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CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 

 

A presente proposta contempla os seguintes conteúdos: 

 

• Plano de Trabalho: 

1. Dados cadastrais 

2. Descrição do plano de trabalho 

3. Justificativa da proposição 

3.1. Introdução 

3.2. Diagnóstico 

3.3. Objetivo geral 

3.4. Objetivos específicos 

4. Cronograma de execução 

5. Metodologia 

6. Recursos físicos 

7. Recursos materiais 

8. Recursos humanos 

9. Manifestação de interesse para o projeto 

10. Plano de aplicação 

11. Cronograma de desembolso 

12. Descrição detalhada das metas/indicadores 

13. Monitoramento e avaliação 

14. Informações adicionais 

15. Representante da entidade 

• ANEXO I – Orçamento detalhado dos itens da parceria para o período; 

• ANEXO II – Curriculum da equipe técnica envolvida no projeto 
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PLANO DE TRABALHO 
 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

Nome da Entidade: 
BANDA LIRA ITAPIRENSE 

CNPJ:  
48.829.360/0001-27 

Endereço:  
RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 41 – CENTRO 

Cidade:  
ITAPIRA 

UF:  
SP 

CEP:  
13.970-160 

DDD/telefone: 
(19) 38133330 

E-mail: 
contato@bandalira.org.br 

Nome do Responsável (Presidente):  
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

CPF:  
102.701.208-66 

Órgão expedidor/UF:  
SSP/SP 

Cargo:  
PRESIDENTE 

Endereço:  
RUA ITÁLIA, 357 – CUBATÃO 

CEP:  
13.972-377 

 
 
 

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título: (Nome Fantasia): 

PROJETO VIVA MÚSICA ‘Maurício Perina’ 

Período de execução: 

Início: Ass. do Termo 

de Colaboração 

Término: 12 meses após 

assinatura. 

Tipo de Serviço: Aulas de musicalização e expressão corporal, para crianças das pré-escolas municipais e 

do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental de Itapira. 

Identificação do objeto: Atendimento em MUSICALIZAÇÃO E EXPRESSÃO CORPORAL aos alunos das Pré-

Escolas Municipais de Itapira. 

Público-alvo:  Alunos das pré-escolas municipais de Itapira 

Local de Execução: Rua Comendador João Cintra, 41       Bairro: Centro       Telefone: (19) 3813.3330  

Coordenador (a): MAURÍCIO PERINA 

Técnico Responsável técnico do projeto: MAURÍCIO PERINA 

Endereço do responsável técnico: 

Rua Oscar Traváglia, nº 60, Recanto do Itamaracá 

DDD/Telefone:  

(19) 9 9745.6221 

Endereço eletrônico:  

maestro@bandalira.org.br 

 
 
 
 

mailto:contato@bandalira.org.br
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3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 

A linguagem artística é necessária para o desenvolvimento pleno do ser humano e 

em sua intencionalidade reforça o seu importante papel na sociedade, como um agente ativo no 

que tange à democratização do acesso aos bens culturais e à usa fruição e reflexão, pois contribui 

para a formação integral do indivíduo, reverencia os valores culturais, difunde o senso estético, 

promove a sociabilidade e a expressividade. Introduz o sentido de parceria e cooperação, e auxilia 

no desenvolvimento cognitivo e motor. 

É de amplo conhecimento que vivências artísticas ativas dentro da escola possibilita 

o trabalho das emoções, o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, consciência 

corporal, a sociabilidade, a inteligência e habilidades motoras. Por meio da arte há a possibilidade 

de se proporcionar aos educandos a vivência em outros contextos socioculturais. 

O trabalho artístico-pedagógico na infância corrobora para o desenvolvimento 

humano, como uma capacidade de produzir cultura, pois leva as vertentes sociais e artísticas, 

utilizando a música e a expressão corporal com objetivo de ampliar a formação da criança em 

sociedade. “Através das expressões vocal, corporal e instrumental, a abordagem Orff-Schulwerk* 

pressupõe que a música está ao alcance de todo o ser humano, assumindo-se como força de 

ampliação das suas capacidades artísticas, criativas, emocionais, sociais e cognitivas” (Cunha, 

Carvalho e Maschat, 2015, p.43).  

Nessa perspectiva, Cunha complementa: 

É na idade escolar que a imaginação deve ser estimulada; e as 
oportunidades para o desenvolvimento emocional, que contém, em si, 
experiências através das quais a capacidade de sentir e o poder de controlar 
a expressão desse mesmo sentimento, devem, também elas, ser oferecida. 
Tudo o que uma criança desta idade vivencia, tudo o que nela seja 
estimulado e cultivado, é fator determinante para o resto da sua vida…  
(Orff, 1978: 245,246). 

 

Vivências lúdicas favorecem o enriquecimento da cultura infantil se desenvolvidas na 

infância, pois é neste período que a criança forma sua personalidade e promulga o 

desenvolvimento humano, quando consegue expressar seus sentimentos em relação ao mundo 

social. 

Acreditando na praxe da linguagem artístico-pedagógica, a Banda Lira desenvolveu o 

Projeto Viva Música, que atendeu cerca de 760 alunos por ano no período entre 2013 e 2018, 

distribuídos em 12 núcleos no município de Itapira-SP, e, posteriormente, o Projeto “Viva Música - 

Educação”, em 2018 e 2019 (por meio do Termo de Colaboração nº 003/2018), atendendo todas 

*A abordagem Orff-Schulwerk, desenvolvida no seio das Pedagogias Musicais Ativas do século XX, teve sua origem na concepção 
holística de Carl Orff sobre o ser humano, que procura ampliá-lo através do desenvolvimento de capacidades artístico-criativas. 
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as EMEBs do município de Itapira. Retomou as atividades em 2020 e segue com atendimentos à 5 

instituições da cidade, com cerca de 500 alunos. 

Desta forma, a proposta apresentada visa a continuidade do oferecimento às 

crianças do conteúdo puro da infância, com toda sua importância e necessidade, tanto para se 

conhecer, como para reconhecer o mundo em que se insere. É reapresentada, também, para o 

período 2022-2023, a manutenção da união dos conteúdos da musicalização junto à expressão 

corporal, almejando também suprir às necessidades da Secretaria Municipal da Educação e de seu 

público-alvo. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

SOBRE A BANDA LIRA ITAPIRENSE 

 

Fundada em 10 de abril de 1909 e qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público), por meio do processo MJ nº 08000.018194/2017-68, de 05 de julho de 

2017, a Banda Lira Itapirense é tradicional em seu município de Itapira-SP e uma das mais antigas 

bandas em atividade (ininterrupta) no país, preservando até os dias atuas suas raízes, impactando 

diretamente na cultural local. 

Desde sua fundação vem prestando serviços à comunidade de Itapira e região, e com 

orgulho cumpre com seu papel de interesse público, participando ativamente de eventos cívicos, 

culturais, religiosos, apresentações didáticas e festas populares. 

 Pautada pela qualidade e excelência musical, é construída constantemente com 

base na democratização do acesso e facilitação aos bens culturais, bem como na fruição e reflexão 

da cultura musical em suas mais variadas formas de criação, construção e contextualização, 

impulsionada pela busca de novos saberes, essenciais para a relação humana, social e artística. 

 Criou e mantém sob sua responsabilidade, desde o ano de 1999, o Projeto Escola 

de Música, e, desde o ano de 2013, o Projeto Viva Música, que auxiliam o desenvolvimento cultural 

e social de crianças e jovens a partir dos quatro anos de idade, atendendo em média, de forma 

completamente gratuita, a cerca de 700 alunos, distribuídos, além de sua sede, em núcleos 

localizados nas diversas regiões do município, oferecendo cursos de formação de banda de música, 

musicalização infantil, grupo de instrumental Orff, Boomwhackers, violão popular, coral e fanfarra. 

 Buscando continuamente a excelência de sua música e, por consequência, a 

concretização de seus objetivos socioeducativos, sob a regência do Maestro e Diretor Artístico 

Maurício Perina, desde 1999, a Banda Lira tem se renovado e modernizado, transformando-se, no 

ano de 2014, em Banda Sinfônica, que tem como atual presidente, o Sr. Luís Fernando de Almeida. 
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 Atualmente, as atividades são viabilizadas com apoio da Prefeitura Municipal de 

Itapira, através de Termo de Parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, da Secretaria de 

Promoção Social, e pelo patrocínio das empresas Cristália – Produtos Químicos e Farmacêuticos 

LTDA, Fábrica de Papel e Papelão N. Senhora da Penha S/A e Tradecorp do Brasil (Grupo Rovensa - 

Lisboa/Portugal), através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania. 

 A Banda Sinfônica Lira Itapirense tem ainda em seu currículo importantes projetos 

e celebrações como termos de Colaboração (T.C. no 003/2018, entre 2018 e 2020; e T.C. 

no013/2020, entre 2020 e 2021), Termo de Parceria (T.P. no 001/2018, entre 2018 e 2019; T.P. no 

001/2020, em 2020; e T.P. no 001/2021, em 2021) e Termo de Fomento (T.F. no 001/2017, em 

2017), com poder público municipal de Itapira, e Termo de Fomento (Funarte - T.F. no 006/2019, 

em 2020/21) com poder público no âmbito Federal. 

 
 

3.2 DIAGNÓSTICO 

 
Atualmente, diversas crianças são introspectivas e sem domínio da consciência 

corporal dentro do esperado pela idade, possivelmente influenciadas pela grande utilização dos 

meios tecnológicos (celular, tablet, computador, vídeo game, entre outros), agravados ainda mais 

pelo distanciamento e isolamento social promovido em virtude das medidas de combate à 

pandemia da COVID-19 nos últimos anos. 

Esse movimento causa distanciamento emocional, dificuldade de comunicação social 

e dificuldade de aprendizagem, onde as crianças deixam de conseguir expressar seus sentimentos 

e emoções, pois a tecnologia traz uma falsa satisfação e pouco ou nenhum estímulo motor, além 

de prejudicar significativamente o vínculo familiar. 

É possível ainda perceber que, em muitos casos, as crianças desenvolvem um 

condicionamento físico sedentário, podendo causar obesidade, falta de criatividade e depressão.  

Segundo Paiva (2015), “Compreende-se que o mundo virtual utilizado de forma 

indiscriminada desestrutura os processos psicológicos da criança levando-a a apresentar o 

comportamento antissocial, instabilidade emocional e atitudes de agressividade (…)”. 

Existe ainda outro problema recorrente com a influência da mídia exacerbada e 

descontrolada, influenciando negativamente as crianças, onde o corpo é apresentado de maneira 

inapropriada, com músicas que exaltam a sexualidade, a violência, dentre outros aspectos 

negativos e impróprios à idade em questão. 

Deste modo, a musicalização e a expressão corporal trazem em seu conteúdo a 

formação de um repertório para apreciação e criticidade musical, valorizando o que pertence a sua 

idade e características, possibilitando um olhar crítico e de enriquecimento cultural. 
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Quanto a isso, Penna destaca: 

A função da música na escola é justamente ampliar o universo musical do aluno, 
dando-lhe acesso à maior diversidade possível de manifestações musicais, pois a 
música, em suas mais variadas formas, é um patrimônio cultural capaz de 
enriquecer a vida de cada um, ampliando a sua experiência expressiva e 
significativa (PENNA, 2012: p. 27). 

 
                         Para complementar, é de conhecimento geral que a educação integral está associada 

à possibilidade de proporcionar aos alunos uma assistência maior, especialmente à alunos de 

vulnerabilidade social, incluindo a oferta de atividades no contraturno escolar, refeições ao longo 

do dia, bem como a garantia de um espaço com condições dignas para o seu desenvolvimento.  

                         Esse segmento socioeducativo e o ensino de artes se coadunam como agente 

transformador e democrático, a fim de criar acesso aos bens culturais, bem como promover o 

desenvolvimento global, como descritos no campo das justificativas e objetivos desse projeto. 

Figueiredo afirma: 

Estudos e pesquisas mostram que a aprendizagem musical contribui para o 
desenvolvimento cognitivo, psicomotor, emocional e afetivo e, principalmente 
para a construção de valores pessoais e sociais de crianças e jovens. A educação 
musical escolar não visa a formação do músico profissional, mas o acesso à 
compreensão da diversidade de práticas e de manifestações musicais da nossa 
cultura bem como de culturas mais distantes (apud FIGUEIREDO, 2007, p. 36-37). 

 

                          Ressaltamos ainda, para além dessa proposta, enquanto profissionais especialistas 

trabalhando na prática artística e cientes desses valores destacados, propomos um olhar técnico-

prático e acessível dos valores artísticos pela própria arte, dentro de práticas intencionais e 

organizadas, pedagogicamente direcionadas, “fazendo com que, para aprender, os envolvidos nas 

experiências precisem se tornar um pouco músico também. Há uma espécie de identificação do 

aprender com o tornar-se” (GUIMARÃES, 2013, p. 117). 

 

 

3.3 OBJETIVO GERAL 

                

O Projeto Viva Música “Maurício Perina” tem como objetivo geral o desenvolvimento 

sociocultural, da sensibilidade e criatividade dos alunos, através de uma linguagem artístico-

musical, contribuindo assim para a formação plena e omnilateral da criança desde seu 

desenvolvimento cognitivo, físico e motor, até sua formação de personalidade e caráter, 

promovendo reflexões sobre seus valores sociais e desenvolvendo potencialidades de maneira 

integral e efetiva. 
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3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

MUSICALIZAÇÃO 

• Promover vivências musicais construindo um repertório próprio para a idade da pré-

escola e do ensino fundamental I; 

• Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical; 

• Estimular a pesquisa, exploração, composição e interpretação de sons de diversas 

naturezas e procedências; 

• Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de 

manifestações musicais do Brasil e do mundo; 

• Criar oportunidades de cultura e lazer para as crianças; 

• Criar vínculos entre a Música produzida na Escola, as veiculadas pela mídia e as que 

são produzidas em nosso município e região; 

• Desenvolver a expressão artística despertando nas crianças o gosto pela música e 

contribuir para a livre expressão de sentimentos e emoções;  

• Desenvolver o pensamento crítico e a autodisciplina, melhorando o 

desenvolvimento cognitivo, matemático, habilidades de leitura, autoestima, habilidades de 

raciocínio espacial e frequência escolar; 

•  Educar as crianças na organização do espaço do brincar; 

• Trabalhar o resgate cultural (músicas, brincadeiras, parlendas); 

• Trabalhar as brincadeiras cantadas (rodas de verso, cirandas, brincadeiras de mão, 

brincadeiras de escolha); 

• Contribuir para o desenvolvimento da linguagem e ampliação do vocabulário; 

• Trabalhar grupos de pequena percussão, executando e aprendendo ritmos brasileiros e 

prática instrumental; 

• Contribuir no processo de alfabetização e letramento através de jogos de palavras, 

alternância de sílabas e ênfase nos sons das letras – de forma lúdica. 

 

          EXPRESSÃO CORPORAL 

• Desenvolver a criatividade e a ludicidade através de vivências com atividades 

corporais que aprimorem a consciência corporal; 

• Desenvolver a autonomia, o pensamento crítico, sensibilidade e solidariedade, 

através do movimento corporal coletivo, em grupos, trios e duplas; 

• Contribuir para o desenvolvimento sociocultural; 
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• Desenvolver, corporalmente, momentos de manifestação espontânea de 

movimentos, experimentando diversos estilos musicais e de dança; 

• Executar movimentos corporais, possibilitando a ampliação da capacidade espacial 

e consciência corporal; 

• Realizar o reconhecimento corporal através de brincadeiras que memorizem a 

nomenclatura da anatomia humana aplicada à faixa etária; 

• Executar atividades lúdicas e expressivas através da linguagem dos padrões básicos 

de movimento (saltos, saltitos, correr, andar, rolar, caminhar, girar, equilibrar).  

• Trabalhar a expressão corporal como forma auxiliar na resolução de conflitos 

internos emocionais, com atividades dançantes; 

• Trabalhar a dança circular, corda, elástico e bola para desenvolvimento da 

coordenação motora; 

• Trabalhar movimentos da ginástica acrobática, que desenvolvam o equilíbrio, 

flexibilidade e resistência muscular. 

 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

ATIVIDADES 
MESES 

RESPONSÁVEL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contratação da Equipe de Trabalho X          X  Responsável Técnico 

Planejamento de aula X X X X X X X X X X X X Equipe do projeto 

Capacitação X    X      X  Supervisores 

Distribuição do quadro profissional 
X          X  Responsável 

Técnico/Supervisores 

Execução das atividades (aulas) X X X X X X X X X X  X Professores 

Análise/acompanhamento do planejamento X  X  X  X  X  X  Equipe do projeto 

Planejamento de apresentações X  X     X     Professores 

Avaliação     X     X   Responsável Técnico 

 

Contratação da equipe de trabalho  

A contratação dos profissionais será feita pelos supervisores, junto do Responsável 

Técnico pelo Projeto e da direção da Banda Lira Itapirense, que avaliarão a formação e experiência 

profissional nas vertentes de musicalização e expressão corporal, bem como nível superior completo 

na área de atuação, conforme especificações do Termo de Referência anexo ao edital de 

chamamento. 
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Planejamento de aula 

O planejamento de aula dos professores será realizado mês a mês, de forma 

colaborativa, em reuniões com toda equipe atuante, sob a orientação dos supervisores, embasados 

no plano de trabalhado junto à Secretaria Municipal de Educação.  

Capacitação  

Serão realizadas duas capacitações ao longo da execução do projeto, sempre no 

período de férias escolares, em janeiro/fevereiro e julho do respectivo ano em atuação do Projeto - 

reciclagem de conhecimentos e planejamento para atuação no segundo semestre. 

As capacitações poderão ser aplicadas por profissionais especializados nas vertentes 

de musicalização infantil e expressão corporal, convidados para complementar o conteúdo 

desenvolvido por eles, ampliando as possibilidades de olhares da prática para educação infantil  ou 

pelos supervisores de cada vertente. 

Distribuição do quadro profissional 

A definição do cronograma de atuação de cada professor e suas escolas é feita no início 

do ano letivo de 2022, após a contemplação, juntamente com a divisão do material didático para 

cada professor. 

Execução das atividades (aulas) 

A execução das atividades (aulas) acompanhará o calendário da Secretaria Municipal 

de Educação, sendo os meses de recesso escolar utilizados para demais atividades com os 

profissionais da equipe (organização, planejamento, capacitação, dentre outras). 

Análise/acompanhamento do planejamento 

Analisar o planejamento para o ano de 2022 e início de 2023 das escolas da rede 

municipal de ensino da Educação Infantil, sendo constantemente avaliado e ajustado conforme 

necessidade. 

Planejamento de apresentações 

Organizar, junto às escolas, as datas para apresentações e “Mostras Artísticas”, 

conforme programação da agenda cultural escolar, sendo essas 2 apresentações anuais, em cada 

encerramento de semestre. 

Avaliação 

A avaliação dos alunos será feita em aulas coletivas, descritas de forma geral em 

relatório mensal pelos professores do Projeto Viva Música ‘Maurício Perina’ e entregue à supervisão 

do Projeto, que prestará conta mensalmente à equipe pedagógica da Secretaria de Educação. 
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5. METODOLOGIA 

 
 

O Projeto Viva Música ‘Maurício Perina’ estará integralmente alinhado ao currículo da 

Secretaria de Educação e serão oferecidas as seguintes práticas nas aulas, de acordo com cada 

vertente: 

 

Musicalização 

• Prática de canto coletivo - coral 

• Brincadeiras e jogos musicais – música e movimento 

• Percussão corporal 

• Práticas coletivas com instrumentos didáticos e pequena percussão 

• Pesquisa e expressão de sons do cotidiano – paisagem sonora 

• Canções brincantes com ênfase aos sons – alfabetização e letramento 

 

Expressão Corporal 

• Pesquisa/ Expressão/ Criação/ Comunicação 

• Improvisação de livre expressão na dança; 

• Consciência Corporal/Montagem coreográfica coletiva; 

• Padrões básicos de movimentos/ dança; e 

• Ginástica olímpica/acrobática. 

 

Ainda com relação aos métodos de execução dos cursos oferecidos, destacam-se os 

seguintes aspectos: 

 

• Cada sala do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental da rede 
municipal receberá 02 (duas) aulas semanais, sendo uma de musicalização e uma de expressão 
corporal, com duração de 1 hora cada; 

• Cada sala da Pré-escola municipal do município receberá 04 (quatro) aulas 
semanais, sendo duas de musicalização e duas de expressão corporal, com duração de 1 hora 
cada; 

• A distribuição dos cursos será estabelecida em conjunto com a coordenação da 

Secretaria de Educação, levando em consideração as particularidades de cada escola. 

 
Na metodologia proposta, as aulas de musicalização são iniciadas com a acolhida e 

socialização das crianças com músicas, brincadeiras e atividades de aquecimento corporal e vocal.  

O próximo passo é o desenvolvimento da aula, que será com as brincadeiras, parlendas, atividades 
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rítmicas corporais, vocais e/ou com instrumentos didáticos, canções folclóricas e músicas populares, 

pesquisa de sons do cotidiano e expressão deles, em diferentes formas. A finalização se dará com 

músicas apropriadas para esse momento de relaxamento e escuta consciente, para retornarem à 

sala de aula com calma e tranquilidade.  

As atividades de expressão corporal percorrem caminho semelhante, porém com 

algumas particularidades: a acolhida é iniciada por uma brincadeira corporal, seguida do 

desenvolvimento da aula com uma atividade de pesquisa corporal para conhecer, transformar ou 

averiguar o próprio corpo, onde perguntas como: “como”, “porquê” e “para quê”, são aplicadas com 

relação ao nosso corpo e nossas ações. Em seguida a expressão corporal abrange as danças 

circulares, danças livres, atividades brincantes com bola, elástico, corda, ginástica olímpica e 

acrobática, entre outros que realizam a exteriorização dos sentimentos e emoções através do 

movimento. A finalização é realizada com uma criação coletiva de coreografia, como forma de 

estimular a criatividade e após este momento com uma volta calma ou relaxamento corporal, com 

um alongamento, meditação e massagem. 

Os conteúdos serão elaborados a partir do planejamento da rede de educação básica 

municipal. Trabalhar-se-á em parceria com as escolas, alinhando a musicalização infantil e expressão 

corporal aos conteúdos e/ou temas propostos por elas. 

Espera-se, com essa metodologia, garantir que a qualidade dos trabalhos da Banda Lira 

Itapirense, consolidados por um modelo de atuação musical sólido e transformador, reforce a 

cultura e o acesso a ela como política pública local do município de Itapira-SP. 

 

 

 

6. RECURSOS FISICOS 

N° de ordem Quantidade Especificação 

01 01 

Imóvel próprio com aproximadamente 100m², para ensaios, 
apresentações, reuniões e capacitações, com banheiros, copa, 
sala de arquivo e recepção, com recursos de acessibilidade 
para idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

02 01 

Imóvel cedido à proponente, sem custo ao projeto, com, 
aproximadamente, 200m², para realização de aulas e 
administrativo, com recepção, banheiros, copa, salas de aula, 
sala de reuniões, sala de ensaio, arquivo e sala para 
departamento administrativo. 

03 02 Sistema de alarme monitorado 24h (em ambos os prédios) 

04 02 Sistema de vigilância por câmeras (em ambos os prédios) 
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7. RECURSOS MATERIAS 

Para execução dos cursos propostos, serão disponibilizados, conforme demanda, pela 

Banda Lira Itapirense, os materiais (instrumentos e acessórios) abaixo relacionados: 

 

N° de ordem Quantidade Especificação 

01 07 Kit Bandinha Rítmica (20 peças) 

02 16 Caixa de som amplificada  

03 35 Bambolês 
04 Conf. necessidade Elaboração do material didático 

05 100 Colheres de plástico/metal 
06 400 clavas de madeira 

07 01 Mesa de som – 12 canais 
09 02 Caixas de som ativas 

10 03 Microfones 

11 01 Microcomputador 
12 01 Projetor multimídia 

13 200 Barricas de papelão 

 
 

8. RECURSOS HUMANOS 
 

 
Para execução do projeto proposto, a Banda Lira Itapirense dispõe de profissionais, contando 

com professores e coordenadores com graduação acadêmica e capacitados em suas áreas de atuação 

e de ensino, afirmando ainda mais o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à sociedade 

e a relevância das atividades desenvolvidas diariamente. 

Todos os profissionais envolvidos (educadores, supervisores e coordenação) são contratados 

como prestadores de serviço de natureza jurídica, pela Banda Lira Itapirense, com recursos 

provenientes do termo de colaboração, estando a Secretaria Municipal de Educação livre de qualquer 

ônus ou vínculo empregatício, com os seguintes cargos e funções 

 

Nome Cargo Função Quantidade Carga Horária 

Luís Fernando de 
Almeida 

Presidente 

Responsabilizar-se pelo 
desenvolvimento e 
cumprimento das 

diretrizes organizacionais 
da Banda Lira Itapirense 

1 Livre 
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Maurício Perina* Responsável Técnico 

Dirigir todas as atividades 
do projeto, determinar as 

atividades a serem 
executadas e tomar 

medidas para o 
aprimoramento dos 
serviços prestados 

1 
30 horas 
semanais 

Salua Bosso de 
Oliveira* 

Supervisora 
Pedagógica de 
Musicalização 

Atuar como supervisora 
das atividades, colhendo 

críticas e sugestões para a 
melhora dos processos e 

consequentemente 
melhoria na qualidade 
dos serviços prestados. 

1 
30 horas 
semanais 

Tamires Ponces* 
Supervisora 

Pedagógica de 
Expressão Corporal 

Atuar como supervisor 
das atividades, colhendo 

críticas e sugestões para a 
melhora dos processos e 

consequentemente 
melhoria na qualidade 
dos serviços prestados. 

1 
30 horas 
semanais 

A definir Educador Musical 

Atuar como o agente que 
executará os serviços, 

ministrar as aulas e 
participar de todas as 
atividades do projeto. 

10 
180 horas 

semanais ** 

A definir 

 
Educador Expressão 

corporal 
 

Atuar como o agente que 
executará os serviços, 

ministrar as aulas e 
participar de todas as 
atividades do projeto. 

10 
180 horas 

semanais** 

A definir 

 
Educador  

Auxiliar / Estagiário 
 

Auxiliar como o agente na 
execução 

dos serviços, sob a 
supervisão do educador 

responsável. 

2 
50 horas 

semanais** 

A definir 
Auxiliar 
administrativo 

Receber, elaborar e 
organizar documentos, 
planilhas e relatórios, 

além de realizar serviços 
de apoio às demandas 

das diversas áreas 

1 
30 horas 
semanais 



 
 

Página 15 de 31 

 

responsáveis pela 
execução do projeto 

Progescult – Gestão 
de Org. e Proj Ltda* 

Coordenação adm-
financeira 

Planejar, organizar e 
controlar atividades da 
área administrativa e 

financeira, 
acompanhamento de 

contratos de prestação de 
serviços, elaboração e 
acompanhamento de 

orçamento e elaboração 
de prestação de contas. 

1 

Prest. de 
serviço sem 
fixação de 

carga horária 

A definir 
Fotógrafo (registro 
para prest. contas) 

Realizar o registro 
fotográfico de aulas e 

atividades para prestação 
de contas 

1 

Prest. de 
serviço sem 
fixação de 

carga horária 

Escritório Técnico 
Contábil Itapirense 

S/S Ltda  
Contador 

Realizar a contabilidade e 
balanços contábeis do 

projeto 
1 

Prest. de 
serviço sem 
fixação de 

carga horária 
 * Currículos dos profissionais encontra-se no Anexo II desta proposta. 
** Carga horária estimada. Pode variar conforme distribuição de salas a cada prestador. 

 
Além dos profissionais relacionados acima, a serem custeados com recursos do Termo 

de Colaboração, a Banda Lira Itapirense ainda disponibiliza, sem custo a este projeto: 

 Secretária; 

 Assessor de comunicação. 

 Assessor de imprensa; e 

 Maestro. 
Os profissionais mencionados, que atuam na Corporação, possuem possibilidade de 

agregar seus serviços de forma a aprimorar a execução do projeto. 
 

 

 

9. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O PROJETO 

A Banda Lira Itapirense declara o interesse em assumir 100% das salas mencionados no 

edital de chamada pública nº007/2022, ou seja, 77 (setenta e sete) salas das pré-escolas, com 04 

(quatro) horas semanais cada, mais as 16 turmas do Programa Escola em Tempo Integral, com 02 

(duas) horas semanais cada, conforme mencionado no ‘item 14.’ do Termo de Referência. 
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Declara ainda que, caso seja diagnosticada a necessidade da criação de novas turmas 

ou cursos, não previstos neste projeto, devido a aumentos inesperados de demanda ao longo de sua 

execução, haverá a possibilidade de atendimento por parte da Banda Lira, em forma de aditivo ao 

Termo firmado entre as partes. 

 
 

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

PLANO DE APLICAÇÃO – CUSTOS (DETALHADO NO ANEXO I) 

 
VERBA 

MUNICIPAL 
VERBA 

ESTADUAL 
VERBA 

FEDERAL 

DESPESA COM PESSOAL R$            0,00 - - 

MATERIAL DE CONSUMO R$    2.500,00   
Papelaria R$    2.500,00 - - 

SERVIÇOS PJ R$ 768.280,00 - - 

Coordenação Geral do Projeto - Responsável Técnico (MEI) R$    62.400,00 - - 
Supervisão Pedagógica – Musicalização (MEI) R$    51.480,00 - - 
Supervisão Pedagógica - Expressão Corporal (MEI) R$    51.480,00 - - 
Educadores (MEI) R$ 468.000,00 - - 

Educador Auxiliar (MEI) R$    32.500,00 - - 

Elaboração de arranjos musicais R$      3.000,00 - - 
HTPC (Educadores – MEI) R$    27.000,00 - - 

Capacitação e Treinamento para Educadores do Projeto R$      6.000,00 - - 
Fotógrafo (registros para prestação de contas) R$      8.400,00 - - 
Serviço de Contabilidade R$      6.000,00 - - 
Material didático/pedagógico de apoio R$      3.300,00 - - 
Coordenação Administrativo-financeira R$    30.000,00 - - 
Apoio Administrativo (MEI) R$    18.720,00 - - 

TOTAL R$ 770.780,00 - - 

 

Em cumprimento ao disposto na lei 13.019, de 31 de julho de 2014, os recursos 

recebidos em conta específica da parceria serão automaticamente aplicados em caderneta de 

poupança, com resgate automático. 
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11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 
 

META Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Valor Mensal R$ 64.231,67 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 

 

META Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Valor Mensal R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 R$ 64.231,66 

 
 
 

12. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ INDICADORES 
 

 

Por se tratar de atividades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, metas 

referentes à quantidade de alunos atendidos e de horas/aula executadas, restringem-se à estrutura e 

calendário disponibilizados e solicitados no edital de chamamento, para aulas de musicalização e 

expressão corporal em 16 turmas do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental da 

rede Municipal, abrangendo, aproximadamente, 380 alunos, totalizando 2 horas de atividades semanais 

por sala, de maneira que a proponente, Banda Lira Itapirense, não possui responsabilidade direta quanto 

a esses indicadores. Da mesma forma será executado com a Pré-escola Municipal, para aulas de 

musicalização e expressão corporal em 77 salas, abrangendo, aproximadamente, 1.200 alunos, 

totalizando 4 horas de atividades semanais por sala. 

A fim de vincular as metas à programação mensal de desembolsos, será emitido, 

mensalmente, relatório com desdobramentos das seguintes metas/indicadores observados ao longo da 

execução do projeto, propostos a seguir: 

 

ATIVIDADES 
MESES 

RESPONSÁVEL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Realizar a contratação de uma equipe de 
professores especializada em 
Musicalização infantil e Expressão corporal 

 X          X  Responsável técnico 

2. Realizar reunião com a equipe de 
professores 

X X X X X X X X X X X X Supervisores 

3. Capacitar professores contratados com 
cursos e oficinas 

x    X      X  Supervisores 

4. Analisar o planejamento para o ano de 
2022/23 das escolas da rede municipal de 
ensino da Educação Infantil 

X  X  X  X  X  X  Equipe do Projeto 

5. Realizar a construção coletiva do 
planejamento mensal do Projeto junto dos 
professores contratados, alinhando seu 
desenvolvimento aos conteúdos propostos 
pelo planejamento escolar 

X X X X X X X X  X  X X Supervisores e Professores 

6. Dividir o material didático para cada 
professor onde será realizado as atividades 
do projeto 

 X    X      X  Supervisores 
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7. Definir/reorganizar o cronograma de 
atuação de cada professor e suas escolas 

X          X  Supervisores 

8. Construir um repertório de danças 
circulares e brincadeiras corporais 

 X  X  X  X  X  X Supervisores e Professores 

9. Desenvolver, corporalmente, momentos 
de manifestação espontânea de 
movimentos, experimentando diversos 
estilos musicais e de dança;  

X  X  X   X   X  Professores 

10. Desenvolver a capacidade de 
consciência corporal e espacial 
(compreensão de todas as orientações 
espaciais, saber localizar o que está à 
direita ou à esquerda; noções de 
profundidade, sentido e direção) 

X  X   X  X   X X Professores 

11. Realizar o reconhecimento corporal 

através de brincadeiras que memorizem a 

nomenclatura da anatomia humana 

aplicada a faixa etária de 4 e 5 anos;  

X X X        X X Professores 

12. Aplicar e construir brincadeiras 
musicais – cantadas e rítmicas, práticas de 
coral e sonorização das canções e 
ambientes em que estão, consciência e 
percussão corporal, bem como atividades 
de música e movimento 

X  X   X  X   X X Professores 

13. Desenvolver os parâmetros sonoros, 
percepção e consciência auditiva e 
memória musical 

 X  X  X  X  X X  Professores 

14.Executar atividades expressivas através 

da linguagem dos padrões básicos de 

movimento (saltos, saltitos, correr, andar, 

rolar, caminhar, girar, equilibrar). 

X  X   X  X   X X Professores 

16. Trabalhar movimentos acrobáticos, 
que desenvolvam o equilíbrio, 
flexibilidade e resistência muscular; 

 X  X  X  X  X  X Professores 

17. Planejar, através de um cronograma 
junto das escolas, as datas para 
apresentações das “Mostras Artísticas”; 

X  X    X X X    Professores 

17. Avaliar os alunos mensalmente – 
constado em relatório entregue à 
supervisão do Projeto  

X X X X X X X X X  X X Professores 

18. Entregar semestralmente um relatório 
de aproveitamento e 
desenvolvimento dos alunos (coletivo) 
à Secretaria de Educação 

    X     X   Supervisão/professores 

 

 
 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Como forma de monitorar e avaliar as metas do projeto, será realizada a coleta de 

registros sobre assuntos relacionados ao impacto causado pela realização das aulas no cotidiano dos 

indivíduos, por meio de relatórios individuais dos professores da equipe do projeto, bem como a 

preparação de registros fotográficos dos evento e do cotidiano das aulas ofertadas, além da  
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montagem de clipping, relacionando as veiculações mais expressivas, relativas ao projeto, que serão 

anexados na prestação de contas. Além desses instrumentais, o monitoramento das atividades do 

projeto poderá seguir outros critérios e periodicidade, a serem elaborados no início da execução do 

projeto, conforme quesitos de necessidade da Secretaria. 

Pretende-se trabalhar ainda com um método de avaliação contínua, sendo realizada 

como mencionado acima, uma avaliação dos alunos, de forma coletiva, em relatórios mensais 

emitidos pelos professores do Projeto; outra referente aos professores; e, por último, uma avaliação 

referente ao projeto global. 

A avaliação dos alunos será entregue pelos professores, mensalmente, de forma 

coletiva, visando preservar melhor o desenvolvimento da criança dentro do grupo, com o foco no 

desenvolvimento social. 

A avaliação dos professores será realizada pelos supervisores e direção do projeto, em 

conjunto com a direção escolar, entregue de forma semestral, constando os critérios descritos abaixo. 

A avaliação referente ao projeto acontecerá de forma semestral, sendo entregue pela 

escola onde o projeto atua. 

Serão considerados critérios de avaliação dos alunos: 

 Aproveitamento dos conteúdos aplicados; 

 Participação nas atividades propostas; 

 Desenvolvimento global dentro das atividades propostas; e 

 Participação nas apresentações do projeto. 

 

Serão considerados procedimentos e critérios para avaliação do desenvolvimento do 

projeto:  

 Reuniões com direção e professores das escolas, bem como membros da 

Secretaria da Educação; e 

 Visitas periódicas da supervisão do projeto nas escolas para aplicação do 

questionário de feedback: 

o Pontualidade dos educadores; 

o Relacionamento educador x aluno; 

o Relacionamento educador x professores e funcionários das escolas; 

o Relacionamento educador x direção das escolas; 

o Análise do desenvolvimento do conteúdo proposto em planejamento;  
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14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Aporte de recursos próprios: solicitamos autorização para depósito à conta da parceria, 

em caso de atraso no repasse de recursos, com a finalidade de cobertura de gastos relativos ao objeto, 

com o respectivo reembolso dos recursos depositados quando houver o repasse da parcela do 

cronograma de desembolso atrasada. 

Os valores de referência tomados para a elaboração da planilha orçamentária seguem 

as diretrizes orçamentárias já aplicadas no funcionamento das atividades da Banda Lira Itapirense, e 

os valores de referência pagos aos profissionais acompanham a média praticada no mercado, na 

região. Por já possuir todos os materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das 

atividades, não há nesta proposta valores determinados à aquisição de material permanente, sendo 

o orçamento exclusivamente voltado à execução das atividades propostas, bem como suas atividades 

correlacionadas, necessárias à execução do projeto. 

 Por se tratar de parcerias com as escolas da rede municipal de educação, já atuantes 

na comunidade, o projeto não contempla em seu orçamento despesas referentes à alimentação para 

os atendidos, aluguel de espaços adicionais, custos com transportes de alunos, monitores ou qualquer 

despesa com manutenção desses imóveis, uma vez que os parceiros são os responsáveis por esses 

custos. Para tanto, cada escola deve dispor dos espaços adequados para execução das atividades 

propostas. 

O currículo dos principais membros da equipe técnica do Projeto escola de música 

encontram-se relacionados no ANEXO II desta proposta. 
 

 
 
 

15. REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 

 
Itapira, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

Local e data 

 
 
 
 

 
Assinatura do Presidente 

 
 
 
 
 

Assinatura do Coordenador 

 
 
 
 
 

Assinatura do técnico 
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ANEXO I 
ORÇAMENTO DETALHADO PROPOSTO 
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ANEXO II 
CURRICULUM DA EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NO PROJETO 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

 

Maurício Perina 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Pós-graduação em Gestão Escolar - cursando – FCE – Faculdade Campos Eliseos 

• Educação Artística com Licenciatura Plena em Música – UNASP - Universidade Adventista de 

São Paulo – Campus Engº. Coelho. 

• Regência Instrumental – Formado pelo Conservatório Dramático e Musical “Dr.Carlos de 

Campos”- Tatuí-SP - Professores: Dario Sotelo e Marcelo Maganha, 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Banda Lira Itapirense: Desde Julho/99 - atual 

Função: Regente e Coordenador Artístico. 

Principais atividades desenvolvidas: 

• Implantação da Escola de Música em 1999, projeto que visa o desenvolvimento sociocultural de 

crianças e jovens, atualmente atende gratuitamente cerca de 700 alunos. 

• Regência do concerto especial no projeto “Viva Santa Casa-2014” com a participação do cantor 

Jorge Aragão. 

• Regência do concerto especial no projeto “Viva Santa Casa-2015” com a participação dos cantores 

Sérgio Reis & Renato Teixeira. 

• Regente e Responsável Técnico nos Projetos “Banda Lira- Uma História Centenária” e “Temporada 

de Concertos Especiais – Banda Lira e Convidados” 

• Coordenação do projeto de “Escola de Música”, da Banda Lira Itapirense, projeto este patrocinado 

com recursos da lei de incentivos à cultura “Lei Rouanet”. 

• Elaboração e coordenação do projeto de “Reestruturação da Escola de Música”, projeto este 

patrocinado pela Petrobrás S.A. em 2007, através do Programa Petrobrás Cultural, sob os benefícios 

da lei de incentivos à cultura “Lei Rouanet”. 

• Elaboração e coordenação do projeto “Apoio às bandas de música” subsidiado pela FUNARTE, onde 

foi obtido recursos para a aquisição de 20 instrumentos. 

• Produção e regência do concerto especial em comemoração ao “100 anos” da Banda Lira 

Itapirense, onde participaram várias cantores da Cidade, com um público de aproximadamente duas 

mil pessoas. 
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• Regência do concerto especial de inauguração do Centro de Múltiplo uso Orlando Dini” na cidade 

de Itapira-SP, onde a Banda Lira Itapirense fez a abertura do show com a dupla Kleiton & Kledir, 

acompanhando-os também nas músicas mais famosas dos artistas. 

Projeto Guri: Desde Agosto/09 - Atual 

Função: Educador Musical de metais e Regente do Polo de Espírito Sto. do Pinhal 

Casa “Alexandre Gusmasn: Desde Abril/07 até Dezembro/07 

Função: Professor de Musicalização e prática instrumental para a socialização e inclusão. 

Eco-Arte-Inclusão: Desde Março/06 até Janeiro/07 

Função: Professor de Musicalização, flauta doce e instrumentos de metais. 

Banda Municipal da Cidade de Paulínia: De Março/98 até Novembro/2001 

Função: Professor de instrumentos de metais e musicalização 

Banda Lyra Mogimiriana: de Fevereiro/95 até Dezembro/97 ; de Fevereiro/03 até Dezembro/05 

Função: Professor de instrumentos de metais e musicalização 

Banda da Polícia Milita do Estado de São Paulo: De Abril/86 até Outubro/92 

Função: 2º Sargento Músico – 1º Trompete 

Corporação Musical Marcos Vedovello: de Dezembro/79 até Março/86 

Iniciou seus estudos musicais como trompetista com o Maestro Geraldo Vedovello 

 

CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS 

• Administração e Organização de Escolas De Música: Professor Wandir Schaeffer-UNASP 

• Certificado de Honra ao Mérito: Excelência Acadêmica com média superior a nove. Período Letivo 

de 2006.UNASP. 

• Harmonia e Arranjo: Professor Domenico Honório-UNASP 

• Semana da Arte 2006: Realizada pelo Centro Educacional Adventista – UNASP  |  Carga horária: 30 

horas 

• 2ª Conferência Sul-americana de Regentes: Realizada na cidade de Tatuí-SP no Conservatório 

Dramático e Musical Carlos de Campos. | Período: 26 a 29 de Novembro de 2004. 

• Prática em Big Band: Professor e Saxofonista Antônio Carlos Malaquias “Kaká Malaquias”. 

• Regência de Bandas: 2º Curso de Férias de Tatuí –- Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos 

de Campos” | Período: 10 a 24 de Julho de 2005. 

• Software Musicais: Finale – Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí – 

SP. 

• Prevenção de Problemas Físicos (Tendinite, LER, distonia etc.): Conservatório Dramático e Musical 

“Dr. Carlos de Campos” de Tatuí – SP. 

• Regência de Bandas – Pró-Bandas/2005 

• A Banda como veículo de comunicação - Pró-Bandas 2004 

• Regência de Bandas – Pró-Bandas/2000 
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• Regência de Bandas – Pró-Bandas/1999 

• Improvisação e Composição: Professor Daniel Ross – USA 

 

CURSOS E AULAS EXTRA CURRICULARES 

• Regência Instrumental – Universidade Livre de Música “Tom Jobim” – Professor Luiz Marcheti – 2 

semestres 

 

CONDECORAÇÕES 

• Título de Cidadania Itapirense, conferido em 30 de outubro de 2008, por unanimidade pela Câmara 

Municipal de Itapira-SP, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, através de sua atuação 

como Regente e Coordenador da Escola de Música da Banda Lira Itapirense. 

 

 

SUPERVISORES DO PROJETO 

 

Salua Bosso de Oliveira (Musicalização) 

 

Formação Acadêmica: 

 

➢ Ensino Superior completo – Licenciatura em Música pela FNB (Faculdade Nazarena do Brasil) 

Campinas-SP – concluída em 2014. 

➢ Pós-graduação em Educação Musical e Regência Coral pela UNASP (Universidade Adventista 

de São Paulo) – concluída em 2016. 

 

Principais Habilidades: 

 

➢ Especializada em musicalização para pessoas com Síndrome de Down, com xilofones e 

formação de fanfarra; 

➢ Professora de fanfarra a mais de 3 anos com crianças de 08 a 14 anos; 

➢ Educadora de Grupo de Instrumental Orff, a mais de 2 anos com crianças e jovens de 07 a 14 

anos, em situação de vulnerabilidade social; 

➢ Especializada em regência e coral infantil, a mais de 7 anos;  

➢ Professora de flauta doce por 5 anos com crianças em situação de vulnerabilidade social, 

atendendo diversas instituições filantrópicas da cidade; 

➢ Especializada em educação musical, com os mais consagrados mestres da atualidade, 

nacionais e internacionais; 
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➢ Membro da Associação Orff Brasil, vinculada a todas as associações Orff mundiais, onde já foi 

escolhida como representante do Brasil na Espanha; 

  

Experiência Profissional: 

 

Banda Sinfônica Lira Itapirense  de 2012 /  atual – 

 

➢ Aulas de musicalização infantil para diversos núcleos de atendimento social, com foco no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar; 

➢ Musicalização para crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down 

➢ Flauta doce, formação de fanfarra, xilofone e coral infantil desde 2012; 

➢ Regente de coral infantil com mais de 300 crianças em diversos espetáculos de encerramento, 

“Uma noite em homenagem a Vinicius de Moraes”, “Saltimbancos”, “Trilhas infantis”, “Sítio 

do Pica-Pau Amarelo” e “Nais em Ritmo”; 

➢ Auxiliar de produção de espetáculo de encerramento de ano letivo – EMEBs de Itapira; 

➢ Musicista na Banda Sinfônica Lira Itapirense como trompetista e trompista; 

➢ Regente de fanfarra em eventos cívico e populares; 

➢ Auxiliar de produção de espetáculos com alunos com Síndrome de Down, como “Show de 

talentos – Circo da ADI”,” Uma só sintonia” e ”Na era dos Festivais”; 

 

Supervisora do Projeto Viva Música – Maurício Perina – Banda Lira Itapirense: 

 

➢ Elaborou o projeto de musicalização infantil para atendimento nas 15 escolas do município; 

➢ Realiza a construção do relatório mensal de prestação de contas, com os conteúdos aplicados 

mensalmente; 

➢ Coordena e supervisiona a atuação dos professionais em sala de aula; 

➢ Realizou a contratação dos profissionais para atuação no projeto; 

➢ Realiza o planejamento anual e mensal com a equipe de trabalho, além da elaboração dos 

espetáculos de dia da família, festas juninas e encerramentos de ano; 

 

Idiomas: 

 

➢ Curso de Inglês pela Wizard Itapira – nível intermediário (2008 – 2012). 
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Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamento: 

 

➢ Curso Intensivo “A rítmica Dalcroze: uma educação por e para a música” ministrada pelo Prof. 

Dr. Iramar Rodrigues (UNICAMP, 2013). 

➢ Fórum Internacional Síndrome de Down – “A cada passo me preparo para a vida” – 

(UNICAMP, 2015). 

➢ Dia Internacional da Síndrome de Down – “A RÍTMICA NA MUSICALIZAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS COM SÍNDROME DE DOWN” – Palestrante convidada (Março, 2016). 

➢ X Encontro de Educação Musical do Instituto de Antes da UNICAMP – comunicação oral (Maio, 

2017). 

➢ “A importância da musicalização para a criança” – Comunicação oral: Café Pedagógico do 

Instituto Superior de Itapira (Maio, 2017). 

➢ Membro da Associação Orff-Schulwerk Brasil – (Junho 2018). 

➢ II Simpósio Internacional Orff-Schulwerk no Brasil: “Inclusão, espaços educativos, 

perspectivas e possibilidades” – Universidade Estadual de Campinas / UNICAMP (9 a 11 de 

janeiro de 2019). 

➢ Curso Internacional de Verão "Música y Danza en la Educacion" 2019 - San Lorenzo de El 

Escorial (Madrid) Espanha (8 a 12 de julho de 2019). 

➢ X Curso Internacional Orff-Schulwerk no Brasil “Música e Movimento na Educação” (Curso de 

Extensão e Capacitação Profissional – 6 a 10 de janeiro de 2020). 

 

 
Tamiris Brianti Ponces (Expressão Corporal) 
 

Formação Acadêmica 
 

➢ Pós Graduada Arte Educação – FAMOSP – Faculdade Mozarteum de São Paulo – Monte Alegre do Sul 

– 2017 

➢ Pós Graduada Arteterapia – FAMOSP - Faculdade Mozarteum de São Paulo – Monte Alegre do Sul – 

2017 

➢ Pós Graduada em Gestão Cultural e Desenvolvimento de Mercado – SENAC – Pólo Mogi Guaçu - 2017 

➢ Graduada em Educação Física – UNIFAE – São João da Boa Vista - 2009 
 

Principais Habilidades 
 

➢ Profissional com mais de 15 anos de experiência voltados à cultura e artes; 

➢ Vivência em organização de eventos culturais, de sua concepção até seu encerramento;  

➢ Sólido e profundo conhecimento nas rotinas administrativas voltadas à cultura, incluindo controle 

de custos, cronogramas, mão de obra e infra-estrutura aplicáveis; 



 
 

Página 27 de 31 

 

➢ Vivência prática nos mais diversos segmentos culturais, como música, dança, circo, teatro; 

➢ Educadora especializada em ONGs e entidades de cunho filantrópico; 

➢ Profissional de fácil relacionamento pessoal, facilidade de aprendizado, dinamismo e engajamento; 

➢ Experiência em planejamento pedagógico artístico. 
 

experiências profissionais 
  

Centro de Treinamento Vitalle – Fev/2021 - Atual 

Arte Educadora de Dança e Circo 

➢ Organização e produção de eventos culturais; 

 

 

Cia das Artes Danila Sabadini – Jan/2021 - Atual 

Arte Educadora de Dança 

➢ Organização e produção de eventos culturais; 

 

 

Prefeitura Municipal de Itapira – Julho/2021 - Atual 

Secretária de Cultura e Turismo de Itapira 

➢ Organização e produção de eventos culturais; 

 

 

Prefeitura Municipal de Itapira – Dez/19 - 2020 

Secretária de Cultura e Turismo de Itapira 

➢ Reorganização da Secretária de Cultura e Turismo criando a função de “gestor de museus” e 

“gestor de bibliotecas” para melhor adequação de trabalho e ampliação do equipamento e 

melhorando o atendimento ao público; 

➢ Início da implantação do Sistema Municipal de Cultura; 

➢ Realização do Carnaval 2020; 

➢ Retomada das atividades do Conselho Municipal de Cultura, parado desde final de 2018; 

➢ Implantação de atividades circenses no município através do projeto “Trupe do Juca”; 

➢ Criação do projeto ArtCirculando – atividades de dança, teatro, circo e contação de histórias 

levadas aos bairros da cidade e distritos da cidade; 

➢ Criação do Projeto “Palco do Juca” – projeto que atendeu artistas amadores do município 

que não possuíam um local para se apresentarem seu trabalho; 

➢ Implantação do quadro “Cultura em Casa” que levou a todos os munícipes atividades 

culturais de forma on-line durante a pandemia; 



 
 

Página 28 de 31 

 

➢ Construção do projeto cultural “Bicentenário - Orgulho de ser Itapirense” da concepção da 

marca, á programação anual do projeto; (cancelada pela pandemia COVID-19); 

➢ Atualização do Plano Diretor de Turismo e desenvolvimento da nova marca do Turismo, 

junto dos mapas e implantação das novas rotas turísticas; 

➢ Construção do longa metragem, no formato de documentário – “Entre Recortes – Histórias 

do Bicentenário de Itapira”; 

➢ Construção do Plano de Ação aprovado pela Lei Federal Aldir Blanc nº14.017 de 2020, para 

repasse aos artistas e espaços culturais do município; 

➢ Construção de editais de manutenção de espaços, formação artística, seleção de artistas, 

artes urbanas,  

➢ Estruturação e treinamento técnico da equipe para atendimento guia turístico; 

➢  

 

Banda Sinfônica Lira Itapirense -  Jan/2018 – 2019 – retorno em 2021 (atual) 

Produtora Executiva e Supervisora do Projeto Viva Música Mauricio Perina 

➢ Estruturação e apresentação do projeto pedagógico de expressão corporal, Viva Música 

Maurício Perina, para Secretaria de Educação Municipal; 

➢ Estruturação e treinamento técnico da equipe de professores da expressão corporal; 

➢ Responsável pelo planejamento pedagógico mensal das atividades realizadas pelo Viva Música; 

➢ Responsável pelas reuniões mensais pedagógicas da equipe de expressão corporal; 

➢ Trabalha na construção de textos e repertório para apresentações do projeto Viva Música; 

➢ Supervisora das 15 escolas de educação infantil do projeto Viva Música Maurício Perina, setor 

da expressão corporal; 

➢ Realiza a prestação de contas das atividades realizadas pelo Viva Música mensalmente; 

➢ Responsável pelo agendamento de eventos, concertos e apresentações da Banda Lira Itapirense; 

➢ Trabalha diretamente na organização de eventos como concertos temáticos, jantares, 

festividades populares, apresentações regionais da Banda Lira; 

 

Faculdade Campos Elíseos – Pós Graduação – Bragança Paulista – 2017/2018  

Arte Educadora do curso de pós graduação em contação de histórias 

➢ Professora do curso de contação de histórias, voltado as disciplinas corporais da prática 

➢ Responsável pela disciplina de técnicas teatrais aplicadas a narração oral, bem como as técnicas 

de manipulação de objetos. 

➢ Responsável pela aplicação teórica do curso, da disciplina de Literatura Infantil e narração 

terapêutica.  

 

ICA – Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente – Mogi Mirim - Jan/2013 à Jan/2018 

Arte Educadora – Vertentes Artísticas 
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➢ Professora e arte educadora atuando em núcleos externos, coordenando atividades artísticas e 

sociais à alunos em situação de vulnerabilidade social, realizando atividades de dança, contação 

de histórias, teatro, artesanato, música e circo; 

➢ Responsável pela organização de espetáculos artísticos, coordenando trabalhos como construção 

de cenário, montagem coreográfica, roteiro, maquiagem, coordenação dos artistas envolvidos, 

logística; 

➢ Ministra aulas nas vertentes artísticas: Expressão Corporal, Dança, Circo, Teatro, Música, Contação 

de Histórias; 

➢ Responsável pelo desenvolvimento e aplicação de curso de formação artística para jovens de 15 a 

18 anos, com objetivo formar monitores, que potencialmente se tornarão arte educadores, 

inserindo-os no mercado de trabalho para atuar com vertentes artísticas. 
 

Lar São José – Entidade Filantrópica de Atendimento à Crianças Socialmente Vulneráveis – Itapira 

- Jan/2012 à Jan/2018 

Arte Educadora / Professora  

➢ Responsável pela elaboração, condução e controle de projetos sociais artísticos: dança, ginástica 

geral, contação de histórias e ludicidade; 

➢ Responsável pela organização e condução de espetáculos artísticos realizados na instituição ou 

externamente; 

➢ Responsável pela definição das compras anuais de material pedagógico, esportivo e artístico para 

criação de figurinos, cenários e estrutura, empregados nos espetáculos e eventos; 

 
 

Prefeitura Municipal de Itapira – Gestão 2006 a 2009 

Assessora de Eventos 

➢ Responsável pela organização dos eventos culturais e artísticos movidos pela Secretaria Municipal 

de Cultura, durante a gestão do pref. Antônio Hélio Nicolai, o sr. Toninho Bellini (2006 a 2009); 

➢ Coordenadora de projetos de educação voltados à terceira idade, ministrando aulas de dança e 

teatro para idosos com idades entre 60 e 80 anos; 

➢ Coordenadora do projeto de dança, para crianças e jovens de 05 a 18 anos, iniciando a Escola 

Municipal de Dança em 2007; 

➢ Atuou como Mestre de Cerimonias em inauguração de obras públicas, eventos musicais e festivais 

diversos; 

➢ Contadora de histórias dentro do projeto desenvolvido na biblioteca pública da cidade de 2006 a 

2009; 
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Outras Experiências Profissionais 
 

➢ SEPIN – Serviço Evangélico de Proteção à Infância – Itapira – 2009 a 2012: 

Atuou como professora e arte educadora, ministrando aulas de vertentes artísticas para crianças e 

jovens, com idades entre 10 e 16 anos. 

➢ Escola Interativa - Escola Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio – Itapira – 2009 a 2012 

Coordenadora de Projeto Social “Só Risos”, que treinava e encaminhava alunos à hospitais, asilos e 

outras entidades, objetivando a inserção destes jovens nos trabalhos voluntários em entidades.  

➢ UNINTER – Centro Universitário Internacional – Polo Itapira – 2014 a 2015 

Organização do curso de extensão universitária voltada à professores da rede pública de Itapira 

➢ SENAC – Itapira e Mogi Guaçu – 2008/2012/2013 

Professora de cursos voltados à educadores e profissionais que fazem uso da narração oral. Cursos de 

Contação de Histórias para Professores. 

➢ Casa das Artes – Projeto Batutinha – Itapira 2011 à 2012 

Arte Educadora das disciplinas de teatro e expressão corporal, levado a todas as escolas municipais de 

Itapira. Coordenava a montagem cênica dos espetáculos, assim como a produção de cenários e 

figurinos.  
 

Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamento 
 

➢ Contação de Histórias e Dança Contemporânea- Oficina Carlos Gomes - Limeira - 2009; 

➢ “De Ouvinte à Contador e Guia – A Jornada do Educador Contador de Histórias” – Hug Cotton – SP 

2014 

➢ Método de Ensino de Ballet Clássico - Universidade Livre de Dança - 2011 

➢ Oficina de Clown "Revelações do Nariz" – SP - 2011 

➢ "Experiências de Contação de Histórias para Crianças Vítimas de Abuso Sexual", Instituto Viva e Deixe 

Viver - São Paulo – 2012. 

➢ Curso "Contos de Fada - Portal de Entrada para o Mundo Interior" - Sueli Pecci Passerini, Instituto Viva 

e Deixe Viver - 2012. 

➢ Brinquedo, Objeto de Desejo de Adultos e Crianças – Instituto Viva e Deixe Viver - 2010 

➢ “O que é Preciso para Formar Personalidade Ética?” - Reizinhos Felizes - 2013 

➢ Ludicidade na Educação Integral - Ana Leite - 2014. 

➢ “Palavras Dobradas, Histórias Coloridas”, Julia Klein – SP - 2016. 

➢ Formação de Circo Social – Rede Circo Mundo Brasil – Cirque Du Soleil – 2016 e 2017. 

➢ Educação Integral – CENPEC – 2015 

➢ Pedagogia Waldorf – Respeito pela Criança – ICA – 2016 

➢ Novas Fronteiras e Desafios para Licenciatura em Educação Física no Estado de SP – Unicamp – 2009 

➢ Curso “Baile do Colherim” com Estevão Marques – 2018 

➢ Curso Comparação das Metodologias do Ballet Clássico com Alice Arja, 2019 

➢ Curso Elaboração e Gestão de Projetos com foco no Proac Editais, 2020  

➢ Oficina Clipping e Portifólio para projetos Culturais, Portal Produtora Cultural , 2021 
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Membro das Organizações 

 
➢ Rede Circo do Mundo Brasil – em parceria com o Cirque Du Soleil 

➢ Rede Internacional de Contadores de História da Espanha – RED 

➢ ABRAORFF – Associação Orff Brasil – Música e Movimento na Educação 

 
 
 
 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
Progescult – Gestão de Organizações e Projetos Ltda 
 

A PROGESCULT - Gestão de Organizações e Projetos Ltda. foi criada, no ano de 2017, com a 
finalidade de realizar e assessorar a realização de projetos culturais e em rotinas de gestão de 
organizações.  
 

Desde sua criação presta serviços de elaboração, gestão/acompanhamento e prestação de 
contas de projetos incentivados. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (antiga Lei Rouanet), 
participou da realização dos PRONAC 163793, 172397, 183802, 184280, 190071, 193202 e 210005.  
 

Por meio do Programa de Ação Cultural, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Paulo, participou e tem participação nos ProAC 19255, 27100 e 27317, 
30051 e 30827, além de, elaborar e executar projetos de sua autoria (ProAC 24215, 28115 e 30304).  
 

Atua também em parcerias celebradas entre organizações sem fins lucrativos e o primeiro 
setor, em termos de Colaboração (T.C. no 003/2018, entre 2018 e 2020; e T.C. no013/2020, entre 
2020 e 2021), Termo de Parceria (T.P. no 001/2018, entre 2018 e 2019; T.P. no 001/2020, em 2020; 
e T.P. no 001/2021, em 2021) e Termo de Fomento (T.F. no 001/2017, em 2017), com poder público 
municipal de Itapira, e Termo de Fomento (Funarte - T.F. no 006/2019, em 2020) com poder público 
no âmbito federal.  
 
 


