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O Enriquecimento Cultural,  

Contribuindo para a  Saúde Emocional da Criança  

CNPJ 07.953.253/0001-29  -  (12) 12 3633 – 1155 
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RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO de ATIVIDADE 

Prestação de Contas 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA OSC:  

 Instituto Brasileiro de Apoio de Apoio à Pesquisa e Estudo da Música 

CNPJ:  

07.953.253/0001-29 

ENDEREÇO da SEDE: 

Rua Juca Esteves, 20 – Centro – Taubaté - SP 

TELEFONE Nº      

12 3633-1155        

PROCESSO Nº    

39.870/22        

PERÍODO de VIGÊNCIA:  

 de 29 de setembro de 2022 a 28 de setembro 2023 

NATUREZA do RECURSO: 

Chamamento Público FUMCAD: 23/2021 

 MÊS de REFERÊNCIA:  

Outubro 

NÚMERO de ATENDIDOS: 

 40  

PÚBLICO-ALVO:  

 Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos        

 

OBJETO da PARCERIA:  

Aquisição de Material de Consumo e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto Música & Cidadania” 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a saúde emocional de crianças e adolescentes, utilizando como ferramenta o Enriquecimento Cultural 

METAS PACTUADAS:  

1.1 “Laboratório de Ritmo & Som”;  um grupo de crianças e um grupo de adolescentes 

1.2 “Canto & Expressão Cênica”;   um grupo de crianças e um grupo de adolescentes 

1.3 “Teatro & Sonoplastia”; um grupo de crianças e um grupo de adolescentes 

1.4 “Iniciação Instrumental” um grupo de crianças e um grupo de adolescentes 

 

2.1  “Apresentações Artísticas”; um evento misto 

2.2  “Gincanas Cooperativas”; um evento misto 

2.3  “Visitas Monitoradas”;   um evento misto 

 
INDICADORES -  

 

VIVÊNCIA/Oficina/Atividade Indicadores 
Meios de 

Verificação 

“Laboratório de Ritmo & Som”; 

“Canto & Expressão Cênica”; 

“Teatro & Sonoplastia”; 

“Iniciação Instrumental” 

Que o número de envolvidos nas vivências disponibilizadas para a capacitação, 

empoderamento e protagonismo infanto/juvenil com o objetivo de  estimular  nas crianças 

e adolescentes  o interesse pelas atividades produzidas em grupo, seja superior a 80% 

Fotos e folha 

de presença 

“Visitas Monitoradas”; 

“Apresentações Artísticas”; 

“Gincanas Cooperativas”; 

Que o número de envolvidos nas vivências disponibilizadas para  estimular a participação 

da família e arejar o ambiente caseiro com a possibilidade de atividades descontraídas, 

sem tensão e cobranças, pelo simples prazer de estar junto vendo o outro sorrir, seja 

superior a 50% do número de convites enviados.  

Fotos e vídeos 

   
 

 



                             Música & Cidadania 8    
O Enriquecimento Cultural,  

Contribuindo para a  Saúde Emocional da Criança e do Adolescente                        

 

www.projetoorquestra.org     –    E-mail: projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br   -    FONE(12)  3633-1155 

 

DESCRIÇÃO das ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

Datas  O que foi realizado 
Número de 

participantes 

11/10 

✓ Entrevistas com os interessados 

✓ Pesquisa para tomada de preço e aquisição dos materiais de papelaria. 

✓ Criação de uma página no site oficial exclusiva para este projeto 

3 

13/10 
✓ Treinamento do monitor contratado para atuar  no projeto  

✓ Aquisição dos materiais de papelaria necessários para a execução do projeto 
3 

14/10 
✓ Treinamento do monitor contratado para atuar  no projeto  

✓ Atualização da página dedicada a este projeto no site oficial  
3 

15/10 
✓ Treinamento do monitor contratado para atuar  no projeto  

✓ Adequação das atividades do calendário relativo apresentado ao calendário Real. 
3 

18/10 
✓ Preparação dos materiais de divulgação físicos 

✓ Divulgação do “Projeto Música & Cidadania 8”   nas redes sociais 
3 

20/10 

✓ Preparação dos materiais de divulgação virtuais 

✓ Apresentação do Projeto para representantes da liderança comunitária do Sítio Santo Antônio 

✓ Recebimento das Inscrições  

5 

21/10 
✓ Preparação do formulário de inscrição, autorização de direito de imagem e autorização conforme a LGPD  

✓ Preparação das apostilas e demais materiais didáticos de “Iniciação Instrumental” TECLAS 
3 

22/10 

✓ Foi apresentado o Projeto para representantes do bairro  Chácara Belo Horizonte 

✓ Atualização da página no site oficial exclusiva para este projeto 

✓ Recebimento das Inscrições 

25 

25/10 

✓ Foi apresentado o Projeto para a Direção e para os alunos da Escola Cesídio Ambrogi,  

✓ Preparação das apostilas e demais materiais didáticos de “Laboratório de Ritmo & Som”;   

✓ Recebimento das Inscrições 

33 

27/10 

✓ Foi feita a Divulgação na organização nas escolas e bairros circunvizinhos 

✓ Preparação das apostilas e demais materiais didáticos de “Canto & Expressão Cênica”;    

✓ Recebimento das Inscrições 

3 

28/10 

✓ Atualização da página no site oficial exclusiva para este projeto 

✓ Preparação das apostilas e demais materiais didáticos de “Teatro & Sonoplastia”; 

✓ Recebimento das Inscrições 

3 

29/10 
✓ Recebimento das Inscrições 

✓ Preparação das apostilas e demais materiais didáticos de “Iniciação Instrumental” SOPRO 
3 

  

 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br
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IMPACTO SOCIAL / AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Resultados onde observa-se Ganho Quantitativo Resultados onde observa-se Ganho Qualitativo 

- 100% das matrizes das apostilas que serão usadas no próximo 

bimestre estão prontas (as cópias serão feitas semanalmente). 

- os usuários terão acesso, sem custo, ao material didático 

preparado. 

- 100% dos  líderes comunitários do sítio Santo Antônio que 

foram convidados participaram da reunião virtual. 

- cada interessado irá se inscrever direto na Sede do projeto no 

horário que ficar melhor para eles.  

- 100% dos alunos da escola EE Cesídio Ambrogi convidados para 

a exposição do projeto participaram da reunião presencial. 

- vamos realizar algumas vivências no local pois todos os 

interessados têm disponibilidade no mesmo horário.  

 - 60% dos pais convidados compareceram  para ouvir a 

exposição do projeto, participando da reunião presencial. 

- vamos realizar algumas das vivências na Chácara Belo 

Horizonte para facilitar  o acesso dos interessados.   

-  80% das Inscrições confirmadas para início em novembro. 

- O primeiro ganho já foi obtido na simples oportunidade de 

acesso ao estudo da música sem precisar fazer prova.  

 

-  20%  aguardando para iniciar depois das provas escolares.  

- A “Aula de Música” ainda é uma moeda de troca para alguns 

pais. Eles ainda não conhecem os benefícios desta atividade que 

provoca a desenvolvimento cognitivo, sensorial, emocional e 

social. Mas isso muda quando observam os resultados. 

  
 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

- Foi observada uma demanda importante com relação a “mais vagas para o período vespertino” (entre 16 e 21 horas).        

   Estamos estudando a possibilidade da realização de oficinas em duas salas simultaneamente. 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

DATA:     Taubaté, 04 de Novembro de 2022 

 

 

 

ENTIDADE SOCIAL 

 

 

____________________________ 

Alberto de Andrade Oliveira 

Presidente 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

 

 

____________________________ 

Denise Marques 

Coordenadora do Projeto. 

 

 

 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br
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DATA : 11/10/22 

LOCAL : No IBrAPEM 

DESCRIÇÃO:  

Criação da Página na WEB  

exclusiva para este  Projeto 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br
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DATA : 18/10/22 

LOCAL : no IBrAPEM 

DESCRIÇÃO: Preparação dos Materiais físicos para a divulgação do Projeto 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br
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DATA : 21/10/22 

LOCAL : IBrAPEM 

DESCRIÇÃO: preparação das apostilas das vivências de Iniciação Instrumental (Teclas) 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br
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DATA : 29/10/22 

LOCAL : no IBrAPEM 

DESCRIÇÃO: preparação das apostilas das vivências de Iniciação Instrumental (SOPRO) 

http://www.projetoorquestra.org/
mailto:projeto.orquestra-coral@hotmail.com.br



