas

R$

25.325,94

R$

25.325,94

Material de consumo administrativo

R$

1.967,95

R$

1.967,95

Material de limpeza

R$

1.595,63

R$

1.595,63

Serviços de impressão em lona (banner / cenário para aulas)

R$

360,00

R$

360,00

Serviços de impressão gráfica (folders de divulgação)
Serviços de impressão de kit (caixa Arte da Vida: pasta, apostila,

R$

350,00

R$

350,00

caderno)

R$

2.334,00

R$

2.000,00

SERVIÇOS Serviços de Assessoria Contábil

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

Serviços de coffee break

MÃO DE
OBRA

MÊS 6

R$

2.000,00

R$

2.334,00

R$

12.000,00

R$

280,00

R$

280,00

R$

4.000,00

R$

24.000,00

R$

800,00

4.000,00

R$

24.000,00

4.000,00

R$

24.000,00

Serviços de capacitação e formação de equipe

R$

4.000,00

Serviços de elaboração de uniforme / camisetas

R$

800,00

Serviços de Coordenador Geral

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

Serviços de Coordenador Pedagógico

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

Serviços de Auxiliar de Coordenação

R$

3.384,41

R$

3.384,41

R$

3.384,41

R$

3.384,41

R$

3.384,41

Serviços de Facilitador Cultural

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

13.800,00

Serviços de Assistente de Comunicação / Produção

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

12.000,00

Serviços de Agente Cultural

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

24.000,00

Serviços de Supervisão de Área

R$

2.300,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

4.000,00

R$

3.384,41

R$

20.306,46

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

2.300,00

R$

13.800,00

Serviços de Oficineiros

R$

5.616,00

R$

5.616,00

R$

5.616,00

R$

5.616,00

R$

5.616,00

R$

28.080,00

Serviços de Arte-Educador

R$

1.800,00

R$

1.800,00

R$

1.800,00

R$

1.800,00

R$

1.800,00

R$

9.000,00

Serviços de Assistente Administrativo

Total

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

2.000,00

R$

12.000,00

R$

62.717,93

R$

37.400,41

R$

37.400,41

R$

37.400,41

R$

37.400,41

R$

37.680,41

R$

250.000,00
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11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 6 MESES
ETAPA 1 (PRÉ-PRODUÇÃO)

MESES / PERÍODO
1

Aquisição de material para execução das oficinas e materiais diversos

x

Contratação dos profissionais

x

Contratação de serviços

x

Elaboração de material para divulgação

x

Divulgação das inscrições para o projeto

x

Divulgação do projeto

x

Reuniões de planejamento das atividades

x

Formação inicial de equipe

x

Abertura de inscrições de alunos para as oficinas e cursos

x

ETAPA 2 (PRODUÇÃO)

2

3

4

5

6

x

x

x

x

x

MESES / PERÍODO
1

2

3

4

5

6

Realização de oficinas de Teatro / Artes Cênicas

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Ballet

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Dança do Ventre

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Artesanato (fios, linhas e bijuterias)

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Artesanato (grafite / desenho)

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Artesanato (macramê, crochê, pintura em tela)

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Violão (iniciante)

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Canto

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Mídias Sociais

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Maquiagem (básico)

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Confecção de malabares

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Maquiagem circense

x

x

x

x

x

Realização de oficinas de Malabarismo

x

x

x

x

x

Realização de Curso de Música (cordas)

x

x

x

x

x

Realização de Curso de Teatro

x

x

x

x

x

Realização de Mostra Cultural Final dos cursos e oficinas do projeto

x

Registro, coleta de dados e avaliação dos resultados das oficinas

x

Formação continuada da equipe
ETAPA 3 (PÓS-PRODUÇÃO)

x

x

x

x

x

x

5

6

MESES / PERÍODO
1

2

3

4

Reunião de avaliação das atividades pela equipe técnica e sistematização dos
dados quantitativos e qualitativos
Redação de relatórios de execução do objeto (freqüência de público beneficiário,
resultados das oficinas, sistematização dos dados daavaliação).
Preparar a prestação de contas e Relatório Final e protocolá-los na Secretaria de
de Cultura e Economia Criativa

x
x
x
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Observação: informamos que os 6 meses são suficientes para a completa realização do projeto. Exceto,

caso o Plano SP de combate à covid-19, neste ínterem, tenha alguma alteração que inviabilize a execução.
Neste caso, a Adesaf apresentará à Secretaria de Cultura e Economia Criativa proposta de adequação de
Plano de Trabalho, a fim de aditar o prazo do Termo de Fomento, para que seja possível realizar o evento
conclusivo.
12. REFERÊNCIA DE MERCADO DE DESPESAS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PROPOSTAS ANEXADAS)
1º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2 º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

3º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

N

DESCRIÇÃO

Qtd. Un.

1

ÁGUA SANITÁRIA (5L)

13 UN.

R$7,47

R$97,11

R$9,38

R$121,94

R$12,52

R$162,76

2

ÁLCOOL EM GEL

13 UN.

R$40,73

R$529,49

R$61,30

R$796,90

R$74,50

R$968,50

3

DESINFETANTE

13 UN.

R$8,09

R$105,17

R$8,31

R$108,03

R$12,00

R$156,00

4

ODORIZADOR DE AMBIENTE

22 UN.

R$8,74

R$192,28

R$9,61

R$211,42

R$16,90

R$371,80

5

PAPEL TOALHA

30 UN.

R$8,25

R$247,50

R$15,35

R$460,50

R$19,90

R$597,00

6

COPO DESCARTÁVEL 200ML

27 UN.

R$2,80

R$75,60

R$4,46

R$120,42

R$5,70

R$153,90

7

COPO DESCARTÁVEL 50ML

50 UN.

R$1,20

R$60,00

R$1,87

R$93,50

R$2,85

R$142,50

8

PAPEL HIGIÊNICO (30M)

10 UN.

R$27,52

R$275,20

R$48,64

R$486,40

R$78,00

R$780,00

9

GUARDANAPO

15 UN.

R$0,90

R$13,50

R$1,15

R$17,25

R$1,68

R$25,20

ORÇAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PROPOSTAS ANEXADAS)
1º ORÇAMENTO

N
1
2

DESCRIÇÃO
CARIMBO AUTOMÁTICO
(4X1,5)
CLIPES 6/0 CAIXA C/ 50
UNIDADES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2 º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

3º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Qtd.

Un.

10

UN.

R$30,00

R$300,00

R$55,00

R$550,00

R$60,00

R$600,00

CX

R$1,29

R$9,03

R$2,80

R$19,60

R$1,61

R$11,27

6

CX

R$7,50

R$45,00

R$9,50

R$57,00

R$5,77

R$34,62

Un.

R$1,25

R$53,75

R$1,90

R$81,70

R$1,39

R$59,77

7

3

GRAMPO TRILHO C/ 50UND

4

CANETA MARCA TEXTO
MARCADOR DE PÁGINA
POSTIT

43

UN.

R$0,00

R$0,00

R$5,90

R$147,50

R$0,00

R$0,00

6

FOLHA SULFITE

25 PCT

R$28,50

R$712,50

R$31,20

R$780,00

R$20,13

R$503,25

7

PEN DRIVE (32GB)

20

UN.

R$0,00

R$0,00

R$46,00

R$920,00

R$70,60 R$1.412,00

5

25

ORÇAMENTO DE MATERIAIS DE OFICINAS (PROPOSTAS ANEXADAS)
1º ORÇAMENTO

N
1

DESCRIÇÃO
Materiais diversos

Qtd.

Un.

1

UN.

VALOR
UNITÁRIO
R$
25.325,94

VALOR
TOTAL
R$
25.325,94

2 º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO
R$ 32.945

VALOR
TOTAL
R$ 32.945

3º ORÇAMENTO
VALOR
UNITÁRIO
R$
35.999,02

VALOR
TOTAL
R$
35.999,02
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ORÇAMENTO DE SERVIÇOS (PROPOSTAS ANEXADAS)
1º ORÇAMENTO
N
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIÇÃO
Serviços de impressão em lona
(baner / cenário para aulas)
Serviços de impressão gráfica
(folders de divulgação)
Serviços de impressão de kit do
aluno (caixa Arte da Vida: pasta,
apostila, caderno)

2 º ORÇAMENTO

3º ORÇAMENTO
VALOR
VALOR
UNITÁRI
TOTAL
O
R$380,0
R$760,00
0

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$180,00

R$360,00

R$220,00

R$440,00

1.000 Un.

R$0,35

R$350,00

R$0,40

R$400,00

R$0,42

R$420,00

300 Un.

R$6,58

R$2.334,00

R$6,73

R$2.409,00

R$6,77

R$2.441,
00

6 Serviço

R$2.000

R$12.000,0
0

R$1.900,00

R$11.400,00

1 Serviço

R$14,00

R$280,00

R$19,00

R$380,00

R$4.000,00

R$24.000,0
0

R$2.500,00

15.000,00

R$22,00

R$770,00

R$25,00

R$875,00

Qtd.

Un.

2 Un.

Serviços de Assessoria Contábil
Serviços de coffee breack para
Mostra Cultural Final
Serviços de capacitação e
formação de equipe
Serviços de elaboração de
uniforme / camisetas

6 Serviço
35 Un.

R$1.980, R$11.880
00
,00
R$22,00

R$440,00

R$2.380, R$14.280
00
,00
R$1.256,
R$35,90
50

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA
N

DESCRIÇÃO
Qtd.

Un.

VALOR

ANO DA TABELA

NOME DO

UNITÁRIO

REFERENCIAL

SINDICATO/INS
TITUIÇÃO

1.

Serviços de Coordenador Geral

1

Serviço

R$ 4.000,00

2020

SENALBA

2.

Serviços de Coordenador Pedagógico

1

Serviço

R$ 4.000,00

2020

SENALBA

3

Serviços de Auxiliar de Coordenação

1

Serviço

R$ 3.384,41

2020

SENALBA

1

Serviço

R$ 2.300,00

2020

SENALBA

Serviço

R$ 2.000,00

2020

SENALBA

2

Serviço

R$ 2.000,00

2020

SENALBA

1

Serviço

R$ 2.300,00

2020

SENALBA

936

Horas

R$ 30,00

2020

SENALBA

300

Horas

R$ 30,00

2020

SENALBA

1

Serviço

R$ 2.000,00

2020

SENALBA

4
5
6
7
8
9

Serviços de Facilitador Cultural
Serviços de Assistente de
Comunicação / Produção
Serviços de Agente Cultural
Serviços de Supervisão de Área
Serviços de Oficineiros
Serviços de Arte-Educador

10 Serviços de Assistente Administrativo

1
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13. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESCRIÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS DO PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
Especificação

MATERIAL

Descrição detalhada de cada item

Unidade de
Medida

Meses

Qtd

Valor Unitário

Material de consumo oficinas

Un.

1

1

R$

25.325,94

R$

25.325,94

Material de consumo administrativo

Un.

1

1

R$

1.967,95

R$

1.967,95

Material de limpeza

Un.

1

1

R$

1.595,63

R$

1.595,63

Serviços de impressão em lona (banner / cenário para aulas)

Serviço

1

Serviços de impressão gráfica (folders de divulgação)

Serviço

Serviços de impressão de kit do aluno (caixa Arte da Vida: pasta, apostila, caderno)

Sub total de materiais

SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

Valor Total

R$ 28.889,52

2

R$

180,00

R$

360,00

1

1000

R$

0,35

R$

350,00

Serviço

1

300

R$

7,78

R$

2.334,00

Serviços de Assessoria Contábil
Serviços de coffee break

Serviço

6

2.000,00

R$

12.000,00

Serviço

1

1
1

R$
R$

280,00

R$

280,00

Serviços de capacitação e formação de equipe

Serviço

6

1

R$

4.000,00

R$

4.000,00

Serviços de elaboração de uniforme / camisetas

Serviço

6

1

R$

800,00

R$

800,00

Sub total de serviços

R$ 40.124,00

Serviços de Coordenador Geral

Serviço

6

1

R$

4.000,00

R$

24.000,00

Serviços de Coordenador Pedagógico

Serviço

6

1

R$

4.000,00

R$

24.000,00

Serviços de Auxiliar de Coordenação

Serviço

6

1

R$

3.384,41

R$

20.306,46

Serviços de Facilitador Cultural

Serviço

6

1

R$

2.300,00

R$

13.800,00

Serviços de Assistente de Comunicação / Produção

Serviço

6

1

R$

2.000,00

R$

12.000,00

Serviços de Agente Cultural

Serviço

6

2

R$

2.000,00

R$

24.000,00

Serviços de Supervisão de Área
Serviços de Oficineiros

Serviço

6

1

R$

2.300,00

R$

13.800,00

Serviço

5

936

R$

30,00

R$

28.080,00

Serviços de Arte-Educador

Serviço

5

300

R$

30,00

R$

9.000,00

Serviços de Assistente Administrativo

Serviço

6

1

R$

2.000,00

R$

12.000,00

Sub total de serviços

R$ 180.986,46

Total geral:

R$ 250.000,00
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14. CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS
CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS / PARCELA

RECEITAS

VALOR

DESPESAS

Mês 1 / Parcela Única

Emenda (Cultura Dá Vida)

R$ 250.000,00

Despesas com materiais

TOTAL

R$ 250.000,00

VALOR
R$ 28.889,52

%
12%

Despesas com serviços

R$ 40.124,00

16%

Despesas com mão-de-obra
TOTAL

R$ 180.986,46

72%
100%

R$ 250.000,00

São Vicente, 05 de setembro de 2020
Fernanda Adelaide Gouveia
Diretora-presidente
Adesaf
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DECRETO Nº 5616-A
Altera dispositivos do Decreto nº 5599-A/21,
que dispõe sobre as medidas restritivas em
decorrência da prorrogação da Fase de
Transição apresentada pelo Governo do
Estado, visando o enfrentamento e combate
ao COVID-19.
Proc. nº 15769/20

KAYO AMADO, Prefeito do Município de São
Vicente, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das
providências da COVID-19, nos termos e condições estabelecidos no Decreto
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, sem
prejuízo do adequado funcionamento dos serviços essenciais;
CONSIDERANDO que remanesce a emergência de
saúde pública no Município de São Vicente e na região da Baixada Santista;
CONSIDERANDO a permanência da Fase de
Transição do Plano SP.
CONSIDERANDO a nova flexibilização anunciada
pelo Governo Estadual de São Paulo.
DECRETA
Art. 1º - Passam a vigorar com as seguintes alterações
os seguintes dispositivos do Decreto nº 5599-A, de 08 de julho de 2021:
I - “Art. 1º - Em complementação ao modelo de
transição para o enfrentamento da emergência declarada e às medidas já
adotadas pelo Município de São Vicente até o momento, fica determinado que a
partir de 01 de agosto de 2021, passam a vigorar as novas regras previstas neste
Decreto.”
II – “Art. 3º- Fica recomendado que a circulação de
pessoas no Município de São Vicente se limite ao deslocamento para as
atividades estritamente essenciais e as essenciais, em especial no período entre
00h (zero hora) e 5h (cinco horas).”

DECRETO Nº 5616-A
fl. 02
III - Art. 4º, alterada a alínea “b” do §2º e § 4º:
“b) fica permitido o uso das academias no limite
máximo de 80% (oitenta por cento), devendo respeitar os critérios
estabelecidos no ANEXO III.”
§4 – Fica terminantemente proibido a venda de
bebidas alcoólicas entre às 00h (zero hora) e 5h (cinco horas) nos
estabelecimentos previstos no inciso XV.
IV – “Art. 5º – Fica permitido o funcionamento sem
restrição de dia e horário, por meio de atendimento presencial, devendo observar
o limite de 80% (oitenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao
público, apenas as seguintes atividades e serviços essenciais: ”
V - Art. 6º, incisos I e IV, mantido os demais incisos:
“I – Atendimento presencial, 6h (seis horas) às 00h
(zero hora);
IV – “take away”, retirada no estabelecimento das 6h
(seis horas) às 00h (zero hora);”
VI - Art. 7º, inciso II:
“II – O funcionamento dos Buffets das 6h (seis horas)
às 00h (zero hora);”
VII – “Art. 9º - Fica permitida as atividades religiosas
coletivas de qualquer natureza, como missas e cultos, bem como o
funcionamento da parte administrativa e de assistência social, de templos,
igrejas e espaços religiosos, limitados a 80% (oitenta por cento) da capacidade,
com funcionamento sem restrição de dia e horário.”
VIII – “Art. 11 - Os demais estabelecimentos
comerciais poderão funcionar no período de 06h (seis horas) às 00h (zero hora),
conforme ANEXO I.”
IX – “Art. 12 - Os Shoppings poderão funcionar no
período de 06h (seis horas) às 00h (zero hora), conforme ANEXO II.”

DECRETO Nº 5616-A
fl. 03
X – Art. 13, caput e §1º:
“Art. 13 – Fica permitida a prática das atividades físicas
e esportivas individuais e coletivas, sem restrição de horário, em
estabelecimentos privados, com capacidade máxima de 80% (oitenta por cento),
devendo o estabelecimento cumprir rigorosamente as determinações do
ANEXO III.
§1º – Os clubes de lazer somente devem funcionar no
período das 6h (seis horas) às 00h (zero hora), com acesso aos restaurantes e
práticas de esportes individuais, com capacidade máxima de 80% (oitenta por
cento), observados os protocolos sanitários.”
XI – “Art. 15 - Fica permitido o acesso as garagens
náuticas, clubes náuticos e marinas, vedado totalmente as áreas comuns de lazer,
devendo ser respeitado o limite de 80% (oitenta por cento) de sua capacidade,
desde que realizados com hora marcada, devidamente registrada em livro de
controle, devendo ainda a embarcação ter lotação máxima de 6 (pessoas)
pessoas.”
XII – “Art. 16 – Fica autorizado o acesso às praias do
Município de São Vicente para a prática de atividades físicas e esportivas
individuais e coletivas que poderão ser realizadas entre às 5h (cinco horas) e 00h
(zero hora).”
XIII – Art. 17, Parágrafo único:
“Parágrafo único - Fica permitido o uso dos espaços
para atividades esportivas individuais e coletivas, respeitando todos os
protocolos deste Decreto e o limite máximo da capacidade em 80% (oitenta por
cento).”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria,
Cellula Mater da Nacionalidade, em 30 de julho de 2021.

