
MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 1 - Identificação do proponente

Nome da OSC Proponente: INSTITUTO CRISTÃO DE ENSINO E CULTURA

CNPJ: 30.231.366/0001-32 Endereço: Rua Vergueiro, 2387

Complemento: Bairro: Vila Mariana CEP: 04101-200

Telefone: (11) 5082-3628 Telefone: (11) 98213-6515 Telefone: (11) 91376-1511

E-mail: administracao@incec.org.br Site: https://incec.org.br/

Dirigente da OSC: Paulo Sergio Falçarella

CPF: 063.052.318-50 RG: 14.774.956-6 Órgão Expedidor: SSP/SP

Endereço do Dirigente: Rua França Pinto, 319 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Dados do projeto

Nome do projeto: VilArte

Local de realização:
Rua Vergueiro, 2387 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Período de realização:
28/12/2022 a 08/12/2023

Horários de realização:
De 2ª a Sábado entre 9h e 21h
(dependendo da modalidade)

Nome do responsável técnico do projeto: Gênesis Guimarães Nº do registro profissional: OMB 71950



Valor total do projeto: R$ 240.000,00

Número de beneficiários (diretos) atendidos:  100 pessoas Custo per capita: R$ 2.400,00

QUADRO 2 - Histórico do proponente e histórico na área cultural - Resumir as atividades e eventos culturais já realizados pela entidade. Informar o nome do
projeto/evento, ano e local de realização.

O instituto tem em sua estrutura desde 2018 uma escola de artes (música, teatro, dança e artes plásticas) como ferramenta de captação de recursos para os projetos sociais, sendo as
aulas dadas por profissionais com anos de formação e experiência em cada uma das modalidades (canto, bateria, teclado, cordas, danças urbanas, jazz lírico, ballet, teatro e artes
plásticas). Durante a pandemia COVID-19 as atividades da escola se mantiveram por meio de atividades on-line nas diversas modalidades oferecidas, inclusive o Sarau Sintonize - duas
semanas de publicações de vídeos dos alunos da escola performando o que foi aprendido nas aulas. No encerramento das aulas de 2021, a escola promoveu ainda uma Mostra de Artes
aberta ao público geral com apresentações de todos os alunos em cada uma de suas modalidades de aprendizado. No 2º semestre de 2021 foi feito um projeto piloto do VilArte,
oferecendo a 13 crianças e adolescentes da comunidade Mário Cardim (na região da subprefeitura de Vila Mariana) aulas gratuitas duas vezes por semana de iniciação artística, canto
coral, dança e teatro. Em julho/22 foi realizada uma programação especial “No Túnel do Tempo - Reminiscências Anos 80 e 90”, que contou com a preparação de apresentações
temáticas por cada um dos alunos que foram registradas aqui. Em agosto/22 o INCEC promoveu um show beneficente com Rinaldo Viana e banda (cantor lírico) na região de Vila São
José e Grajaú (nas instalações da Igreja Batista do Povo Vila São José), como tentativa de promover acesso a uma atividade cultural que não costuma ser acessível - houve participação
de aproximadamente 300 pessoas - alguns registros podem ser encontrados aqui.



QUADRO 3 - Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Resumir as atividades e eventos, de
qualquer área, realizados pela entidade em parceria com o poder público. Informar o nome do projeto/evento, ano e local de realização.

As primeiras atividades desenvolvidas pelo INCEC com o poder público foram desenvolvidas em nível municipal de dezembro/2021 a fevereiro/2022 com duas emendas parlamentares
com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: Torneio de Basquete Alvo Certo (Termo de Colaboração 147/SEME/2021 - processo SEI 6019.2021/0003793-2 - no valor de R$ 50 mil) e
Torneio de Futsal Alvo Certo (Termo de Colaboração 148/SEME/2021 - processo SEI 6019.2021/0002914-0 - no valor de R$ 50 mil) - ambos na região de Vila São José e Grajaú em São
Paulo/SP. Além disto, em nível federal, o INCEC está implementando pelo menos até dezembro/22 o projeto piloto Reconecte (Termo de Colaboração Nº 919368/2021, Nº Processo:
00135227104202177 - no valor de R$ 40 mil).

QUADRO 4 - Objeto da parceria. Escrever qual o serviço/atividade do projeto (Ex.: Oficinas, Aulas, Exposição, Premiação)

Aulas coletivas de iniciação artística, canto/coral, instrumentos musicais, dança, artes plásticas e visuais, e teatro.

QUADRO 5 - Descrição do Projeto. Explicar, de forma rápida, exatamente qual é o projeto. Seria como o “Resumo do Projeto”.

O projeto VilArte visa democratizar a cultura e oferecer acesso gratuito a atividades artísticas no âmbito da música, das artes cênicas, das artes plásticas e da dança para crianças,
adolescentes e adultos entre 07 e 65 anos de idade, sendo o braço social do INCEC Artes (escola de artes do INCEC). Pretende-se oferecer aulas coletivas de iniciação artística,
canto/coral, instrumentos musicais, dança, artes plásticas e visuais, e teatro

Cremos que a arte educação é um aliado no desenvolvimento educativo para todo cidadão e, com isso, nosso alvo é interagir e oferecer um espaço de arte e cultura dando oportunidade
de desenvolvimento artístico individual e interpessoal. O conceito de Vilarte surge da ideia de um local/vila que estimula a cultura e a arte e promove aos participantes a oportunidade do
desenvolvimento de novas habilidades, colhendo também os reflexos positivos sobre a saúde mental e desenvolvimento intelectual, além de beneficiar indiretamente suas famílias na
melhora do convívio.



QUADRO 6 – Justificativa do Projeto. Explicar por que o projeto deve acontecer e por que é importante para as pessoas que serão atingidas por ele. Explicar o
porquê é importante a realização da parceria com a secretaria.

O VilArte tem o objetivo de viabilizar o acesso gratuito a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica a práticas culturais e artísticas, no âmbito da
música (instrumentos e canto), das artes cênicas, plásticas e visuais, e da dança visando benefícios diretos sobre sua saúde mental e desenvolvimento intelectual, e indiretos sobre suas
famílias com a melhora do convívio regular, um direito que é de todas as pessoas mas que muitas vezes esbarra nas possibilidades socioeconômicas. Sem a parceria com a Secretaria
não dispomos de recursos financeiros para viabilizar o projeto e proporcionar este acesso tão importante aos potenciais beneficiários.

QUADRO 7 – Objetivos – Explicar qual resultado quer atingir e conquistar com o projeto.

Objetivo Geral

Democratizar a cultura e oferecer acesso gratuito a atividades artísticas no âmbito da música, das artes cênicas e da dança para crianças, adolescentes e adultos entre 7 e 65 anos de
idade, por meio do Projeto VilArte, braço social do INCEC Artes (escola de artes e música do INCEC), por meio do oferecimento de aulas coletivas de iniciação artística, canto/coral,
instrumentos musicais, dança, artes plásticas e visuais, e teatro.

Contribuir com o desenvolvimento educativo dos cidadãos atendidos, interagir e oferecer um espaço de arte e cultura que viabilize o desenvolvimento artístico individual e interpessoal,
promovendo a descoberta de novas habilidades e colhendo também os reflexos positivos sobre a saúde mental e o desenvolvimento intelectual das pessoas, além de beneficiar
indiretamente suas famílias na melhora do convívio.



Objetivos Específicos

1) Atender a demanda de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo por práticas culturais e artísticas gratuitas (condição a ser
verificada no momento da inscrição), por meio do oferecimento de aulas coletivas de iniciação artística, canto/coral, instrumentos musicais, dança, artes plásticas e visuais, e teatro.

2) Contribuir para o desenvolvimento da autodisciplina, do senso de coletividade e do respeito entre os participantes.

3) Promover a inclusão social e o acesso à cultura e às artes.



QUADRO 8 – Monitoramento e Avaliação – Escrever como pretende chegar nas metas e como apresentar o resultado).

Monitoramento e Avaliação

Resultados Esperados Metas Parâmetros / Indicadores Meios de Verificação

Democratizar o acesso à cultura e
às artes no município de São
Paulo entre pessoas em situação
de vulnerabilidade

Atingir 20 pessoas participantes de
trilha infanto-juvenil de iniciação
artística e 80 pessoas
participantes nas diversas
modalidades fora da trilha do
INCEC Artes

Número total de alunos participantes Fichas de inscrição e listas de presença
Fotos, vídeos e/ou relatórios

Contribuir para o
desenvolvimento da
autodisciplina, do senso de
coletividade e do respeito entre
os participantes

Verificar uma melhora no convívio
familiar e social dos beneficiários

Índice de satisfação com o convívio
familiar e social

Pesquisa realizada no momento da
inscrição + pesquisa reaplicada ao final
do projeto
Fotos, vídeos e/ou relatórios

Promover a inclusão social e o
acesso à cultura e às artes.

Verificar uma evolução no senso de
pertencimento e inclusão social
dos participantes

Percepção de nível de inclusão social
e acesso à cultura e às artes

Pesquisa realizada no momento da
inscrição + pesquisa reaplicada ao final
do projeto
Fotos, vídeos e/ou relatórios



QUADRO 9 - Metodologia - Descrever as etapas do projeto. Incluir cada passo envolvido na execução do projeto.

Captação de público alvo

1- Divulgação nas redes sociais do INCEC e no espaço físico do instituto, além de abordagem direta às pessoas participantes dos projetos e ações sociais e aos
residentes nas comunidades atendidas .

2- Avaliação socioeconômica, por meio de entrevista com assistente social.

Desenvolvimento das aulas

1 - Permanência máxima por nível (módulo) de até um ano.

2- Teste para mapear a evolução dos alunos e a eficácia do método de ensino .

3- O teste de mapeamento não destinará a uma reprovação, mas será um indicador de aproveitamento e desenvolvimento.

4- Após três faltas consecutivas sem justificativa, perda da vaga do projeto e chamada na fila de espera.

Estruturação e performance

Aulas coletivas de iniciação artística, canto/coral, instrumentos musicais, dança, artes plásticas e visuais, e teatro:

● Iniciação Artística  (trilha infanto-juvenil com modalidades integradas  )
- Aulas coletivas | 02 aulas semanais | total de 6 horas por semana



● Dança
- Modalidades : Balé - Corpo e Movimento  - Danças Urbanas - Jazz e Jazz Lírico
- Vagas distribuídas por modalidades e faixa etária
- Aulas coletivas
- 01 aula semanal aplicável a cada turma

● Música
- Modalidades :  Canto -  Instrumentos de Corda ( Contra Baixo - Violão - Ukulele - Guitarra ) -  Instrumentos de Percussão ( Bateria ) - Instrumentos de Teclas ( Piano - Teclado )
- Vagas distribuídas por modalidades e faixa etária
- Aulas coletivas
- 01 aula semanal aplicável a cada turma

● Teatro
- Vagas distribuídas por modalidades e faixa etária
- Aulas coletivas
- 01 aula semanal aplicável a cada turma

Evento de fechamento (apresentação)

- Integração das modalidades na realização de um Recital/ Sarau/Musical
- Conclusão do Módulo



QUADRO 10 - Informar TODOS os locais, datas e horários de realização do projeto

Todas as atividades no âmbito das aulas oferecidas pelo VilArte serão realizadas em um único local na Rua Vergueiro, 2387 - Vila Mariana - São Paulo - SP, localização atual do INCEC - de
28/12/2022 a 08/12/2023, sendo as aulas iniciadas em fevereiro/23 conforme grade proposta abaixo. A realização do evento de fechamento proposto poderá ocorrer em uma estrutura
externa a ser definida posteriormente.

GRADE DE AULAS - VILARTE:

TRILHA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA INFANTO-JUVENIL - 6 HORAS/SEMANA

● Iniciação artística (2h), canto coral (2h) e noções gerais de dança (2h) - Segunda e Quarta-Feira: das 19h às 22h

MODALIDADES COLETIVAS - DANÇA E TEATRO - 12 HORAS/SEMANA

● Balé (2h)
- Balé  -  Baby - 6 a 10 anos -  Aulas aos Sábados das 10h às 11h
- Balé  -  Baby - 3 a 5  anos -   Aulas aos Sábados das 11h às 12h

● Jazz (2h)
- Jazz  ( 6 a 11 anos )  - Aulas aos Sábados - das 11h às 12h
- Jazz Lírico ( 12 a 15 anos) - Aulas às Terças Feiras das 20h às 21h

● Danças Urbanas (2h)
- Danças Urbanas Teen - Aulas às Quartas - Feiras  das 19h às 20h
- Danças Urbanas Adultos - Aulas às Quartas - Feiras das 20h às 21h

● Teatro (4h)
- Adultos - Aulas às Quartas feira - das 19h às 21h
- Teens - Aulas às Sexta feira - das 19h às 21h



● Outras danças (2h)
- Corpo e Movimento 40+  Aulas Terças Feiras das 19h às 20h  e Sábado das 10h às 11h

MODALIDADES COLETIVAS - INSTRUMENTOS MUSICAIS E CANTO - 30 HORAS/SEMANA (a serem compostos os grupos dentro das possibilidades abaixo)

● Canto (8h)
- Canto -  Aulas de Terça a Sexta feira - das 14h às 20h

● Cordas (8h)
- Instrumentos de Corda (Contra Baixo - Violão - Ukulele - Guitarra)  Aulas de Terça a Sexta - das 14h às 21h  e sábado das 9h às 12h

● Teclas (7h)
- Instrumentos de Teclas (Piano - Teclado)  Aulas de Segunda , Terça  e Quinta feira - das 14h às 21h

● Percussão (7h)
- Instrumentos de Percussão (Bateria) - Aulas de Quarta e Quinta feira - das 19h às 21h



QUADRO 11 - Número previsto de participantes ou público total e descrição do público-alvo - Quantas pessoas vão ser atingidas pelo projeto e qual o perfil,
faixa-etária?

100 pessoas - crianças, adolescentes e adultos de 7 a 65 anos, sendo 20 pessoas participantes de trilha específica de Iniciação Artística Infanto-Juvenil e 80 pessoas participantes das
demais modalidades coletivas.

QUADRO 12 - Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura) - Se não tiver não precisa preencher.

N/A



QUADRO 13 - Cronograma de execução do projeto. Descrever as atividades que serão realizadas e quando vão acontecer.

Descrição das Atividades Data de início Data de término
Definição de participantes do VilArte 28/12/2022 06/02/2023

Oferecimento de aulas coletivas trilha de iniciação artística infanto-juvenil VilArte 01/02/2023 08/12/2023

Oferecimento de aulas coletivas diversas VilArte (dança, teatro, instrumentos e canto) 01/02/2023 08/12/2023

Produção de evento/apresentação de encerramento 23/10/2023 08/12/2023

Execução geral do projeto e monitoramento 28/12/2022 08/12/2023

QUADRO 14 - Plano de divulgação/comunicação - Colocar quais serão as formas, canais e veículos utilizados para comunicar e divulgar o evento. (Ex. Facebook,
rádio, redes sociais). Caso seja por meio eletrônico colocar o link da página, site.

Serão feitas divulgações das inscrições e andamento do projeto nas redes sociais do INCEC e do INCEC Artes (instagram @incec_sp | @incec_artes e facebook incec.sp), além de contato
direto via whatsapp (busca ativa) a partir das pessoas atendidas já cadastradas na assistência social da instituição (comunidades do entorno e projetos sociais).

QUADRO 15 - Orçamento Geral. Valor Geral do projeto sem contrapartida.

R$ 240.000,00



```

QUADRO 16 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição. Se a entidade não for dar contrapartida, não precisa preencher.

N/A

QUADRO 17 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta.







QUADRO 18 – Cronograma de Receitas e Despesas – Para cada Atividade/Meta.

QUADRO 19 – Orçamento de Despesas de Contrapartida (apenas se houver)
Não haverá contrapartida.



QUADRO 20 – Orçamento de Despesas Gerais

















QUADRO 21 – Cronograma de Desembolso



QUADRO 22 – Currículo da equipe de trabalho com respectiva atribuição

Nome Completo: NATHALIA ANANIAS

Atribuição:

- Professora de teatro - aulas coletivas (04 horas-aula semanais previstas)
- Professora da trilha infanto-juvenil - iniciação artística (02 horas-aula semanais previstas)
- Preparadora cênica do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

06 horas-aula semanais

Currículo resumido: Formada em Licenciatura Plena em Artes Cênicas na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes - FADM. Atriz, preparadora de ator, cenógrafa, diretora de cena,
dramaturga e poeta.

Nome Completo: SILAS DE ARAÚJO

Atribuição:

- Professor de teclas - aulas coletivas (07  horas-aula semanais previstas)
- Professor de trilha infanto-juvenil - canto coral (02 horas-aula semanais previstas)
- Preparador de teclas do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

09 horas-aula semanais

Currículo resumido: Estudou Piano Erudito no Conservatório Municipal de Guarulhos e atualmente cursa o 4° ano de piano popular na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
Professor de piano, pianista, correpetidor e regente de coral..



Nome Completo: LAURA DEROSA

Atribuição:

- Professora de jazz - aulas coletivas (02 horas-aula semanais previstas)
- Professora de danças urbanas - aulas coletivas (02 horas-aula semanais previstas)
- Professora de trilha infanto-juvenil - noções gerais de dança (02 horas-aula semanais previstas)
- Preparadora coreográfica (adultos) do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

06 horas-aula semanais

Currículo resumido: Dança há 11 anos, é professora de Jazz Lírico, participa da Cia Âncora, Cia Ruah e é Bailarina do 3 Palavrinhas. Cursando Faculdade de Dança na Anhembi Morumbi.

Nome Completo: SAMANTA DUDALSKI

Atribuição:

- Professora de balé - aulas coletivas (02 horas-aula semanais previstas)
- Preparadora coreográfica (infanto-juvenil) do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

02 horas-aula semanais

Currículo resumido: Bailarina e professora de ballet infantil e adulto, faz parte da Cia Âncora, fez diversos cursos voltados ao ballet infantil. Formada em dança pela Faculdade Paulista
de Artes, se especializou em ballet clássico na Alemanha.



Nome Completo: MICHELLE CARELLI

Atribuição:

- Professora da modalidade corpo e movimento - aulas coletivas (02 horas-aula semanais previstas)
- Produtora geral do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

02 horas-aula semanais

Currículo resumido: Formada em Pedagogia e Educação Física. Bailarina, instrutora de pilates. No ramo da dança infantil/teen há 8 anos. Estudou em cursos de extensão em Pilates e
várias modalidades de danças.

Nome Completo: LARISSA KELMMER SANTOS GONÇALVES

Atribuição:

- Professora de canto  - aulas coletivas (08 horas-aula semanais previstas)
- Produtora vocal do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

08 horas-aula semanais

Currículo resumido: Cantora, Professora de Canto. Licenciada em Música pela Faculdade Cantareira. Formação em Canto com ênfase em harmonização vocal e backing vocal pelo Centro
científico da voz. Cursou Violão e Canto popular Conservatório Musical In Concert.



Nome Completo: BRUNO RAFAEL ALONSO

Atribuição:

- Professor de cordas  - aulas coletivas (08 horas-aulas semanais previstas)
- Preparador de cordas para o evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

08 horas-aula semanais

Currículo resumido: Licenciatura em música e bacharel instrumento - Unisantana / Estudou no IG&T Instituto de guitarra e tecnologia / além de estudar guitarra e violão com diversos
nomes da música br como Leonardo Garcia, Djalma Lima, Marcio Guedes, Danilo Oliveira, André guedes , Gustavo Barros, Ricardo Novais entre outros. Atua como sideman em diversos
estilos como mpb, blues, rock, folk, fusion, samba, sertanejo, etc. Produção, gravação e direção musical com singles e eps lançados. Leciona violão, guitarra e teoria musical há 14 anos.

Nome Completo: ALEX DAMASIO COSTA

Atribuição:

- Professor de percussão - aulas coletivas (07 horas-aula semanais previstas)
- Preparador de percussão para o evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

07 horas-aula semanais

Currículo resumido: Músico multi instrumentista há 20 anos. Arranjador, diretor musical de banda e ensaios. Vasta experiência no ramo de métodos, livros de estudos e didática musical
há mais de 15 anos na livraria Freenote.



Nome Completo: GÊNESIS GUIMARÃES

Atribuição:

- Coordenador técnico do projeto
- Organizador geral do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

20 horas semanais

Currículo resumido: Estudou canto popular na Faculdade Alcântara Machado FAAM . Formado no Instituto Cazion, onde lecionou por 10 anos. Estendeu seus estudos em voz nos
métodos Belting, Speech Level e Drives vocais. Estudou em cursos de extensão em Fisiologia vocal com Dra.Silvia Pinho e Estratégias de Coaching na reabilitação vocal com a Dra. Mara
Belaal.

Nome Completo: ANDERSON CAVALCANTE

Atribuição:

- Produtor musical do evento de encerramento do projeto

Total de horas semanais:

Atuação pontual no evento de encerramento

Currículo resumido: Formado em Licenciatura em Música pela Unisant'ana. Com mais de 16 anos atuando como professor de música, lecionando instrumentos de cordas.



Nome Completo: ELISABETH MARIA LOPES DE AGUIAR

Atribuição: Responsável pela coordenação pedagógica do projeto Total de horas semanais:

20 horas semanais

Currículo resumido: Pedagoga / Psicopedagoga / Pós graduação em Educação Infantil. Atuação como Orientadora da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino - Centro Sul e
Coordenadora Pedagógica há 15 anos na rede pública do estado de São Paulo e município de São Bernardo do Campo (atualmente aposentada).

Nome Completo: REGIS BITTES BRASIL

Atribuição: Responsável pelos registros fotográficos, filmagem e edição de materiais do projeto Total de horas semanais:

Serviço pontual a ser prestado ao projeto

Currículo resumido: Fotógrafo Retratista. Audiovisual creative production. Formado em produção audiovisual pelo Centro de artes do Senac / SP, Operação de câmera pela escola da AD
Videotec. Roteiro pela Inspiratorium cinema e Direção de fotografia pela Escola Internacional de cinema.

_____________________________________________
INSTITUTO CRISTÃO DE ENSINO E CULTURA
PAULO SERGIO FALÇARELLA
Diretor Presidente



Apêndice - prévia de material de divulgação do projeto para inscrições (ainda pendentes de inclusão as
informações do convênio e logos da Secretaria e PMSP e atualização da data aplicável):
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