
PREFEITURA MUNICIPAL 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

CULTURA 

CERTIDÃO DO lQ APOSTILAMENTO AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO NQ 01/2021-SMC/PMSJRP 

O município de São José do Rio Preto, CNPJ nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Cultura, situada à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º andar, Centro, doravante 
denominada SECRETARIA, representada neste ato por seu titular, Valdeci Pedro Ganga, portador da 
cédula de identidade nº e inscrito no CPF sob nº 590.464.308-04, designado por meio da Portaria nº 
34.731, de 01 de janeiro de 2021, autorizada pelo Prefeito do Município no termos do Decreto nº 
17.703, de 03 de fevereiro de 2017, e pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do 
Rio Preto - FAPERP, inscrita no CNPJ sob nº 01.577.672/0001-27, com sede à Rua Siqueira Campos, nº 
3929, Bairro Santa Cruz, no município de São José do Rio Preto/SP, representada neste ato por sua 
Presidente, Sra. Regina Helena Morganti Fornari Chueire, inscrita no CPF sob nº 045 . 731.488-50, 
doravante denominado simplesmente FAPERP, após anuência do Gestor, RESOLVE apostilar o Termo 
de Colaboração, em atendimento ao Ofício FAPERP D.A. Nº 014/2021, onde solicita alterações no Plano 
de Trabalho para melhor atender às demandas dos cursos, conforme segue: 

Plano de Trabalho: 
li - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
3 - Objeto da parceria : 

• Inclusão do segmento artístico Cultura Hip-Hop; 

• Exclusão do local "Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa. 
V- OBJETIVOS 
2 - Objetivos específicos: 

• Inclusão de desenho de observação, cultura hip hop (breaking e rap), street jazz e canto coral. 
VII-META 

• Estima-se atender um público de até 2.800 pessoas mensalmente; 

• Inserção dos novos cursos na Planilha de Metas. 
IX- LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

• Exclusão do local "Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa". 
XII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

• Revisão e alteração na carga horária semanal e na estimativa total de alunos de todos os 
cursos, em virtude das novas modalidades e, inserção no cronograma de execução, os novos 
cursos. 

XIII - GRADE DE ATIVIDADES 

• A Dimensão do trabalho técnico-cooperativo foi devido a alteração na data de início de 
vigência do Termo de Colaboração; 

• Devido à intercorrências na contratação dos instrutores, a dimensão do trabalho com o aluno 
teve alteração de mês nos cursos de percussão, violino, violoncelo e sopro, bem como a 
inserção dos novos cursos de desenho de observação, breaking, rap, canto coral e street jazz. 

Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 1, Centro, 15061.005 - São José do Rio Preto/SP 
(17) 3202-231 O - cultura.financeiro@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL 
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CULTURA 

XIV - AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS 
2 -Avaliação mensal: 

• Exclusão do relato/pesquisas para aferir o grau de satisfação do público-alvo atendido. 
XV- ESPECIFICAÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO E UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 
6 - Material de consumo : 

• Material para processamento de dados: exclusão do item cartões magnéticos, estabilizadores 
e monitores. 

• Materiais para os cursos oficinas e laboratórios: rolo de papel bonina kraft, folhas para 
utilização no flip chart, encordoamento (instrumentos de corda), pano de limpeza para 
higienização dos instrumentos, álcool etílico 70% e pulverizador. 

E para que no mesmo fique constando as devidas alterações, procede-se ao apostilamento. 

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2021. 

Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 1, Centro, 15061 .005 - São José do Rio Preto/SP 
(17) 3202-231 O - cultura.financeiro@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 
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São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2021. 

OF. FAPERP D.A. Nº. 014/2021. 
REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021-SMC - 1º APOSTILAMENTO 

Prezado Secretário, 

Vimos por meio deste, solicitar o 1º apostilamento do Termo de Colaboração nº 01/2021 -
SMC conforme segue abaixo. 

Estamos enviando anexo o Plano de Trabalho com as alterações deste apostilamento. 

li - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item 03 - Objeto da parceira 

Onde se lê: O presente Plano de Trabalho tem por objeto, a celebração de parceria com o município 
de São José do Rio Preto por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, formalizando a 
modalidade "Termo de Colaboração", consolidado por interesse público e recíproco com a 
organização da sociedade civil, mediante transferência de recursos financeiros, objetivando a 
execução dos serviços de coordenação pedagógica - artística, administrativa e de docência de cursos 
livres, oficinas e laboratórios nos seguintes segmentos artísticos: artes visuais, dança, música, 
literatura e teatro. 

Leia-se: O presente Plano de Trabalho tem por objeto, a celebração de parceria com o município de 
São José do Rio Preto por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, formalizando a modalidade 
"Termo de Colaboração", consolidado por interesse público e recíproco com a organização da 
sociedade civil, mediante transferência de recursos financeiros, objetivando a execução dos serviços 
de coordenação pedagógica - artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e 
laboratórios nos seguintes segmentos artísticos: artes visuais, dança, música, literatura, teatro e 
Cultura Hip-Hop. 

Onde se lê: As atividades serão gratuitas e realizadas nos seguintes locais: 
Casa de Cultura Dinorath do Valle; 
Teatro Municipal Nelson Castro; 
Núcleo Municipal de Artes e Cultura Roberto Farath; 
Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa; 
Céu das Artes Aristides dos Santos; 
Núcleo Santa Cecília. 

Leia-se: As atividades serão gratuitas e realizadas nos seguintes locais: 
Casa de Cultura Dinorath do Valle; 
Teatro Municipal Nelson Castro; 
Núcleo Municipal de Artes e Cultura Roberto Farath; 
Céu das Artes Aristides dos Santos; 
Núcleo Santa Cecília 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz -CEP:15014-030 Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faper.JJ@faperp.or""hr site: www.faperp.org.br 
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Item 02 - Objetivos específicos 
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Onde se lê: Desenvolver e realizar aulas, oficinas e laboratórios nos segmentos artísticos de artes 
visuais: artes plásticas; dança: ballet, contemporâneo, jazz, sapateado e dança de salão; música: 
teoria musical, bateria, percussão, violão clássico, violão popular, viola caipira, teclado, piano, 
violino, violoncelo, sopro; literatura e teatro; 

Leia-se: Desenvolver e realizar aulas, oficinas e laboratórios nos segmentos artísticos de artes visuais: 
artes plásticas e desenho de observação; Cultura Hip-Hop (breaking e rap), dança: ballet, 
contemporâneo, jazz, sapateado, street jazz e dança de salão; música: canto coral, teoria musical, 
bateria, percussão, violão clássico, violão popular, viola caipira, teclado, piano, violino, violoncelo, 
sopro; literatura e teatro; 

VII- META 

Justificativa: Planilha de meta - inserção dos novos cursos na planilha e redistribuição das 
horas/aulas remanejadas de um curso para o outro, conforme demandas que foram apresentadas. 

Onde se lê: A meta do projeto Núcleos Municipais de Artes e Cultura tem a estimativa de atender 
um público de 2.800 (dois mil e oitocentos) pessoas, desenvolvendo a formação, o despertar para a 
arte e seus benefícios individuais e sociais. 

Leia-se: : A meta do projeto Núcleos Municipais de Artes e Cultura tem a estimativa de atender um 
público de até 2.800 (duas mil e oitocentas) pessoas mensalmente, desenvolvendo a formação, o 
despertar para a arte e seus benefícios individuais e sociais. 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: filWJl@fi!Jl.ITJl.org.br site: www.faperp.org.br 
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Onde se lê: 

P.LANILHA l)E META (CARGA HóRÁ~IA SEMANAL/:MENS,L/ TURMAS/QUANTIDADE DE At..UNO 
·.· . ... ... . NÚCLEOS DE ARfES E CULTURA - SMC ... . .. .. .... .. •· 

CURSOS flllllAli e S ... is. M!!S M@S ·. M@s M€S. . ÊS .,.gs. ,.gs· ,.gs . MÊS.. MêS . s .. · .... @s .. MÊS MES. CtlRSOeM16• ... qTE qre TOTAL l 
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QUANTIDADE DE SEMANAS 5 

curso de artes visuais (p!àsticas 12 60 

Curso de .artes v1suaís (plásticas 24 120 

Curso de Dança (ballet) 12 60 

Curso de- Dança (ballet) 14 70 

Curso de Dança (comtemporânE 4 20 

curso de Dança (ja22) 8 40 

Curso de Dança (jazz) 10 50 

Curso de Dança (sapateado) 4 20 

Cursa de Dança de salão 1 6 30 

Curso de hterai:ura 1 4 20 

Curso de música (teoria musica!) 4 20 

Curso de música (bateria) 1 12 60 

Curso de música (percussão) 1 4 20 

Curso de música ( violão c!.âss1col 3 15 

Cursos de música ( violão popu!ad 12 60 

Curso de música (vmla caipira) 1 12 60 

Curso de- música (teclado) 1 8 4() 

Curso de música (teclado) 1 10 50 

Curso de música (piano) 1 14 70 

Curso de música (viohno) 1 6 30 

Curso de müsica (violoncelo) 1 4 20 

Curso de rnüsica (sopro) 1 12 60 

Curso de teatro 1 10 50 

Curso de teatro 1 16 80 
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Leia-se: 

PIANILHA.DE META .. {CARGA HORÁRIA SEMANAL/ MENSAL/ TURI\IIAS/QUANTIDADEDE ALUNO 
NÚCLEOS DE ARTES E CULTURA - SMC . 

l Q'rE , H~rtAs~i HOÂAS/M!)!~ -~~À~é HoR.fí.S/Mf HOR.A:~s HOAA'S~ tt<)RAS/ HOR.-AS/ ttORi4$/ H~ltAS( ~91ú\S~Ml Jo~~s/M@s !iti1tAS~"f tto~Â~ 'fót"~L 
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QUANTIDADE OE SEMANAS j 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 __ 2__ 5 4 4 4 3 

Curso de artes visu2is (p!á:sttcasl 8 40 32 32 

curso de artes visuais (plásticas! 22 110 89 88 

Curso de Dança {baHet) ! 5 2S 20 20 

Curso de Dança (ballet) ! 20 1.00 80 80 

Curso de Dar1ça (cl'.!mti;:,mpr.irân~ 6 30 24 24 

Curso de Dan\!ª (Ja;;;:-) 3 1S 12 12. 

Curso dr1 D,1nç~1 (j<"',2z) lO 50 40 40 

ClffSO de Dança (sapate.;3do) 2 10 

Cunm dr1 D,1nç~1 de salão " 40 32 32 

C-ut·so cte literatura 30 24 24 

Cur~,r:i de m0~,1ca (te;:,rJa 1rn.1~,!ca1 3 1S 12 12 

Curso dF.J rnúsii.:.;J (b"3teri;J) 12 60 48 48 

Cor:;;o de música (percussão) 10 

Curso de rnúsK-a (violão c!ássico 4 

Cursos de música (vJo!.!io popu!a~ 21 105 84 84 

Cvrso de mús-1t.:.a (viola ..::a1piri<) 1 7 35 28 28 

Curso de musica (tec!,;,do) 1 5 25 20 20 

Curso de mús-ica (tedado) 1 10 50 40 40 

Cur~~o de música (piano) 1 15 75 60 60 

Curso de rnúsic.a (violir,o) 1 4 20 16 16 

Curso de rnúsiça (vm!onc.e!o) 2 10 

Curso de música (sopro) 6 30 24 24 

Curso de teatro 14 70 56 S6 

Curso de teatro 19 es 76 76 

Curso de desenho de observ açá! 2 10 

C:urso de htp-hop tbreak1ng) 10 

CLirSO de hip-hop (rap) rn 
Curso de canto cor.a! 4 20 16 16 

Curso de street Jt!ZZ 4 20 16 16 
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IX - LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Onde se lê: 

Leia-se: 

Casa de Cultura Dinorath do Valle, das 8h às 21h30, diversas turmas; 
Teatro Municipal Nelson Castro, das 9h às 22h, diversas turmas; 
Núcleo Municipal de Artes e Cultura Roberto Farath, das 8h às 21h, diversas turmas; 
Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa, das 19h às 22h, diversas turmas; 
Céu das Artes Aristides dos Santos, das 18h às 21h, diversas turmas; 
Núcleo Santa Cecília. Das 8h às 17h30, diversas turmas; 

Casa de Cultura Dinorath do Valle, das 8h às 21h30, diversas turmas; 
Teatro Municipal Nelson Castro, das 9h às 22h, diversas turmas; 
Núcleo Municipal de Artes e Cultura Roberto Farath, das 8h às 21h, diversas turmas; 
Céu das Artes Aristides dos Santos, das 16h às 21h, diversas turmas; 
Núcleo Santa Cecília, das 8h às 21h, diversas turmas; 

XII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

s 

Justificativa: revisão e alteração na carga horária semanal e na estimativa total de alunos de 
todas os cursos, em virtude das novas modalidades, e inserção no cronograma de execução 
dos novos cursos: canto coral, Cultura Hip-Hop (breaking e rap), desenho de observação e 
street jazz. 

Onde se lê: 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: fapyp@faperp.org,br - site: www.faperp.org.br 
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Objetivos Ações/Metodologia 

- Incentivar a 1- Introdução ao conhecimento teórico-prático da 
produção artística e linguagem visual, do processo criativo e da criação 
cultural; 

-Elementos de 
linguagem; 

-Desenho de 
Observação; 

-Aquarela; 

- Pintura a óleo; 

-Processos de 
criação. 

de imagens; 

- Exploração e reconhecimento dos elementos 
constitutivos das artes (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento, etc.) e das diferentes formas 
de expressão artística (desenho de observação, 
aquarela, pintura a óleo), utilizando diversos 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas; 

- Exercícios específicos de coordenação motora, 
sincronização dos hemisférios direito/esquerdo do 
cérebro, visualização criativa, desenho "cego", de 
espaço negativo, de perspectiva de observação, 
tonalização de luz e sombra, estudo de reflexos, 
composição e regras de composição; 

Carga 
horária 

semanal 

Estimativa 
total de 
alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

36 horas 1 360 alunos I lnício:01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 
2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual 
de alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe 
pedagógica verificando o conteúdo das 
atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que 
deverão conter os objetivos e atividades 
desenvolvidas, relato através de 
levantamentos qualitativos e quantitativos, 
retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@lfaperp.org.br- site: www.faperp.org.br 
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- Experimentos iniciais com aguadas, texturização e 
representação de texturas, exercícios iniciais com 
folhas e plantas, estudos com paisagens, animais, 
cenas urbanas e cenas imaginárias (criação); 

- Círculo cromático (disco de Newton), pintura de 
paisagens, de cenas urbanas, de animais e objetos; 
estudo de cores e reflexos, mistura e seleção de 
paleta de cores, cores principais; luz e sombra, 
composição, arranjos naturais e iluminação de 
cena; 

- Experimentar a criação em artes plásticas de 
modo individual, coletivo, e colaborativo, 
explorando diferentes saberes. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a 
processos que referenciam os aspectos práticos e 
teóricos das atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

ÍpMSJRP/SMC -TERMO OE 
COU\60RAÇÃ0 N.º 0'\/2021 
RECURSO MUNICIPAL 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org . .hr- site: www.faperp.org.br 
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FAPE:RP• 
Fundação de Apoio à Pesquiso e 
Extensoo de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

Objetivos 

Incentivar a 
produção artística e 
cultural; 

-Elementos de 
linguagem; 

-Desenho de 
Observação; 

-Aquarela; 

- Pintura a óleo; 

-Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Introdução ao conhecimento teórico-prático da 
linguagem visual, do processo criativo e da criação de 
imagens; 

- Exploração e reconhecimento dos elementos 
constitutivos das artes (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento, etc.) e das diferentes formas de 
expressão artística (desenho de observação, aquarela, 
pintura a óleo), utilizando diversos materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas; 

- Exercícios específicos de coordenação motora, 
sincronização dos hemisférios direito/esquerdo do 
cérebro, visualização criativa, desenho "cego", de 
espaço negativo, de perspectiva de observação, 
tonalização de luz e sombra, estudo de reflexos, 
composição e regras de composição; 

- Experimentos iniciais com aguadas, texturização e 
representação de texturas, exercícios iniciais com 
folhas e plantas, estudos com paisagens, animais, 
cenas urbanas e cenas imaginárias (criação); 

- Círculo cromático (disco de Newton), pintura de 

Carga 
horária 

semanal 

30 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

Duração 

300 alunos I lnício:01 de 
setembro de 
2021 

Término: 31 
de dezembro 

de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

8 



FAPE:RP8 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto - paisagens, de cenas urbanas, de animais e objetos; 

estudo de cores e reflexos, mistura e seleção de paleta 
de cores, cores principais; luz e sombra, composição, 
arranjos naturais e iluminação de cena; 

- Experimentar a criação em artes plásticas de modo 
individual, coletivo, e colaborativo, explorando 
diferentes saberes. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br - site: www.faperp.org.br 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAP€RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Bâlfet 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Contexto e Práticas; 1 - Desenvolvimento de ferramentas que capacitem o 

- Elementos da 
Linguagem; 

-Técnica; 

- Processos criativos. 

aluno para o estudo e análise, compreendendo sua 
estrutura, pesquisando e analisando diferentes formas 
de expressão, representação e encenação com um 
trabalho com aspectos histórico-culturais; 

- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
ballet clássico; 

- Sequências coreográficas que trabalhem:- eixo, 
alinhamento do corpo, postura, musicalidade, relação 
entre movimento e espaço; 

- Estrutura da aula e técnicas específicas:- barra, 
centro, diagonal/introdução a sapatilha de 
ponta/articulação de pés/ trabalho da musculatura 
interna/rotação do quadril/explosão muscular etc.; 

- Exploração do movimento criativo e do 
conhecimento do corpo e de si mesmo. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 

Carga 
horária 

semanal 

26 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

416 alunos 

Duração 

lnício:01 de 
setembro de 
2021 

Término: 31 

de dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

10 



FAPE:RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17} 3211-1089 
CNP): 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.bc - site: www.faperp.org.br 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAP€RP• 
Fundação de Apoio à Pesquiso e 
Extensoo de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

Objetivos I Ações/Metodologia 

- Contexto e Práticas; 1 - Desenvolvimento de ferramentas que capacitem o 
aluno para o estudo e análise, compreendendo sua 

- Elementos da 
Linguagem; 

-Técnica; 

- Processos criativos. 

estrutura, pesquisando e analisando diferentes formas 
de expressão, representação e encenação com um 
trabalho com aspectos histórico-culturais; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
ballet clássico; 
- Sequências coreográficas que trabalhem:- eixo, 

alinhamento do corpo, postura, musicalidade, relação 
entre movimento e espaço; 
- Estrutura da aula e técnicas específicas:- barra, 
centro, diagonal/introdução a sapatilha de 
ponta/articulação de pés/ trabalho da musculatura 
interna/rotação do quadril/explosão muscular etc.; 
- Exploração do movimento criativo e do 
conhecimento do corpo e de si mesmo. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 

Carga 
horária 

semanal 

25 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

400 alunos 

Duração 

lnício:01 de 
setembro de 
2021 

Término: 31 
de dezembro 

de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNP]: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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FAP€RP0 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

-
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO: 

OFICIN.A~ Dança Contemporânea 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

- Contextos e 

práticas; 
- Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 1 04 horas 
representação e encenação da dança, reconhecendo e 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 

apreciando composições coreográficas; 
- Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento 
dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento 
das formas da dança em sua história contemporânea; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento 

Estimativa 
total de 
alunos 

64 alunos 

Duração 

lnício:01 de 
setembro de 
2021 

Término: 31 

de dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNP): 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
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FAP€RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

criação. (tempo, peso, fluência, espaço)/ níveis (alto, médio, 
baixo) /trabalho de solo/ deslocamentos como 
elementos que, combinados, geram as ações 
corporais; 
- Analisar e experimentar diferentes elementos 
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e 
espaços (convencionais e não convencionais) para 
composição cênica e coreográfica; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org . .br- site: www.faperp.org.br 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

14 



FAPE:RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA! Dança êontemporâriea • 

Objetivos 

- Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança, reconhecendo e 
apreciando composições coreográficas; 
- Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento 
dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento 
das formas da dança em sua história contemporânea; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência, espaço)/ níveis (alto, médio, 
baixo) /trabalho de solo/ deslocamentos como 
elementos que, combinados, geram as ações 
corporais; 
- Analisar e experimentar diferentes elementos 
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e 
espaços (convencionais e não convencionais) para 
composição cênica e coreográfica; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 

Carga 
horária 

semanal 

06 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

96 alunos 

Duração 

lnício:01 de 
setembro de 
2021 

Término: 31 

de dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: fu:i..fil:ll.@f;ul.eJ:l).,.QilLJlr- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

15 



FAP€RP8 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

-
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: ffiJl.ITll@_faperp.org.br - site: www.faperp.org.br 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAP€RP 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

Onde se lê: 

OFICINA: Jazz 

Objetivos 

- Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
jazz; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
trabalho de flexibilidade e fortalecimento muscular/ 
influências e ritmos/ relação movimento-espaço/ giros 
/saltos/soltura de tronco e quadril/ explosão 
muscular; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte para 
a construção de vocabulários e repertórios próprios. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Carga 
horária 

semanal 

18 hoas 

Estimativa 
total de 
alunos 

288 lunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessár' 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br - site: www.faperp.org.br 
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FAP€RP8 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

CRONOGRAMA.DE EXECUÇÃO: 

OFICINÀ: Jazz 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

- Contextos e 
práticas; 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 1 13 horas 

- Elementos da 
linguagem; 

- Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
jazz; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
trabalho de flexibilidade e fortalecimento muscular/ 
influências e ritmos/ relação movimento-espaço/ 
giros/ saltos/ soltura de tronco e quadril/ explosão 
muscular; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento 
como fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Estimativa 
total de 
alunos 

208 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; -
Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNP]: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: ~ª1l-~ - site: www.faperp.org.br 
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FAPE:RP 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Exlensao de São José do Rio Preto 

Onde se lê:-

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Objetivos 

- Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
sapateado; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
percepção musical/ coordenação motora/ ritmo/ 
fortalecimento muscular/ precisão/ trabalho de 
articulação dos pés; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor) 

Carga 
horária 

semanal 

04 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

64 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br - site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; -
Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Leia-se: 

CRONOG~MA pE EXEClJÇÃC>: 

Objetivos 

- Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica do 
sapateado; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
percepção musical/ coordenação motora/ ritmo/ 
fortalecimento muscular/ precisão/ trabalho de 
articulação dos pés; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Carga 
horária 

semanal 

02 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

32 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 
- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 
- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 
- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 
- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 
- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Onde se lê: 

Objetivos 

Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica da 
dança de salão; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
trabalho em dupla/ questões de gênero/ condução da 
parceira (o)/ precisão dos movimentos/ controle/ 
respiração/ harmonia dos movimentos/ aprendizado 
dos estilos que compõe a dança de salão:- forró, 
samba, samba de gafieira, valsa, bolero, saltinho, 
tango, entre outros; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor /coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Carga 
horária 

semanal 

06 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

96 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: f;,perp@faper!l.Jl_rg.fil - site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; -
Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Leia-se: 

OFICINA: Dança de S~lão 

Objetivos 

Contextos e 
práticas; 

- Elementos da 
linguagem; 

- Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica da 
dança de salão; 
- Experimentar e analisar os fatores de movimento -
trabalho em dupla/ questões de gênero/ condução da 
parceira (o)/ precisão dos movimentos/ controle/ 
respiração/ harmonia dos movimentos/ aprendizado 
dos estilos que compõe a dança de salão:- forró, 
samba, samba de gafieira, valsa, bolero, saltinho, 
tango, entre outros; 
- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 

Carga 
horária 

semanal 

08 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

128 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 
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videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OJ!ICINA: literatura 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Desenvolver o - Leitura individual e compartilhada de textos de 
gosto pela leitura de diversas origens e gêneros; 
fruição; - Valorização da produção escrita e apreciação de 

relatos que contemplem o processo de produção 
- Refletir sobre a 
representação do 
real no ficcional; 

- Estimular a leitura 

crítica; 

- Desenvolver 
habilidades de 
reconhecimento dos 
elementos 
constituintes dos 

textual; 
- Estudos embasados em teóricos e aplicados aos 
textos; 

- Saraus comunitários, valorizando a voz produtiva dos 
participantes. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 

Carga 
horária 

semanal 

04 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

60 alunos 

área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1 - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de 

2021 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
Término: 21 alunos atendidos; 

de 
dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: ÍilJlITll.@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

23 



FAPERP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

-
textos em prosa e videoaulas; 
verso; - Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
- Conhecer e se professor/ coordenador; 
aprofundar em - Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
textos literários; - referência do instrutor). 
Estabelecer relações 
entre textos e outras 
manifestações 
artísticas. 

Leia-se: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: literatura 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Desenvolver o 1- Leitura individual e compartilhada de textos de 
gosto pela leitura de diversas origens e gêneros; 
fruição; 

- Refletir sobre a 
representação do 
real no ficcional; 

- Estimular a leitura 
crítica; 

- Desenvolver 

- Valorização da produção escrita e apreciação de 
relatos que contemplem o processo de produção 
textual; 

- Estudos embasados em teóricos e aplicados aos 
textos; 

Carga 
horária 

semanal 

06 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

90 alunos 

quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 21 j alunos atendidos; 
de 

dezembro 
de 2022 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.ru:g.llr- site: www.faperp.org.br 
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-
habilidades de 
reconhecimento dos 
elementos 
constituintes dos 
textos em prosa e 
verso; 

- Conhecer e se 
aprofundar em 
textos literários; -
Estabelecer relações 
entre textos e outras 
manifestações 
artísticas. 

- Saraus comunitários, valorizando a voz produtiva dos 
participantes. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 

- Busca ativa {lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577,672/0001-27 - e-mail: f!!J1.ITP_@f<!Jlerp,org.br - site: www.faperp.org,br 
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verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Onde se lê: 

CRONOGRAMÃDE.~XECUÇÃO: 

OFICINA: Te_ori_a Musical 

Objetivos 

- Conhecer a 
linguagem e seus 
elementos musicais; 

- Estabelecer elos 
com as propriedades 
da música 

-Desenvolver um 
ouvido crítico para 
avaliar músicas 

- Estimular a 
criatividade musical. 

Ações/Metodologia 

- Desenvolver o conhecimento e as habilidades para 
captar as notações musicais: pauta, claves, notas 
musicais, valores positivos e negativos, compasso 
simples; compasso composto; tonalidades, escala 
maior e menor, altura, duração, intensidade, timbre; 

- Trabalhar os elementos da música: Melodia Ritmo e 
Harmonia; 

- Solfejos rítmicos e melódicos 

- Exercícios de percepção musical: rítmicos e 
melódicos; 

- Trabalhar a leitura de partituras (escrita musical 
padronizada mundialmente); 

- Audição de músicas de diversos estilos e épocas; 

- Trabalhar a teoria musical e seus elementos 
capacitando o aluno para criar uma relação entre a 
simbologia da música e sua performance prática; 

- Potencializar a percepção crítica do aluno para 
entender se a execução da música está no ritmo certo, 

Carga 
horária 

semanal 

04 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

60 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de , - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 

de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.or,g,br- site: www.faperp.org.br 
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se a melodia está boa; 

- É possível também com o conhecimento da teoria 
musical perceber se há padrão ou uma sistematização 
na sonoridade executada; 

-Ao entender e absorver os conceitos da linguagem 
musical, eles tornam-se ferramentas que ampliam o 
potencial de expressão e comunicação; 

A metodologia utilizará o aprendizado da linguagem 
musical, suas notações e execuções; 

- Exercícios rítmicos e melódicos; 

- Audição de músicas de diversos estilos e épocas. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br - site: www.faperp.org.br 
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Leia-se: 

CRON.OGR.4.MADE.EXECUÇÃQ: 

Objetivos 

- Conhecer a 
linguagem e seus 
elementos musicais; 
- Estabelecer elos 
com as propriedades 
da música 
-Desenvolver um 
ouvido crítico para 
avaliar músicas 
- Estimular a 
criatividade musical. 

Ações/Metodologia 

- Desenvolver o conhecimento e as habilidades para 
captar as notações musicais: pauta, claves, notas 
musicais, valores positivos e negativos, compasso 
simples; compasso composto; tonalidades, escala 
maior e menor, altura, duração, intensidade, timbre; 
-Trabalhar os elementos da música: Melodia Ritmo e 
Harmonia; 
- Solfejos rítmicos e melódicos 
- Exercícios de percepção musical: rítmicos e 
melódicos; 
- Trabalhar a leitura de partituras (escrita musical 
padronizada mundialmente); 
- Audição de músicas de diversos estilos e épocas; 
- Trabalhar a teoria musical e seus elementos 
capacitando o aluno para criar uma relação entre a 
simbologia da música e sua performance prática; 
- Potencializar a percepção crítica do aluno para 
entender se a execução da música está no ritmo certo, 
se a melodia está boa; 
- É possível também com o conhecimento da teoria 
musical perceber se há padrão ou uma sistematização 
na sonoridade executada; 
-Ao entender e absorver os conceitos da linguagem 
musical, eles tornam-se ferramentas que ampliam o 
potencial de expressão e comunicação; 
A metodologia utilizará o aprendizado da linguagem 

Carga 
horária 
semanal 

03 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

45 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
Término: 31 

de 
dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 
- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 
- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 
- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 
- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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-
musical, suas notações e execuções; 
- Exercícios rítmicos e melódicos; 
- Audição de músicas de diversos estilos e épocas. 

As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Percussão 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

Estimativa 
total de 
alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

- Desenvolver as 
habilidades para a 
execução de 
instrumentos de 
percussão em uma 
diversidade de 
ritmos e repertório; 

- Explorar e conhecer as características do 
instrumento; 

04 horas 60 alunos Início: 01 de 1 - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 

-Técnicas; 

-Perceber de que é forma o som é produzido e 
explorar suas possibilidades sonoras; 
- Alongamento e aquecimento para a sustentação do 
instrumento; 
- Postura do corpo e das mãos; 
- Conhecer as partes do instrumento e como produzir 
o som; 
- Aprendizado da maneira de empunhar e percutir o 
instrumento; 

agosto de 
2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
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-
-Repertório. -Utilização correta das baquetas (se for o caso); 

- Desenvolver a coordenação motora; 
-Trabalhar a percepção rítmica: o tempo e suas 
subdivisões; 
- Adquirir a noção de "pulso" do ritmo trabalhado; 
-Dinâmica e andamento; 

-Exploração e desenvolvimento de repertório nos mais 
diversos ritmos. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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leia-se: 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

Estimativa 
total de 
alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

- Desenvolver as 
habilidades para a 
execução de 
instrumentos de 
percussão em uma 
diversidade de 
ritmos e repertório; 

- Explorar e conhecer as características do 
instrumento; 

02 horas 30 alunos Início: 01 de 1 - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 

-Técnicas; 

-Repertório. 

-Perceber de que é forma o som é produzido e 
explorar suas possibilidades sonoras; 
- Alongamento e aquecimento para a sustentação do 
instrumento; 
- Postura do corpo e das mãos; 
- Conhecer as partes do instrumento e como produzir 
o som; 
- Aprendizado da maneira de empunhar e percutir o 
instrumento; 
-Utilização correta das baquetas (se for o caso); 
- Desenvolver a coordenação motora; 
-Trabalhar a percepção rítmica: o tempo e suas 
subdivisões; 
- Adquirir a noção de "pulso" do ritmo trabalhado; 
-Dinâmica e andamento; 

-Exploração e desenvolvimento de repertório nos mais 
diversos ritmos. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 

agosto de 
2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: [17) 3211-1089 
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das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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--
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Violão Clássico 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Conhecimento da linguagem musical: escrita e leitura 1 03 horas 
das alturas, escrita e leitura das durações, tonalidades, 

- Execução por meio 
de leitura da 
partitura musical; 

-Técnicas; 

- Repertório. 

escalas, arpejos, campo harmônico, acordes; 
-postura; 
- mão direita: alternância dos dedos, independência 
do polegar da mão direita, ação conjunta do polegar 
com os outros dedos; 
- mão esquerda: posição da mão esquerda no braço 
do violão; alternância dos dedos na fricção das cordas, 
forma correta de posicionar o polegar facilitando a 
abertura e a independência dos dedos; 
- Solfejos rítmicos e melódicos; 
- O repertório será composto por músicas de diversos 
períodos e estilos. 

* Independente da característica motora (destro ou 
canhoto) O estudo do violão clássico exigirá paciência 
e dedicação 

Estimativa 
total de 
alunos 

30 alunos 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembrode das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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-
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Leia-se: 

CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO: 

.OFICINA~ Violão Clássico 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 
- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 
- Execução por meio 
de leitura da 

partitura musical; 
-Técnicas; 

- Conhecimento da linguagem musical: escrita e leitura 1 01 hora 
das alturas, escrita e leitura das durações, tonalidades, 

- Repertório. 

escalas, arpejos, campo harmônico, acordes; 
-postura; 
- mão direita: alternância dos dedos, independência 
do polegar da mão direita, ação conjunta do polegar 
com os outros dedos; 
- mão esquerda: posição da mão esquerda no braço 
do violão; alternância dos dedos na fricção das cordas, 
forma correta de posicionar o polegar facilitando a 
abertura e a independência dos dedos; 
- Solfejos rítmicos e melódicos; 
- O repertório será composto por músicas de diversos 
períodos e estilos. 

Estimativa 
total de 
alunos 

10 alunos 

desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembrode das atividades desenvolvidas; 

2021 - Listas de presença mensal com percentual de 
Término: 31 alunos atendidos; 

de - Registros fotográficos e em vídeo das 
dezembro atividades desenvolvidas; 
de 2022 - Observação realizada pela equipe pedagógica 

verificando o conteúdo das atividades; 
- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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-
* Independente da característica motora (destro ou 
canhoto) O estudo do violão clássico exigirá paciência 
e dedicação 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO: 
. ·,· 

OFJCIN_A: Violão Popular 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Conteúdo teórico; - Conhecimento do instrumento; 
- leitura de grade com a posição dos acordes, notas, 

- Prática escala diatônica, cromática e oitavas, campo 
instrumental; harmônico; 

- Formação de acordes; cifras; 
- Repertório. - Posicionamento detalhado dos dedos no 

instrumento; 
- Leituras e batidas rítmicas; 
- Desenvolvimento da habilidade ao tocar 

... 

Carga Estimativa Duração 
horária total de 
semanal alunos 

12 horas 144 alunos Início: 01 de 
setembrode 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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desenvolvimento dos atendidos; 
- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 
- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

·. . . 
... . 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
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Leia-se: 

- Execução de exercícios; execução de músicas; 
- Trabalhar a qualidade sonora e a musicalidade; 
- Desenvolver músicas (letras e cifras) com dificuldade 
progressiva nas quais serão estudadas as batidas 
rítmicas populares com variadas posições de acordes, 
além de outros detalhes musicais. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
... 

OFICINA: Violão Popular 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Conteúdo teórico; - Conhecimento do instrumento; 
- leitura de grade com a posição dos acordes, notas, 

- Prática escala diatônica, cromática e oitavas, campo 
harmônico; 

· . . · . 

Carga Estimativa Duração 
horária total de 
semanal alunos 

21 horas 252 alunos Início: 01 de 
setembrode 

2021 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz -CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

. . 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
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instrumental; - Formação de acordes; cifras; 
- Posicionamento detalhado dos dedos no 

- Repertório. instrumento; 
- Leituras e batidas rítmicas; 
- Desenvolvimento da habilidade ao tocar 
- Execução de exercícios; execução de músicas; 

Trabalhar a qualidade sonora e a musicalidade; 
- Desenvolver músicas (letras e cifras) com dificuldade 
progressiva nas quais serão estudadas as batidas 
rítmicas populares com variadas posições de acordes, 
além de outros detalhes musicais. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz -CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Onde se lê: 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Manter a fidelidade 1 - Conhecer o som e a viola caipira, sua afinação e sua 
às raízes de origem 
do instrumento; 

- Aprender os 
acordes, escalas e 
intervalos; 

- Desenvolver o 
canto; 

- Técnicas do 
instrumento; 

-Conhecimentos 
musicais; 

-Repertório. 

origem; 
- Trabalhar o mecanismo de formação das cordas do 
instrumento; 
- Identificar as principais partes da viola caipira e suas 
funções; 
- Aprender a postura correta para tocar o 
instrumento; 
- Como afinar o instrumento utilizando a afinação 
denominada cebolão que é uma das afinações mais 
comuns no Brasil; 
- Perceber a ligação da viola com a música caipira; 
- Memorizar os pares de cordas e suas notas 
correspondentes; 
- -Trabalhar exercícios sequenciados e progressivos de 
técnica de execução do instrumento, os elementos das 
canções caipiras, os acordes típicos do gênero, solos e 
acompanhamento; 
- Trabalhar a parte vocal no que diz respeito a melodia 
e ao dueto feito em terças e/ ou sextas; 
- Aprendizado sistemático dos ritmos tradicionais da 
música caipira de raiz como a toada, cururu, guarania, 
arrasta pé, cana verde, dentre outros; 
- Repertório será composto por músicas de diversos 
ícones da música sertaneja/raiz. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 

Carga 
horária 

semanal 

12 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

120 alunos 

Duração Indicadores/Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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-
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Leia-se: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Viola caipira 

Objetivos Ações/Metodologia 

- Manter a fidelidade 1 - Conhecer o som e a viola caipira, sua afinação e sua 
às raízes de origem 
do instrumento; 

- Aprender os 
acordes, escalas e 
intervalos; 

- Desenvolver o 
canto; 

- Técnicas do 

origem; 
- Trabalhar o mecanismo de formação das cordas do 
instrumento; 
- Identificar as principais partes da viola caipira e suas 
funções; 
- Aprender a postura correta para tocar o 
instrumento; 
- Como afinar o instrumento utilizando a afinação 
denominada cebolão que é uma das afinações mais 
comuns no Brasil; 
- Perceber a ligação da viola com a música caipira; 
- Memorizar os pares de cordas e suas notas 
correspondentes; 

Carga 
horária 
semanal 

07 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

70 alunos 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração I Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1 - Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

das atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
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-
instrumento; 

-Conhecimentos 
musicais; 

-Repertório. 

- -Trabalhar exercícios sequenciados e progressivos de 
técnica de execução do instrumento, os elementos das 
canções caipiras, os acordes típicos do gênero, solos e 
acompanhamento; 
- Trabalhar a parte vocal no que diz respeito a melodia 
e ao dueto feito em terças e/ ou sextas; 
- Aprendizado sistemático dos ritmos tradicionais da 
música caipira de raiz como a toada, cururu, guarania, 
arrasta pé, cana verde, dentre outros; 
- Repertório será composto por músicas de diversos 
ícones da música sertaneja/raiz. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 
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conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAPE:RP 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Río Preto 

Onde se lê: 

CRC:>NQCiÍlAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Têctad<> 

Objetivos 

- Conhecer o nome 
das notas e das 
teclas; 

- Formação de 
acordes; 

- Independência e 
coordenação entre 
as mãos; 

- Repertório. 

Ações/Metodologia 

- Conhecer as notas musicais e suas respectivas teclas; 
- Trabalhar as oitavas, indo da região grave até a mais 
aguda; 
- Aprender a leitura das Cifras (acordes - notas 
tocadas simultaneamente); 
Trabalhar modo maior e menor para entender e 
conseguir explorar o estudo do campo harmônico 
(acordes que combinam entre si); 
- Desenvolver estudos teóricos e práticos de leitura 
das cifras; 
- Praticar exercícios de coordenação motora entre a 
mão direita e esquerda para desenvolver a habilidade 
de ambas; 
- Trabalhar exercícios de coordenação, rapidez e 
passagem de notas entre os dedos; 
Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
eferência do instrutor). 

Carga 
horária 

semanal 

18 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

108 alunos 

Duração 1 ndicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro ·· Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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Leia-se: 

CRON.OGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Tedâtfo 

Objetivos 

- Conhecer o nome 
das notas e das 
teclas; 

- Formação de 
acordes; 

- Independência e 
coordenação entre 
as mãos; 

- Repertório. 

Ações/Metodologia 

- Conhecer as notas musicais e suas respectivas teclas; 
- Trabalhar as oitavas, indo da região grave até a mais 
aguda; 
- Aprender a leitura das Cifras (acordes - notas 
tocadas simultaneamente); 
Trabalhar modo maior e menor para entender e 
conseguir explorar o estudo do campo harmônico 
(acordes que combinam entre si); 
- Desenvolver estudos teóricos e práticos de leitura 
das cifras; 
- Praticar exercícios de coordenação motora entre a 
mão direita e esquerda para desenvolver a habilidade 
de ambas; 
- Trabalhar exercícios de coordenação, rapidez e 
passagem de notas entre os dedos; 
Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 
- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 

Carga 
horária 

semanal 

15 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

75 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNP): 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org,_br- site: www.faperp.org.br 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
das atividades desenvolvidas; 
- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 
- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 
- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 
- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 
- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 
- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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-
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Piàno 

Objetivos 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Aulas teóricas; 

- Prática musical; 

- Repertório. 

Ações/Metodologia 

-O aprendizado do instrumento piano começa com o 
estudo da teoria musical e do solfejo; 

- Distinguir as notas e as figuras musicais; aprender 
sobre a representação das alturas com as claves de sol 
e de fá; saber o que é tempo e compasso; escalas 
diatônica e cromática; intervalos, harmonia e suas 
possibilidades; 

- Estudo da partitura e seus elementos: dinâmica 
musical (intensidade do som), andamentos (lento, 
moderado, rápido); tonalidade; 

- Prática de exercícios técnicos - escalas, arpejos, 
dedilhado; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 

Carga 
horária 

semanal 

14 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

28 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
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-
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa {lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Leia-se: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Piano 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 
semanal 

- Desenvolver o 

conhecimento da 
linguagem musical; 

-O aprendizado do instrumento piano começa com o 1 15 horas 

- Aulas teóricas; 

Prática musical; 

- Repertório. 

estudo da teoria musical e do solfejo; 

- Distinguir as notas e as figuras musicais; aprender 
sobre a representação das alturas com as claves de sol 
e de fá; saber o que é tempo e compasso; escalas 
diatônica e cromática; intervalos, harmonia e suas 
possibilidades; 

- Estudo da partitura e seus elementos: dinâmica 
musical {intensidade do som), andamentos {lento, 

Estimativa 
total de 
alunos 

30 alunos 

relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores {semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógi_sik 
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-
moderado, rápido); tonalidade; 

- Prática de exercícios técnicos - escalas, arpejos, 
dedilhado; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 
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verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAP€RP 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA! Violino 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 1 06 horas 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 

- Conhecer o 
instrumento; 

Trabalhar a postura 
corporal com o 
instrumento e o 
arco; 

- Desenvolver o 
mecanismo das 
mãos esquerda e 
direita; 

- Produção do som; 

- Afinação; 

- Exercícios teóricos 
e práticos; 

compasso, escalas, intervalos; 

- Conhecer as propriedades do som do violino, 
instrumento de cordas friccionadas, assim como suas 
propriedades sonoras; 

- Aprender a postura correta da colocação do 
instrumento e do arco em relação ao corpo; 

- Trabalhar a postura corporal, pois ela possui grande 
influência durante o tocar violino; 

- Desenvolver o procedimento para a produção do 
som no instrumento 

Mão direita: posicionamento do arco, sua velocidade, 
pressão e ponto de contato, movimentos básicos, 
produção do som, pizzicato e golpes do arco; 

Mão esquerda: trabalhar a interligação do braço, que 
deverá ser o apoio do violino, ser o elemento de 
contra pressão dos outros quatro dedos e ajudar na 
mudança de posições, produção dos sons de trinado, 
vibrato e harmônicos; 

- Trabalhar os conceitos de afinação, como utilizar o 

Estimativa 
total de 
alunos 

60 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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-· 
- Repertório. diapasão, pois a mesma permeia todas as técnicas da 

mão esquerda; 

- Dedilhado da mão esquerda; Reconhecimento das 
notas no braço do violino; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAPE:RP 
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Extensao de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

Objetivos 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Conhecer o 
instrumento; 

Trabalhar a postura 
corporal com o 
instrumento e o 
arco; 

- Desenvolver o 
mecanismo das 
mãos esquerda e 
direita; 

- Produção do som; 

- Afinação; 

- Exercícios teóricos 
e práticos; 

Ações/Metodologia Carga 
horária 
semanal 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 1 04 horas 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 
compasso, escalas, intervalos; 

- Conhecer as propriedades do som do violino, 
instrumento de cordas friccionadas, assim como suas 
propriedades sonoras; 

- Aprender a postura correta da colocação do 
instrumento e do arco em relação ao corpo; 

- Trabalhar a postura corporal, pois ela possui grande 
influência durante o tocar violino; 

- Desenvolver o procedimento para a produção do 
som no instrumento 

Mão direita: posicionamento do arco, sua velocidade, 
pressão e ponto de contato, movimentos básicos, 
produção do som, pizzicato e golpes do arco; 

Mão esquerda: trabalhar a interligação do braço, que 
deverá ser o apoio do violino, ser o elemento de 
contra pressão dos outros quatro dedos e ajudar na 
mudança de posições, produção dos sons de trinado, 
vibrato e harmônicos; 

- Trabalhar os conceitos de afinação, como utilizar o 

Estimativa 
total de 
alunos 

40 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 
- Listas de presença mensal com percentual de 

Término: 31 alunos atendidos; 
de 

dezembro - Registros fotográficos e em vídeo das 
de 2022 atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 
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-
- Repertório. diapasão, pois a mesma permeia todas as técnicas da 

mão esquerda; 

- Dedilhado da mão esquerda; Reconhecimento das 
notas no braço do violino; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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Extensao de São José do Rio Preto 

Onde se lê: 

CRONOGRAMAD~ EXECUÇÃO: 

Objetivos Ações/Metodologia Carga 
horária 
semanal 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 1 04 horas 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 

- Conhecer o 
instrumento; 

Trabalhar a postura 
corporal com o 
instrumento e o 
arco; 

- Desenvolver o 
mecanismo das 
mãos esquerda e 
direita; 

- Produção do som; 

- Afinação; 

- Exercícios teóricos 
e práticos; 

compasso, escalas, intervalos; 

- Conhecer as propriedades do som do violoncelo, 
instrumento de cordas friccionadas, assim como suas 
propriedades sonoras; 

- Trabalhar a postura correta ao tocar o violoncelo, a 
empunhadura e as arcadas do arco; 

- Desenvolver o procedimento para a produção do 
som no instrumento 

Mão direita: posicionamento do arco, sua velocidade, 
pressão e ponto de contato, movimentos básicos, 
produção do som, pizzicato e golpes do arco; 

Mão esquerda: Reconhecimento das notas no braço 
do violoncelo, dedilhado da mão esquerda; produção 
dos sons de trinado, vibrato e harmônicos; 

- Trabalhar os conceitos de afinação, como utilizar o 
diapasão, pois a mesma permeia todas as técnicas da 
mão esquerda; 

- Dedilhado da mão esquerda. 

Estimativa 
total de 
alunos 

24 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz -CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: fii.Jll'J:P.@f;mIT-11.QI&Jl.r - site: www.faperp.org.br 

49 



FAPE:RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

- Repertório. - Reconhecer a posição das notas no braço do violino; 

- Trabalhar a escala natural do instrumento; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 
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Leia-se: 

OFICINA~ Violoncelo 

Objetivos 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Conhecer o 
instrumento; 

- Trabalhar a postura 
corporal com o 
instrumento e o 
arco; 

- Desenvolver o 
mecanismo das 
mãos esquerda e 
direita; 

- Produção do som; 

- Afinação; 

- Exercícios teóricos 
e práticos; 

Ações/Metodologia 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 
compasso, escalas, intervalos; 

- Conhecer as propriedades do som do violoncelo, 
instrumento de cordas friccionadas, assim como suas 
propriedades sonoras; 

- Trabalhar a postura correta ao tocar o violoncelo, a 
empunhadura e as arcadas do arco; 

- Desenvolver o procedimento para a produção do 
som no instrumento 

Mão direita: posicionamento do arco, sua velocidade, 
pressão e ponto de contato, movimentos básicos, 
produção do som, pizzicato e golpes do arco; 

Mão esquerda: Reconhecimento das notas no braço 
do violoncelo, dedilhado da mão esquerda; produção 
dos sons de trinado, vibrato e harmônicos; 

- Trabalhar os conceitos de afinação, como utilizar o 
diapasão, pois a mesma permeia todas as técnicas da 
mão esquerda; 

- Dedilhado da mão esquerda. 

Carga 
horária 
semanal 

02 
alunos 

Estimativa 
total de 
alunos 

12 alunos 

Duração Indicadores/Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: faperp@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 
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·-· 
- Repertório. - Reconhecer a posição das notas no braço do violino; 

- Trabalhar a escala natural do instrumento; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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Onde se lê: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

O_FICINA! Sopro 

Objetivos 

- Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Embocadura do 
instrumento; 

- Treinamento 
rítmico e melódico; 

-Repertório. 

Ações/Metodologia 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 
compasso, escalas, intervalos; 

- Trabalhar com o aluno a técnica de embocadura 
correspondente ao seu instrumento; 

- Desenvolver a execução de maneira progressiva da 
escala musical aplicada ao instrumento escolhido e 
sua qualidade sonora; 

- Trabalhar a escala natural do instrumento; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, 

- escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Treinamento e estudo para possibilitar a emissão 
com qualidade sonora da escala musica; 

- Paralelamente aos estudos de emissão sonora, o 
aluno conhecerá o pentagrama e a simbologia dos 

Carga 
horária 

semanal 

12 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

144 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: ~fu.perp.org.br- site: www.faperp.org.br 

53 



FAPE:~P• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensao de São José do Rio Preto 

elementos da linguagem musical, a clave que soa seu 
instrumento, a posição para emissão dos sons; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
CNPJ: 0l.577.672/0001-27 - e-mail: [-ªJl.IT.Jl.@faperp.org.br- site: www.faperp.org.br 

54 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 



FAP€RP• 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Exlensao de São José do Rio Preto 

Leia-se: 

Objetivos 

•· Desenvolver o 
conhecimento da 
linguagem musical; 

- Embocadura do 
instrumento; 

- Treinamento 
rítmico e melódico; 

-Repertório. 

Ações/Metodologia Carga 
horária 

semanal 

- Distinguir as notas e as figuras musicais, pauta, clave, 1 06 horas 
valores positivos e negativos, saber o que é tempo e 
compasso, escalas, intervalos; 

- Trabalhar com o aluno a técnica de embocadura 
correspondente ao seu instrumento; 

- Desenvolver a execução de maneira progressiva da 
escala musical aplicada ao instrumento escolhido e 
sua qualidade sonora; 

- Trabalhar a escala natural do instrumento; 

- Introduzir o estudo da sonoridade, velocidade e 
dinâmica; 

- Praticar estudos de teoria musical, solfejos rítmicos e 
melódicos, 

- escalas; 

- Estudo de partituras; 

- Treinamento e estudo para possibilitar a emissão 
com qualidade sonora da escala musica; 

- Paralelamente aos estudos de emissão sonora, o 
aluno conhecerá o pentagrama e a simbologia dos 

Estimativa 
total de 
alunos 

72 alunos 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores {semanal e mensal) 
setembro de das atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das 
atividades desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos 
relatórios dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por 
área e semestral com toda a equipe; 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz CEP:15014-030 Fone/fax: (17) 3211-1089 
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Onde se lê: 

elementos da linguagem musical, a clave que soa seu 
instrumento, a posição para emissão dos sons; 

- Estudo de partituras; 

- Repertório composto por peças de dificuldade 
progressiva. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA:, Teatro 

Objetivos 

- Propiciar aos 
alunos, um primeiro 

Ações/Metodologia 

- Desenvolver habilidades, de atitudes e de interesses 
pelo conhecimento artístico através de jogos teatrais; 

Carga Estimativa 
1 

Duração 
horária total de 

semanal alunos 

26 horas 650 alunos Início: 01 de 
setembro de 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 
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contato ou avançar 
no aprimoramento 
do fazer 

teatral; 

- Desenvolver 
sensibilidade e 
intuição para 
perceber 
possibilidades 
criativas de 
transformação de 
realidades que 
muitas vezes 
acreditam serem 
fatos, definitivos e 
mutáveis; 

- Desencadear 
processos de 
aprendizagens que 
contribuem para a 
formação de sujeitos 
autônomos, 
mediados pela 
intuição e pelas 
referências 
dramáticas, 

- Apresentar a 
história do teatro no 
Brasil desde seu 

- Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, 
explorando as capacidades do corpo e da voz para a 
interpretação; 

- Através de jogos e dinâmicas, técnicas vocais e 
princípios fundamentais da 

improvisação verbal e não verbal para o 
desenvolvimento das habilidades de 

disponibilidade, imaginação e prontidão cênica; 

- Para tanto, as principais abordagens teóricas sobre 
esse conteúdo serão 

apresentadas, com vistas ao autodesenvolvimento do 
aluno e a uma aprendizagem colaborativa, uma vez 
que o acesso às metodologias e às 

estratégias que permitem promover a prática teatral é 
condição para desenvolver a habilidade do aluno/ator 
nas proposições cênicas, bem como as novas formas 
de pensar e de relacionar experiências teatrais 
anteriores com as novas; 

- Através de textos pertinentes ao momento 
correlacionando ao momento da aprendizagem ou 
gênero literário/dramatúrgico que se estiver 
estudando; 

- Através de estímulos externos como imagens, 
músicas e ou textos; 

- Por meio de estímulos e conhecimentos de textos 
dramáticos ou de dramaturgia colaborativa dos 
participantes. Experimentar o trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em teatro, explorando 
desde a teatralidade dos gestos e das ações do 
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2021 1 - Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

Término: 31 
de - Registros fotográficos e em vídeo das atividades 

dezembro desenvolvidas; 
de 2022 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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surgimento; 

- Capacitar os 
participantes para o 
desenvolvimento e 
fruição da leitura em 
voz 

alta; 

- Desenvolver 
atividades de 
construção de 

cenas; 

- Processos criativos. 

Leia-se: 

cotidiano até elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 

- Materiais impressos; 

Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 

- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Teatro 

Objetivos 

- Propiciar aos 
alunos, um primeiro 
contato ou avançar 
no aprimoramento 

Ações/Metodologia 

- Desenvolver habilidades, de atitudes e de interesses 
pelo conhecimento artístico através de jogos teatrais; 

- Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, 
explorando as capacidades do corpo e da voz para a 

Carga Estimativa 
1 

Duração 
horária total de 
semanal alunos 

33 horas 660 alunos Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-10B9 
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1 
Indicadores/Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
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do fazer 

teatral; 

- Desenvolver 
sensibilidade e 
intuição para 
perceber 
possibilidades 
criativas de 
transformação de 
realidades que 
muitas vezes 
acreditam serem 
fatos, definitivos e 
mutáveis; 

- Desencadear 
processos de 
aprendizagens que 
contribuem para a 
formação de sujeitos 
autônomos, 
mediados pela 
intuição e pelas 
referências 
dramáticas, 

- Apresentar a 
história do teatro no 
Brasil desde seu 
surgimento; 

- Capacitar os 

interpretação; 

- Através de jogos e dinâmicas, técnicas vocais e 
princípios fundamentais da 

improvisação verbal e não verbal para o 
desenvolvimento das habilidades de 

disponibilidade, imaginação e prontidão cênica; 

- Para tanto, as principais abordagens teóricas sobre 
esse conteúdo serão 

apresentadas, com vistas ao autodesenvolvimento do 
aluno e a uma aprendizagem colaborativa, uma vez 
que o acesso às metodologias e às 

estratégias que permitem promover a prática teatral é 
condição para desenvolver a habilidade do aluno/ator 
nas proposições cênicas, bem como as novas formas 
de pensar e de relacionar experiências teatrais 
anteriores com as novas; 

- Através de textos pertinentes ao momento 
correlacionando ao momento da aprendizagem ou 
gênero literário/dramatúrgico que se estiver 
estudando; 

- Através de estímulos externos como imagens, 
músicas e ou textos; 

- Por meio de estímulos e conhecimentos de textos 
dramáticos ou de dramaturgia colaborativa dos 
participantes. Experimentar o trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em teatro, explorando 
desde a teatralidade dos gestos e das ações do 
cotidiano até elementos de diferentes matrizes 

de 
dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 
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- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 
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participantes para o 
desenvolvimento e 
fruição da leitura em 
voz 

alta; 

- Desenvolver 
atividades de 
construção de 

cenas; 

- Processos criativos. 

estéticas e culturais. 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/ coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS NOVOS CURSOS INSERIDOS: 

Objetivos Ações/Metodologia 

Incentivar a 1- Introdução ao conhecimento teórico-prático da 
produção artística e linguagem visual, do processo criativo e da criação de 
cultural; imagens; 

Elementos da 1- Exploração e reconhecimento dos elementos 
linguagem; constitutivos das artes (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, etc.) utilizando diversos 
Desenho de I materiais, instrumentos, recursos e técnicas. 

Carga 
horária 

semanal 

02 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

20 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 
- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 
- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 
- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 
- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
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-
observação; - As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 

que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
- Processo de atividades; 
criação. - Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 

videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa {lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Cultura Hip~Hop {Breaking) 

Objetivos 

Contextos 
práticas; 

Elementos 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

Ações/Metodologia 

e 1 - Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança, reconhecendo e 
apreciando composições coreográficas e a cultura hip-

da I hop; 

- Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência, ritmo, deslocamentos, etc.); 

- Analisar e experimentar diferentes elementos e 
espaços para composição cênica e coreográfica; 

- Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte 
para a construção de vocabulários e repertórios 

Carga 
horária 

semanal 

02 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

32 alunos 
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conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 
- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 
- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 
- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Duração Indicadores/ Avaliação 

Início: 01 de 1- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
setembro de atividades desenvolvidas; 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz- CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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próprios 

- As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Cultura Hip-Hop {RAP) 

Objetivos 

Contextos 
práticas; 

Elementos 
linguagem; 

Ações/Metodologia 

e I Trabalho de rima e poesia; 

- Valorização da produção de rima e poesia e 
da I apreciação que contemplem o processo e construção 

da cultura hip-hop; 

- Literatura urbana; - Estudos embasados em teóricos e aplicados aos 
textos; 

-Técnicas; 

- Processos de 
criação. 

- Saraus comunitários, valorizando a voz produtiva dos 
participantes. 

As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

Carga 
horária 
semanal 

02 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

30 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 
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quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
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-
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE. EXECUÇÃO: 

OFICINA:.Canto Coral 

Objetivos 

Conhecer a 
linguagem e os 
elementos do canto 

Ações/Metodologia 

Desenvolver o conhecimento e as habilidades vocais 
para o canto coral; 

coral· 1 - Trabalhar os elementos do canto coral; , 

- Estabelecer elos 1 - Exercícios de voz; 
com as propriedades 
do canto; 

-Técnica; 

Estudo 
repertório; 

Estimular 
criatividade. 

de 

a 

- Exercícios de respiração; 

- Solfejo; 

- Alongamentos; 

- Noções básicas de partituras e regência. 

As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 

Carga 
horária 
semanal 

04 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

80 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 
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quantitativos, retratando a participação e o 
desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Indicadores/ Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e o 
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- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

OFICINA: Sfreet Jazz 

Objetivos 

Contextos e práticas; 

Elementos da 
linguagem; 

-Técnicas; 

- Processos de 
Criação. 

Ações/Metodologia 

- Trabalho teórico-prático dos aspectos histórico, 
cultural e as influências que a compõe; 
- Explorar elementos e exercícios que constituem e 
aprimorem os movimentos que compõem a técnica de 
street jazz; 
- Experimentar e analisar os fatores do movimento -
trabalho de flexibilidade e fortalecimento muscular/ 
influências e ritmos/ relação movimento-espaço/ 
giros/ saltos/ soltura de tronco e quadril/ explosão 
muscular; 
- investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte 
para a construção de vocabulários e repertórios 
próprios. 

Carga 
horária 

semanal 

04 horas 

Estimativa 
total de 
alunos 

64 alunos 

Duração 

Início: 01 de 
setembro de 

2021 

Término: 31 
de 

dezembro 
de 2022 
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desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Indicadores/Avaliação 

- Rotina dos instrutores (semanal e mensal) das 
atividades desenvolvidas; 

- Listas de presença mensal com percentual de 
alunos atendidos; 

- Registros fotográficos e em vídeo das atividades 
desenvolvidas; 

- Observação realizada pela equipe pedagógica 
verificando o conteúdo das atividades; 

- Relatório mensal dos instrutores que deverão 
conter os objetivos e atividades desenvolvidas, 
relato através de levantamentos qualitativos e 
quantitativos, retratando a participação e 
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-
As aulas serão desenvolvidas recorrendo a processos 
que referenciam os aspectos práticos e teóricos das 
atividades; 
- Aulas e oficinas presenciais, ou se for o caso 
videoaulas; 
- Materiais impressos; 
- Construção de rotina de trabalho 
professor/coordenador; 
- Busca ativa (lista de presença de cada turma de 
referência do instrutor). 

XIII-GRADE DE ATIVIDADES 

65 

desenvolvimento dos atendidos; 

- Parecer técnico pedagógico acerca dos relatórios 
dos instrutores; 

- Reunião trimestral com os instrutores por área e 
semestral com toda a equipe; 

- Reuniões pedagógicas, quando necessário. 

Observação:- os itens grifados negrito na fase:- dimensão do trabalho técnico operativo foram alterados de agosto para setembro devido a alteração 
na data de início da vigência do contrato. Os itens grifados em negrito na fase:- dimensão do trabalho com o aluno foram alterados de setembro 
para outubro, pois houveram intercorrências na contratação dos instrutores (referentes a documentação), sendo estes iniciados, posteriormente. 

Onde se lê: 

FASE 

Dimensão do 
trabalho 
técnico-
operativo 

DESCRIÇÃO DAS METAS Jan 

Divulgação, seleção e contratação dos instrutores 1 1 1 

Divulgação para abertura das matrículas nos cursos 1 1 1 

1 Reunião com os coordenadores dos Núcleos 

Matrículas e rematrículas dos interessados em se inscrever nos cursos 

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz-CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089 
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1 1 1 X 1 X 

X 
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-
t>ESCRIÇÃO.DAS MET~ 

' . 
Reunião de Equipe para planejamento das atividades 

Início das aulas 

Acompanhamento da execução das atividades 

Monitoramento da frequência nas atividades 

Solicitação dos recursos 

Recebimento do recurso 

Prestação de contas do recurso recebido 

Relatório mensal Técnico 

Relatório quadrimestral 

Reunião trimestral de equipe por área 

Reunião semestral de equipe geral 

Dimensão do Curso de artes plásticas 

trabalho com 
Curso de ballet 

o aluno 
Curso de dança contemporânea 

Curso de jazz 

Curso de sapateado 

Curso de dança de salão 

Curso de literatura 

66 

... •.· Ano:2021 
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X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X k 

-•"'..-: \ 
..,,,,. _..r_ .. ,,. 
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-
DESCRIÇÃO DAS METAS .. 

Curso de teoria musical 

Curso de bateria 

Curso de percussão 

Curso de violão clássico 

Cursos de violão popular 

Curso de viola caipira 

Curso de teclado 

Curso de piano 

Curso de violino 

Curso de violoncelo 

Curso de sopro 

Curso de teatro 

; . ·.· •· 
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X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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Leia-se: 

FASE· D~SCRIÇÃO l>ÂS ME.iÂs 
' 

... · ; ·. 

Dimensão do Divulgação, seleção e contratação dos instrutores 

trabalho 
técnico- Divulgação para abertura das matrículas nos cursos 

operativo Reunião com os coordenadores dos Núcleos 

Matrículas e rematrículas dos interessados em se inscrever nos cursos 

Reunião de Equipe para planejamento das atividades 

Início das aulas 

Acompanhamento da execução das atividades 

Monitoramento da frequência nas atividades 

Solicitação dos recursos 

Recebimento do recurso 

Prestação de contas do recurso recebido 

Relatório mensal Técnico 

Relatório quadrimestral 

.. 

.. .. ... .... ' . 

Jan Fev •· Mat Abr Mâi • I .. 
L• 

•• 1 ; 
1 .. 

··· .. · 
.. 

.. "'. 
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Ario!2021: . .. .. .. 
.. : ,,,,,, . :;,,· 

: J •• ... • / .. 

.Jun.•··· Jul Ago Set .. Out.·· Nov Dez·• 
.. . • •• 1 :, 

! • i .. 1 . . . .. ·· .· .. . . 1 •... •· 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

-~ 
"'.:"' ... ,'l:J\\J J\ 
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... 
DESCRIÇÃO DAS. METAS 

', ,', , " , ,,, ''v 

Reunião trimestral de equipe por área 

Reunião semestral de equipe geral 

Dimensão do Curso de artes plásticas 

trabalho com 
Curso de ballet 

o aluno 
Curso de dança contemporânea 

Curso de jazz 

Curso de sapateado 

Curso de dança de salão 

Curso de literatura 

Curso de teoria musical 

Curso de bateria 

Curso de percussão 

Curso de violão clássico 

Cursos de violão popular 

Curso de viola caipira 

Curso de teclado 

Curso de piano 

Curso de violino 

.. 
. .·. .•. .. · . 
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X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
/ 
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- ,,' DESCRIÇÃO•DAS.ME'l"AS 
. 

. 
Curso de violoncelo 

Curso de sopro 

Curso de teatro 

Desenho de Observação 

Cultura Hip-Hop (Breaking) 

Cultura Hip-Hop (RAP) 

Canto Coral 

Street Jazz 

.·. ' ',' 
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X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 
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Onde se lê: 

FASE 

Dimensão do trabalho técnico-
operativo 

... DES(;RfÇÃO DAS METAS 

1 Divulgação, seleção e contratação dos instrutores 

Divulgação para abertura das matrículas nos cursos 1 X 1 1 1 

Reunião com os coordenadores dos Núcleos X 

-
Matrículas e rematrículas dos interessados em se inscrever nos 

1 1 1 1 X 
cursos 

Reunião de Equipe para planejamento das atividades 1 X 1 1 1 

Início das aulas 1 X 1 1 

Acompanhamento da execução das atividades X 1 X 1 X 1 

Monitoramento da frequência nas atividades X X X 

Solicitação dos recursos X X X 

Recebimento do recurso X 1 X 1 X 1 

Prestação de contas do recurso recebido 1 X X 1 X 

Relatório mensal Técnico 1 X 1 X X 1 

--
Relatório quadrimestral 1 1 1 

Reunião trimestral de equipe por área 1 X 1 1 1 
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1 1 1 X 

1 1 1 X 

1 1 1 X 

1 1 1 1 1 X 

X 1 X 1 X X 1 X X 1 X 1 X 1 X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 

X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 

X 1 X 1 X 1 X X X 1 X 1 X 1 X 

X 1 1 X 1 1 X 

X 1 1 1 X 1 1 1 X 
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-

Dimensão do trabalho com o 
aluno 

DESCl'UÇÃO DAS. METAS 
.· . : .. . ... 

Reunião semestral de equipe geral 

Relatório final 

Curso de artes plásticas 

Curso de ballet 

Curso de dança contemporânea 

Curso de jazz 

Curso de sapateado 

Curso de dança de salão 

Curso de literatura 

Curso de teoria musical 

Curso de bateria 

Curso de percussão 

Curso de violão clássico 

Cursos de violão popular 

Curso de viola caipira 

Curso de teclado 

Curso de piano 

.·· 

: . · 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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X X 

X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X " 
~' 
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-
. 

•·· 

. DESCRIÇÃO DAS MEl'AS . 
. . · 

•, 

Curso de violino X X X 

Curso de violoncelo X X X 

Curso de sopro 

Curso de teatro 

X X X 

X X X 
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Leia-se: 
.. ,' .. . . '• 

' ~no.: 2022 
', 

DESCRIÇÃO oJMETAS 
', 

FASE 

Dimensão do 
trabalho 
técnico-
operativo 

,' ',· .::(. ,\ '•,.'•·:: ' v, 

Jan Fev Mar ... Abr Mal· .lún .. 
'/• 

•. : . .. (! . : 
,, ·. 

Divulgação, seleção e contratação dos instrutores 

Divulgação para abertura das matrículas nos cursos X 

Reunião com os coordenadores dos Núcleos X 

Matrículas e rematrículas dos interessados em se inscrever nos cursos X 

Reunião de Equipe para planejamento das atividades X 

Início das aulas X 

Acompanhamento da execução das atividades X X X X X 

Monitoramento da frequência nas atividades X X X X X 

Solicitação dos recursos X X X X X 

Recebimento do recurso X X X X X 

Prestação de contas do recurso recebido X X X X X 

Relatório mensal Técnico X X X X X 

Relatório quadrimestral X 

Reunião trimestral de equipe por área X X 

Reunião semestral de equipe geral X 
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DESCRIÇÃO DAS METAS . . , ' . . . . . . 
: •· ·. 

Relatório final 

Dimensão do Curso de artes plásticas 

trabalho 
Curso de ballet 

com o aluno 
Curso de dança contemporânea 

Curso de jazz 

Curso de sapateado 

Curso de dança de salão 

Curso de literatura 

Curso de teoria musical 

Curso de bateria 

Curso de percussão 

Curso de violão clássico 

Cursos de violão popular 

Curso de viola caipira 

Curso de teclado 

Curso de piano 

urso de violino 

Curso de violoncelo 

.. 

.· . •· 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
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X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 
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- . . DESCRIÇÃO DAS METAS .. ···• .· 

.. 

Curso de sopro 

Curso de teatro 

Curso de desenho de observação 

Curso de Cultura Hip-Hop (breaking) 

Curso de Cultura Hip-Hop (rap) 

Curso de canto coral 

Curso de street jazz 

. ·· ·" .·· 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 
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XIV - AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DA META 

Item 02 - Avaliação mensal 

Onde se lê: Indicadores: relatórios mensais, registros fotográficos das atividades 
desenvolvidas, listas de presença dos alunos, avaliação mensal das atividades executadas, 
materiais impressos, relatos/pesquisas para aferir o grau de satisfação do público-alvo 
atendido, rotinas de instrutores e coordenadores (semanais e mensais) das atividades 
desenvolvidas, compilação dos dados, das ações e dos recursos repassados. 
Resultados esperados: cumprimento das metas previstas. 

Leia-se: Indicadores: relatórios mensais, registros fotográficos das atividades desenvolvidas, 
listas de presença dos alunos, avaliação mensal das atividades executadas, materiais 
impressos, rotinas de instrutores e coordenadores (semanais e mensais) das atividades 
desenvolvidas, compilação dos dados, das ações e dos recursos repassados. 
Resultados esperados: cumprimento das metas previstas. 

XV - ESPECIFICAÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO E UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

Item 06 - Material de consumo 

Onde se lê: Material para processamento de dados: Cartuchos de tinta, capas plásticas 
protetoras para micros e impressoras, CD-ROM, DVD virgem, etiqueta para impressora, fita 
magnética, fita para impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário contínuo, 
mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, toner para impressora lazer, 
cartões magnéticos, estabilizadores, teclados, mouses e monitores. Aquisição de softwares de 
base que são aqueles incluídos na parte física do computador (hardware), que integram o 
custo de aquisição desse no Ativo Imobilizado. Tais softwares representam também aqueles 
adquiridos no mercado sem características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as 
especificações do computador. 

Leia-se: Material para processamento de dados: Cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras 
para micros e impressoras, CD-ROM, DVD virgem, etiqueta para impressora, fita magnética, 
fita para impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário contínuo, mouse 
PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, toner para impressora lazer, teclados 
e mouses. Aquisição de softwares de base que são aqueles incluídos na parte física do 
computador (hardware), que integram o custo de aquisição desse no Ativo Imobilizado. Tais 
softwares representam também aqueles adquiridos no mercado sem características fornecidas 
pelo adquirente, ou seja, sem as especificações do computador 
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Onde se lê: Materiais e equipamentos para os cursos, oficinas e laboratórios: aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes ou não essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos 
e materiais. 

Leia-se: Materiais para os cursos, oficinas e laboratórios: rolo de papel bobina craft, folhas 
para utilização no flip chart, encordoamento (instrumentos de corda), pano de limpeza para 
higienização dos instrumentos, álcool etílico 70% e pulverizador. 

Ilustríssimo Senhor 
Valdeci Pedro Ganga 
DD. Secretário Municipal de Cultura 
São José do Rio Preto/SP 

elena Morganti Fornari Chu 
,A)iretora-Presidente 
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