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A presente proposta contempla os seguintes conteúdos:

•      ABanda Lira ltapirense;

•     Descrição do projeto e Fontes Financiadoras
•      PlanodeTrabalho

a.    Dados cadastrais

b.    Descrição do planode trabalho

c.    Justl.ficati.va da proposição

d.    Objetl.vo geral

e.    Objeti.vos específicos

f.     Cronograma de execução

g.    Metodologia
h.    Recursos físicos

i.      Recursos materiais

j.     Recursos humanos
k.    Planodeaplicação

1.     Cronograma de desembolso

m.  lnformações adicionais

n.    Descrição detalhada das metas/indicadores

o.    Monitoramento e avaliação

p.    Representante da entidade
•     ANEXO I -Orçamento detalhado dos itens da parceria para o período;
•     ANEXO II -Estl.mativa de apresentaçõese distribuição devagas; e



BANDA

A BANDA LIRA ITAPIRENSE
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Fundada em  10 de abril de 1909 e qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil

de lnteresse Público), por meio do processo MJ n° 08000.018194/2017-68, de 05 de julho de 2017,

a  Banda Lira ltapirense é uma das mais anti.gas bandas em atividade (ininterrupta)  no país. Desde

sua fundação vem prestando serviços à comunidade de ltapira e região, e preserva até hoje suas

rai'zes, impactando diretamente na cultura local.

Pautada  pela  qualidade  e  excelência  musical,  é  construída  constantemente  com  base  na

democrati.zação  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 artl'sti.ca.

Dessa  forma,  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,  realizado  em  entídades  e

equipamentos  públicos  relacionados  à  Secretaria  de  Promoção  Social  do  município.   Em  2017

iniciou  o  Proj.eto  Viva  Música  Educação  'Maurício  Perina',  realizado  em  escolas  da  rede  pública

municipal de ensino de ltapira.

Os  projetos  mantidos auxiliam  o desenvolvimento cultural  e social  de  crianças  e jovens  a

partir dos quatro anos de idade, oferecendo cursos de formação de banda de música instrumental,

musicalização/coral  infanti.l,  flauta  doce,  percussão  corporal,  violão  popular,  coral  para  terceira

idade, fanfarra e expressão corporal.

Buscando conti.nuamente a excelência de sua  música e, por consequência, a concretização

de seus objetivos sociais e educati.vos, sob a regência do Maestro e Coordenador 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. Luis Fernando de Almeida.

Atualmente,  as  atividades  são  viabilizadas  com  apoio  da  Prefeitura  Municipal  de  ltapira,

através de Termo de  Parceria com a Secretaria  Municipal  de Cultura e Turismo,  e pelo patrocínio
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das empresas Laboratório Cristália, Supermercados Antonelli,  MP Hospitalar e Micropack,  através

do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de

São Paulo.

A  Banda  Sinfônica  Lira  ltapirense  tem  ainda  em  seu  currículo  importantes  projetos,  dos

quais  se  destacam:   Temporada  de  Concertos   Especiais  (ProAC-ICMS),  com  a   participação  de

artistas  da  cidade;  participações  especiais j.untamente com  renomados artistas da  região,  como

Nunno Dellalio e  Marina Gabetta, Toni Angeli;  e concertos com  os artistas Kleiton  & Kledir,  Jorge

Aragão, Renato Teixeira & Sérgio Reis.

Para manutenção de suas ati.vidades, a OSCIP Banda Llra ltapirense realizou a execução dos

projetos:  Escola  de  Música  1;  Escola  de  Música  11;  Plano  Anual  2017;    Plano  Anual  2018;  e  Plano

Anual 2019 (executado no ano de 2020), por meio da Lei Federal de lncentivo à Cultura e, por meio

do Porgrama de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, os projetos: ProAC-ICMS 27100

-Plano Anual 2019; e ProAC-lcMS 30051 -  Plano Anual 2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO E FONTES  FINANCIADORAS

Visando a  manutenção da tradição da  Banda Sinfônica Lira, em um  projeto iniciado

e  mantido  desde  o  ano  de  1999,  o  Projeto  Escola  de  Música  contempla  a  oferta  de  cursos de

prática   instrumental   para   sopros   (flauta   transversal,   clarineta,   clarone,   saxofones,   trompa

sinfônica, trompete, trombone, bombardino e tuba), bateria e percussão, curso livre de violão, em

ciclos básico, e avançado, aulas de solfejo, teoria e musicalização.

lniciado  com 25  alunos  e  uma  média  de 40 apresentações anuais da  Banda  Lira,  o

projeto  cresceu,  a  cada  ano,  e  atualmente,  proporciona  em  torno  de  120  vagas,  com  ensino

completamente gratuito,  para crianças, jovens e adultos, a partír de 4 anos de idade, distribuídas

em diferentes núcleos da Banda Lira.

Desde seu  início,  o  Projeto  Escola  de  Música  teve  suas atividades  fomentadas  por

meio  de  convênio  com  a   Prefeitura   Municipal  de  ltapira,   através  da  Secretaria  de  Cultura  e

Turismo,  sendo  mantido  e  renovado,  por  seus  bons  resultados  proporcionados  à  comunidade

ltapirense, anualmente, até os dias atuais.

A partir do ano de 2015,  o Projeto  Escola de  Música  passou  a fazer  parte do  Plano

Anual e a ter o financiamento de suas atividades complementados também com  recursos de Lei

Federal de lncentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural  (ProAC), do Governo do  Estado de

São Paulo.

No ano 2017, a Banda Lira ltapirense foi contemplada pelo Edital de chamamento n°

004/2017, tendo firmado, com a Prefeitura Municipal de ltapira, por meio da Secretaria  Municipal

de Cultura,  parceria  para celebração do Termo de Fomento n° 001/2017, com o mesmo objeti.vo

citado  anteriormente,  tendo celebrado,  em  sequência,  o TERMO  DE PARCEIRA N° 001/2018,  TERMO DE

PARCERIA N° 001/2020, e TERMO DE PARCERIA N° 001/2021, todos com mesmo objetivo de execução.

Para  o ano de 2022,  as  atividades  do  Projeto  Escola  de  Música terão seu  fomento

unicamente  com  recursos  desta  proposta  de  Termo  de  Parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de

Cultura  e  Turismo  de  ltapira,  com  obj.etl.vo  de  FOMENTO  PARA  MANUTENÇÃO  FUNCIONAL,  AULAS  E

APRESENTAÇÕES  MUSICAIS DE  BANDA SINFÔNICA.

A  Banda  Lira  também  possui  um  PRONAC  aprovado  e  aberto  a  captações,  para  o

Plano Anual 2022, porém até o momento sem captação de recursos ou previsão para tal.
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PLANO DE TRABALHO

•    DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade:
BANDA LIRA ITAPIRENSE

ndereço:
UA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 41 -CENTRO

idade:
ITAPIRA

iiiiii !TiF:---
13.970-160

Nome do Responsável (Presidente):
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA

Órgão expedidor/UF:
SSP/SP

Endereço:
RUA ITÁLIA, 357 - CUBAllÃO

CNPJ:
48.829.360/0001-27

DDD/telefone:
(19) 38133330

! cpF:

í  102.701.208-66
• cargo,

;  PRESIDENTE

•    DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Ti'tulo: (Nome Fantasia):

MANUTENÇÃO FUNCIONAL DE ATIVIDADES -

BANDA LIRA ITAPIRENSE

F=mail:

contato@bandalira.org.br

T3:fíl2:gfl7_L_

Perí®do de execução:

lnício: 02 dejaneiro    +érmino: 31 de dezembro de
\

de 2022.                           12022.

Tipo de Serviço: AULAS DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO E APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE GRUPOS

INSTRUMENTAIS EM DIVERSAS FORMAÇÕES

Identi.ficação do objeto: FOMENT0 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL, AULAS E APRESENTAÇÕES

MUSICAIS

[

Público Alvo:   CRIANÇAS, JOVENS E ADUITOS, A PARTIR DE 04 ANOS DE IDADE, DE TODAS AS CLASSES

ECONÔMICAS

Local de Execução: Rua: COMENDADOR JOÃO CINTRA, 41        Bairro: CENTRO        Telefone: (19)

3813.3330

Coordenador (a): MAURíCIO PERINA

! llécnico Responsável técnico do projeto: MAURíCIO PERiNA
L--

Endereço do responsável técnico:                                     PDDfte[efone:
RTag_s_c_a_r__=:a_v_ÍE,í=í_T_o_q,_R:_ca_ntg_d_oL±m_:_r_:=LLtíL±,±9Z45:€2.2_€
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•     JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAO

1.'1111(1'1(1(1   {,'11    I(JO''

A arte, em especial a música, possui a função de renovar, transformar, amparar e
acolher  nossas  vidas,  fazendo  refleti.r  os  valores  de  um  povo  e  sua  cultura,  estimulando  e

promovendo  momentos  de  afetividade  e  de  desenvolvimento  da  socialização,  criando  novas
fronteiras e  bases  para  a efett.va  inclusão social  e potencializando  habilidades  necessárias  para

melhor compreensão do mundo.
Os projetos aqui propostos visam potencializar as ações já desenvolvidas há mais

de 112 anos, perenizando a história desta importante Banda para o município de ltapira e região,
através da  preservação de sua  memória,  bem como das raízes da cultura  local, fortalecendo a
democratização  e  o  acesso  à  música  de  qualidade,  de  acordo  com  as  frentes  propostas  de
Formação Musical, e Produção e Democratização Cultural.

No intuito de promover vivências e valores para a vida das pessoas envolvidas, e

suprir as necessidades futuras de gerações de músicos, visando potencializar as ações de ensino

já desenvolvidas envolvendo crianças, jovens e adultos, de todas as classes sociais; visando ainda
o  resgate  dos  valores  culturais,  a  sociabilidade  e  a  expressividade,  reafirmando  o  sentido  de

parceria   e   cooperação,   e   auxiliando   o   desenvolvimento   motor,   através   das   ati.vidades   de
musicalização, contribuindo para a diminuição do tempo ocioso e aumentando a qualidade de

vida  dos  parti.cipantes  dos  projetos,  se  dá  a  importância  da  manutenção  das  ações  para  a
comunidade, reforçada ainda pela completa gratuidade das ati.vidades propostas.

Como forma de perenizar a história e potencializar as ações realizadas pela frente
de  formação  musical,  o  projeto  proposto,  na  frente  de  produção  e  democratização  cultural,
busca a formação de um público onde as pessoas possam recordar momentos de suas vidas ou
conhecer esti.Ios diferentes de música, pouco difundido na atualidade, visando a democrati.zação
do acesso, por meio concertos abertos e gratuitos, em locais públicos e eventos realizados pela

comunidade ltapirense.

Por  fim  há  o  intuito  de  difundir  e  disseminar  a  cultura  musical  de  bandas  em

formações diferentes das mais habituais e tradicionais, valorizando artistas do município e tendo

a  preocupação  de  unificar  estilos  distintos  e  propagar  esse  tipo  de  apresentação,   com  a

possibilidade   de   participação  de  artistas   acompanhando  a   Banda   Sinfônica,   interpretando
diversos gêneros da música.

Por proporcionar acesso à música nos segmentos de ensino, e apresentações de forma
não comercial, mas sim com objeti.vo de fomento à cultura, o projeto justifica a possibilidade de

! conti.nuidade  do  apoio  da  Prefeitura  Municipal  de  ltapira,  através  da  Secretaria  de  Cultura  e
Turismo.
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Objetl.vo Gera 1

0 projeto Escola de Música visa fortalecer e perenizar a história da Banda Lira ltapirense,

em seu segundo centenário, no município de ltapira, através do fomento ao ensino musical e da

democrati.zação  cultural  de  forma   ampliada,  descentralizada  e  estruturada,  consolidando  a
música como política pública local, auxiliando no desenvolvimento cultural.

Objetivos Es pecíficos

1.     Fomentar iniciativas de formação prática musical em dois ciclos: BÁSICo e AVANÇADO

para, em torno de 120 crianças, jovens e adultos, de forma completamente gratuita, para
pessoas de todas as classes sociais, visando formação das futuras gerações de integrantes da
Banda Lira ltapirense e eventuais profissionais do meio musical, distribui'das conforme
ANEXO 11;

2.     Democratizar o acesso à música instrumental com a realização de, ao menos, 35 (trinta e

cinco)   apresentações   musicais  gratuitas  e  abertas   (conforme  ANEXO  11),   por   meio  da
flexibilização   em    diferentes   tl.pos   de   formação   de    banda   e   grupos   instrumentais,
compreendendo apresentações, concertos populares, eventos cívicos, e eventos de tradição

cultural e religiosa, ao longo dos 12 meses de abrangência do termo, alcançando um público
esti.mado em, aproximadamente, 6.000 pessoas;

3.     Disponibilizar, de  maneira gratuita,  instrumentos para os alunos matriculados nos cursos

oferecidos; e
4.     Disponibilizar local adequado para ensaios, apresentações, audições e aulas, Iocalizado na

área  central  do  munici'pio,  de fácil  acesso  e  com  adaptações  para  pessoas  idosas  e  com
restrições de mobilidade.
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•     CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Espec.fficação

Ações administrativas

Contratação/Renovação de
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Indicadorfi'sico

!          Quantidade
unidade

Tb-Lià-€-ãã
p=-T`=-'---'-'~!    lnício    i  llérmino

±P_aT:_e_S+    AÇões    !             i

"   | ::::::::Sredsedt:asbear'vhí:oe

Pagamento de pessoal

1.3   ! Pagamento a prest. de serviço

LrioTp-aTaá-e--ni:;-; )Mês-'-rJ-U__i_-_
1.5    !  Prestação de contas PARCIAL
--.-L----------------------.c-------`
1.6   !  Prestação de contas FINAL

Ações junto aos usuários

3.1    | Aulas de música/musicalização

Concertos/Apres. Populares

3.3    1  Eventos cívicos

ãTTErii-s-~é-uTt~L-Fa-~i;~é~ã~éiià-i-o-s-5;

3.5    ! Audições e Apr. Didáticas

AÇões Técnicas

Reuniões de planejamento

Capacitações

Ensaio Banda Sinfônica

saio Banda Escola

12

Evento   ;

í:-::l=::axT)
Evento    i  800 (cada)
____,_.______i____._
Evento    ;    80(cada)

É-v-(ãí=i-!
___. __~_ ___-__      ____ .___  __

Evento    ;
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•      METODOLOGIA

P LAN0 PEDAGÓGICO

CURSO DE BANDA - SOPROS E PERCUSSÃO:

PÚBLICO ALVO:

A parti.r de 08 (oito) anos de idade

METODOLOGIA:

Curso focado  na  formação  de  músicos  para  banda  musical  e  sinfônica,  com  a  utilização  de

método específico de ensino coletivo de instrumentos de sopros e percussão,  estruturado em 02

(dois) ciclos de desenvolvimento técnico-musical: BÁSICO e AVANÇADO.

0  aluno  receberá,  nos  dois  ciclos,  aulas  de  prática  instrumental,  prática  em  grupo  e teoria

musical, com conteúdo específico para cada instrumento, no nível técnico que se encontrar.

1- CICL0 BÁSICO

CONTEÚDOS TRABALHADOS:

a) Afinação, percepção rítmica e melódica, socialização;

b) Notação musical básica: pentagrama, figuras rítmicas e notas no pentagrama, ponto de

aumento, fórmula de compasso, figuras ri'tmicas;

c) Arti.culação simples, legato, staccato, acentuado;

d) Sinais de dinâmica (pp-p-mf-f-ff) sonoridade;

e) conhecer diversos gêneros musicais,  instrumentos de orquestra e bandas e seus

diferentes timbres.
f) Prática de repertório nível 0 ao 2;

CARGA HORÁRIA:

Prátíca instrumental: aulas semanais coletivas com duração de lhoo

Prática em grupo: ensaios semanais com duração de lh30.

APRESENTAÇÕES:

Apresentações pedagógicas e audições internas.

`Jlj:-
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2- CICL0 AMANÇADO

CONTEÚDOS:

a)   Afinação, percepção rítmica e melódica, escalas, socialização;

b)   Práti.ca  de  repertório  níveis  02  ao  05  (Hinos,  canções  patriótícas,  peças  populares,

obras do repertório para banda sinfônica).

CARGA HORÁRIA:

Práti.ca instrumental: aulas semanais coleti.vas com duração de lhoo

Prática em grupo: ensaios semanais com duração de 2hoo

APRESENTAÇÕES:

Concertos de alta  performance,  populares, eventos cívicos,  religiosos,  concertos e
apresentações didátl.cos e concertos especiais (temátícos, com participação de músicos e cantores

convidados).

MATERIAL DIDÁTICO  (Utilizado nos dois ciclos):

• Recursos audiovisuais (projetor, som, microfones, aparelho CD)

• lnstrumentos musicais que compõem a formação de banda de música e sinfônica;

• Estantes para parti.tura; e

• Partíturas e caderno de música.

MÉTODOS E LIVROS UTILIZADOS NO ENSINO (para os dois ciclos):

• ARBAN, Jean 8. Arban's -Complete Conservatory for Trumpet. New York. Ed. Carl Fischer

• ARBAN, Jean 8. Arban's - Complete Conservatory for Trombone. New York. Ed. Carl Fischer

• Essential Elements 2000 -Book 1. Ed. Hal Leonard Corporation

• Essential Elements 2000 - Book 2.  Ed. Hal Leonard Corporation

•  Essential Elements 2000 - Book 3.  Ed. Hal Leonard Corporation

•  POZZOLl -Guia Teórico E Pratico 1 E 2.  Ed.  Ricordi do Brasil

•  POZZOLl -Guia Teórico E Pratico 3 E 4 -Melódico.  Ed.  Ricordi do Brasil
•     GAGLIARDl, Gilberto -Método de trombone para iniciantes. Ricordi Brasileira s/A

•     Aquecimento Miltinho ospA, Porto Alegre, Brasil

•     Festival performance solos, trombone e Baritono carl Ficher, New York

•     Método completo para saxofone, Hyacinthe Klosé, editora Ricordi

•     Método  para  clarinete  Kroepsch,  416  estudos  por  Eric  Simon,  edição  de  lnternacional

Music Company (New York)
•     Método Completo  para flauta  transversal  Taffanel  e  Gaubert,  vol.  1 e  2,  edição Alphonse

Leduc (Paris)
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•      Novos caminhos da Bateria Brasileira (Sérgio Gomes)

•     Exercícios rudimentais extraídos do livro stick control,

•     Livro "14 duetos de caixa". The New Breed (Gary cheaster)

CURSO DE VIOLÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO:

Alunos a partir de s anos de idade

METODOLOGIA:

No  curso  de  violão  o  aluno  irá  desenvolver  noções  básicas  sobre  música,  a  prática  do

instrumento, conhecimento e entendimento das notas musicais no violão, exercícios relacionados

a técnica,  leitura  de  partitura,  repertório,  solfejo,  exerci'cios  rítmicos  e o estudo de harmonia. As

turmas são formadas por até s alunos, divididas por nível técnico-musical.

CONTEÚDOS:

a) Propriedades do som;

b) Pentagrama e linhas suplementares;

c) Notas e figuras músicas;

d) Ligadura de valor;

e) Ponto de aumento;
f) Fórmula de compasso;

g) Contratempo e síncopa;
h) Tom e semitom;

i) Sinais de alteração (sustenido, bemol, bequadro);

j)  Escala diatõnica maior, intervalos;
k) Leitura a primeira vista;

1) Conhecimento das cordas e notas no braço do instrumento;
m) Acordes;

n) Exercícios técnicos de mão esquerda, mão direita (dedilhado); e

o) Concepção rítmica de mão direita.

CARGA HORÁRIA:

Aulas coleti.vas semanais com duração de lhoo

APRESENTAÇÕES:

Apresentações pedagógicas, eventos populares

Página 12 de 21



líl'''{l('(ll'  c,'''  l `)(J()

MATERIAL DIDÁTICO:

-Violões para uso em aula

- Caneta, lápis, borracha e caderno de música

-Os livros que auxiliarão nas aulas de violão serão:

-LACERDA, OSVALDO. Teoria elementar da música. São Paulo, Editora Ricordi Brasileira S.A.

-PINTO,  HENR[QUE.  lniciação ao violão  (princípios  básicos e elementares para  principiantes).

São Paulo,  Editora Ricordi Brasileira S.A.

CURSO DE MUSICALIZAÇÃO - Projeto MovMúsica

PÚBLICO ALVO:

Alunos a  partír  do  6°  ano  ao  3°  do ensino  médio  da  "E.E.  Benedito  Flores de Azevedo",

inscritos na eletiva de música -parte do ensino integral da escola como uma das opções de demais

eletivas existentes.
Média de 30 alunos.

METODOLOGIA:

0  Projeto  de Vida  dos  alunos  da  PEI  EE  Benedito  Flores de Azevedo,  promove a  eletiva
"MovMúsica",  a  fim  da  prátl.ca  de  música  e  movimento.  Dentro  desta  abordagem,  o trabalho  e

conhecimento  do  ensino  de  música  pela  música,  a  relação  entre  cultura,  uti.lização  de  recursos

sonoros disponíveis, gêneros e estilos variados,  improvisação livre e orientada, estímulos voltados

para   a   vivência   em   grupos   musicais   variados,   percepção   do   corpo   como   instrumento   de
comunicação, ações corporais e qualidades de movimento, tempo e ritmo, os diferentes enfoques
de ensino-aprendizagem e produções artísticas de performance.

CONTEÚDOS:

Criar e improvisar em música;
-    Promover espaços para a expressão musical;

-    A interpretação como meio essencial a compreensão musical;

-    O fazer artístico;

-Desenvolver a escuta atl.va;

-    Promulgar a capacidade de percepção sonora;
-Apropriar-se de linguagens artísticas;

-Conhecer conteúdo e forma de música;

-    Práticas instrumentais alternativas dentro do acessível;

-    Práticas instrumentais coletl.vas;

-    ldentificar corporalmente práti.cas do fazer musical;
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-Experiência musical;

-    Conhecer diferentes abordagens de repertório e temáticas;
-    Desenvolvimento da capacidade para análise e argumentos acerca de prátl.cas musicais;

-Construção do gosto musical;

-    ldentificar   especificidades   em   que   a   música   abarca   em   diferentes   culturas   e   espaços

históricos.

CARGA HORÁRIA:

Aulas coleti.vas semanais com duração de lh30

APRESENTAÇÕES:

Mostras artísticas e apresentações conforme calendário escolar, sendo essas culminâncias

de atividades apresentadas em finais de semestres (julho/dezembro), podendo também participar

de eventos externos, com agendamento prévio junto a direção da referida escola.

MATERIALDIDÁTICO:

lnstrumentos  musicais,  amplificadores,  extensões,  microfones,  cifras,  pedestais,  uso dos

materiais  dísponi'veis,  aparelhos  de  multl.mídia,  uso  de  materiais  impressos,  cartolinas  e  caneta

piloto.

REFERÊNCIAS:

BAÊ,  Tutí  &  MARSOLA,  Mônica.  Canto,  uma  expressão.  Princípios  básicos  de  técnica  vocal.  São

Paulo: lrmãos Vitale, 2000.

BEHLAU,  Mara;  REHDER,  Maria  lnês.  Higiene vocal  para  o  canto  coral.  2a  edição.  Rio  de  Janeiro:

Revinter, 2009.

BEUNTTENMULLER,  Maria  da  Glória.  Expressão  vocal  e  expressão  corporal.  2  ed,  Rio  de  Janeiro:

Enelivros,  1992.

BENNET,  Roy -  Elementos  Básicos da  Música.  Cadernos de  Música  da  Universidade de Cambridge.

Rio

de Janeiro:Jorge Zahar, 1993.

BENNET, Roy -lnstrumentos de Orquestra. Cadernos de música da Universidade de Cambridge.  Rio

de
Janeiro: Jorge Zahar,  1988

BENNET, Roy -Uma Breve História da Música. Cadernos de música da Universidade de Cambridge.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986

MATEIRO,   T.;   lLARl,   8.   (Org.).   Pedagogias   em   educação   musical.   Curitiba:   lbpex,   2011.   (Série

Educação Musical)

MED, Bohumil. Teoria da Música. 4ed.  rev. e ampl.  Brasília, DF: Musimed,1996.

Página 14 de 21



IJ1'''(l{'(ll'  lJ''l   l l)(J()

SCHAFER, Murray. 0 ouvido pensante. São Paulo:Editora Universidade Estadual Paulista,1991.

SOBREIRA, Silvia. Desafinação Vocal.  Musimed, 2003.

STOKOE,    Patricia;    HARF,    Ruth.    Expressão   corporal    na    pré-escola    (tradução    de    Beatriz   A.

Cannabrava). São Paulo: Summus, 1987.

PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. Porto Alegre: Sulina, 2008.

Espera-se com  este  PLANO  PEDAGÓGICO garanti.r a  qualidade dos trabalhos da  Banda  Lira
ltapirense, consolidada por um  modelo de atuação  musical sólido e transformador,  que reforce a
cultura e o acesso a ela como poli'tl.ca pública  local capaz de agregar e incluir toda a população do
município de ltapira-SP.

•      RECURSOS FISICOS

N° de ordem             i Quantidade

•      RECURSOS MATERIAS

___      1_____-`__       _
N°deordem     !    Quantl.dade Especificação

( Clarinetes em Sib

Clarinete baíxo em Sib

Bombardino

Flautas transversais
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•      RECURSOS HUMANOS

No    iFunção

!01     !Secretária

I.`1'„'I{'tl{l  {J'''   1()01)

Carga Horãria              | Salário (Valor Bruto)______`_n_  __`\_-_______
40h semanais              ; R$ 1,810.00

Fonte Pagadora

Termo de Parceria

•      PLANO DEAPLICAÇÃO (RS)

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

conta específica da parceria serão automati.camente aplicados em caderneta de poupança ou
fundo de invest].mento composto  majoritariamente por tl'tulos da dívida pública, com resgate

automático.

•      CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS)

0 Plano de aplicação abaixo tem seu desdobramento detalhado no ANEXO 1.

MÉDlo/MÊs   i             TOTAL PARCERIA

DESPESA COM  PESSOAL R$ 2.731,67

R$ 830,33

R$ 0'00

R$ 12.338,00

_RÉ=,i__,__!
R$ 16.100,00         i
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JAN/2022

R$ 16.100,00

JUL/2022

R$ 16.100,00

FEV/2022

R$ 16.100,00

MAR/2022

R$ 16.100,00

AGO/2022    !     SEl/2022

ABR/2022 MA12022

R$ 16.100,00   |   R$ 16.100,00
I

T

JUN/2022

R$ 16.100,00

g±y_20g±__N_O±/É9:2_.2__._L.PE¥
R$ 16.100,00   í   R$ 16.100,00   ;   R$ 16.100,00   i   R$ 16.100,00   !   R$ 16.100,00

\

•    INFORMAÇõES ADICIONAIS

Aporte de recursos próprios: solicitamos autorização, de forma antecipada e com validade
para toro  o  prazo de execução,  para depósito  na  conta  da  parceria,  quando  houver atraso  no
repasse  de  recursos,  com  a  finalidade  de  cobei-tura  de  gastos  relati.vos  ao  objeto,  com  o
respect].vo  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 ltapirense, e
os valores de referência pagos aos profissionais acompanham a média pratl.cada no mercado, na
região.  Por já possuir todos os materiais e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento
das ati.vidades, não há nesta proposta valores determinados à aquisição de material permanente,
sendo  o  orçamento  predominantemente  voltado  à  manutenção  das  ati.vidades  de  rotl.na  da
Organização. A planilha de orçamento detalhada segue no ANEXO 1.

A quantidade de atendimentos atual e a capacidade máxima de atendimento a usuários,
bem  como  a  relação  de  apresentações  e  público  estl.mado  atingido  encontram-se  descritas,
detalhadamente, no ANEXO 11. 0 aumento superior ao proposto é possível, mediante realização
de termo de ajuste ou termo aditivo similar.

•      DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ lNDICADORES

Por se tratar de ati.vidades já em andamento, as metas estipuladas são as de referência de
atendimentos já realizados pela  Banda  Lira,  e de número de apresentações/concertos a  serem
realizados (ANEXO 11), com a devida estimativa de público alcançado, de maneira a proporcionar
à população diferentes formas de lazer e de cultura, demonstrando os resultados obti.dos com as
atividades diárias de ensino de música,  além de despertar nas crianças e jovens,  parti.cipantes

atl.vidades, por meio da musicalidade, o trabalho em equipe e desenvolvimento cultural.
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•      MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Como forma de monitorar e avaliar as metas do projeto, será realizada a coleta de
sobre assuntos relacionados ao impacto causado pela realização das aulas e concertos

na vivência do coti.diano dos indivíduos, por meio de questi.onário de avaliação do projeto, bem
como a preparação de registros fotográficos de cada evento e do cotidiano das aulas ofertadas,
além  da      montagem  de  clipping,  relacionando  as  veiculações  mais  expressivas,  relativas  ao

projeto, que serão anexados na prestação de contas.
Além  desses  instrumentais,  o  monitoramento  das  ati.vidades  do  projeto  será

realizado através de relatório mensal que, demonstre a quantidade de atendimentos realizados,
bem como de concertos/apresentações e o respectivo público estimado atingido com cada ação.
Além desses aspectos, constará no relatório de monitoramento o acompanhamento técnico, com
breve descrição dos conteúdos trabalhados com os alunos e  bandas (escola, alpha e sinfônica)

durante cada período.
Os  relatórios  de  acompanhamento  de  metas,  bem  como  toda  documentação

perti.nente  à  celebração  da  parceria  serão  disponibilizadas  em  si'tio  eletrônico  da  Banda  Lira
ltapirense (www.bandalira.org.br), na seção "transparência".

L#-C,cz`
Assinatura do Presidente

Itapira, 08 de novembro de 2021
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ANEXO I

ORÇAMENTO DEIALHADO DOS ITENS DA PARCERIA PARA 0 PERÍODO

DESCRIÇÃO DA FtuBF`lcA

1.   DESPESAS COM PESSOAL

1.    1.        Secretária

1.   2.       Provisão de i3° Saiário

1.   3.        Provisão deférias

1.   4.       Encargossociaisetrabalhistas

2,   SEF`VIÇOS DE PESSOA JUF`ÍDICA - PJ

2.    1.        Maestro

2.   2.       Assistente executiva

2.   3.       Coordenação administrativo-financeira

2.    4.        lnstrutor

QTD      TIPO         UNITÁRIO               TOTAL

F]$      32.780,00

12          mês        R$     1.720,00    Ft$       20.640,00

1            mês        R$     1.720,00    R$         1.720,00

1            mês       R$        580,00    R$            580,00

12          mês        R$        820,00    Fl$         9.840,00

F]$   148.056.00

12          mês        R$    4.200,00    F{$       50.400,00

12          mês        R$        640,00    F}$         7.680.00

12          mês       R$    1.280,00    R$      15.360,00

1           verba      Ft$  65.416,00    R$       65.416,00

Valores distribuídos da seguinte forma:
-lnstrutor de madeiras (flauta, clarinete e saxofones) | 14 horas semanais
-Instrutor de metias agudos (trompetes e trompa) | 4 horas semanais
- Instrutor e metais graves (trombone, bc)mbardino e tuba) | 4 horas semanais
- Instrutor de percussão | 4 horas semanais
- lnstrutor de violão | 5 horas semanais
- lnstrutor de musicalização (MovMúsica) | 3 horas semanais

Para o cálculo do valor total considera-se a carga horarja semanal total (34 horas) multiplicado por 52
semanas ao valor de F}$ 37,00mora. (34 x 52 x R$ 37,00 = F{$ 65.416,00)

2.   5.        Limpeza(fíKinas)

2.   6.       Carregamento

3.    MATERIAL DE CONSUIVIO

3.    1.        Água

3.    2.        Energiaelétrica

3.   3.       Manutenção e conserv. predial/instrumental

3.   4.        Material de consumo

3.   5.       Produtos de limpeza

3.   6.       Telefone

4.   lMPOSTOS

4.    1.        ISSQN

vALOR TCHnL Do pRojETo

12          mês        FI$        700,00    R$         8.400,00

1           verba      F]$        800,00    R$             800,00

Fl$        9. 964' 00

1            verba       R$     1.080,00     F{$          1.080,00

1           verba      R$    2.200,00    F}$         2.200,00

1           verba      R$     1.884,00    Ft$          1.884,00

1           verba      Ft$        500,00    FI$             500,00

1           verba      F]$        700,00    Ft$             700,00

1           verba      Ft$    3.600,00    Fl$         3.600,00

Ft$        2. 400' 00

1          verba      R$    2.400,00    Fl$         2,400,00

R$   193.200'00
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ANEXO 11

ESTIMATIVA DE APRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Distribuição de Vagas

Tipo de Apresentação

AmESENTAçÕEs GRAR-umffi ESTIMADAS

Quant.               Públioo Médio
Local de F`ealização     Apresentações    Estimado/Apres.

(A)                                 (8)

Público Total
(AXB)

Audições e Apresentações didáticas Sede da Banda Lira 10 50 500

Concertos e Apresentações Populares Praças e Bairros 12 200 2400

Eventos Cívicos F]uas de ltapira 3 800 2400

Eventos de Trad. Cultural e Religiosa Comunidades de Bairros 10 80 800

TomL                                                35

Apresentações gratuitas e abertas estimadas

Frent® d®
Atuação

DIS"lBUIÇÃO EST]MADA DE VAGAS

Ciclo de Formação          Local d® F]ealização              Faixa Etária
N® aprox de

Atendimentos
Capacidad® de
atendimentos

Banda E§cola Nível Básico Sede da Banda Lira

a paJtir de s anos deÍdade

25 40

Banda Sinfõníca Nível Avançado Sede da Banda Lira 40 60

Curso Uvre de VioÉo Níveis Básieo e Avançado Sede da Banda Lira 25 40

MovMúsica Musicalização
E.E. Benedito Flores de Alunos do 6° ano ao 30 30

Azevedo 30 E.M.

T017LL DE VAGAS:               120                          170
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