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ESCOPO APRENDER E SEMEAR, VIVER E CULTIVAR
O projeto Aprender e semear, viver e cultivar será desenvolvido pelo Movimento Renovador Paulo
VI, tendo como principais parceiros as famílias, escolas e comunidade garantindo o acesso das
crianças e adolescentes a uma educação integral.
A organização acompanha as notas escolares das crianças e adolescentes que frequentam o projeto
priorizando seu desempenho e sua evolução na escola.
Em parceria com o CRAS, Conselho Tutelar e abrigo, recebemos crianças que necessitam de apoio
para se desenvolverem integralmente em sua formação pessoal, psicossocial, emocional e
intelectual.
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Projeto: Aprender e semear, viver e cultivar

A Eixo de atuação: Cultural
B Beneficiários: 280 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
C

Desenvolvimento: O projeto será realizado de segunda a sexta- feira no período de contra turno
escolar.

D Objetivo Geral:

Desenvolver habilidades e potencialidades por meio do ensino da música,
oferecendo oficinas de violão, violino, flauta, percussão, canto e coral de forma a promover o
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, como fator de formação da cidadania e melhoria
da qualidade de vida.
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Atividades desenvolvidas
Apresentação e exploração de instrumentos musicais;
Jogos e brincadeiras cantadas;
Exploração de notas musicais;
Contato com ritmos brasileiros e de outros países
Noção de Melodia, Harmonia e Ritmo
Propriedades do Som
Figuras Musicais
Improvisação musical
Valores das Figuras Musicais.
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Resultados
85% de envolvimento com as famílias e comunidade;
Aumento da auto-estima, auto-confiança, autonomia, criatividade e bem estar;
95% das crianças e adolescentes envolvidos na participação e execução do projeto;
75% das Crianças e adolescentes despertando o gosto por atividades culturais;
40% das Crianças e adolescentes com melhoria na leitura e escrita;
40% de melhoria no rendimento e nos índices de sucesso escolar, verificável por meio de notas e
frequência.
70% de melhoria nas relações de convivência familiar, grupal e comunitária.

