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ESCOPO DO PROJETO INSTRUMENTANDO
O projeto Entre o sonho e a realidade 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.
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Projeto: Projeto Instrumentando

A Eixo de atuação: Música e cultura
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:
Resgatar a história do centenário da samba a partir de oficinas de percussão para 280 crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social, favorecendo o
desenvolvimento integral e a ampliação do repertório cultural e dos elementos da cultura brasileira,
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.
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Atividades desenvolvidas
Percussão
As oficinas de percussão buscam uma visão integradora na qual os atendidos por meio do estudo dos
ritmos populares, trabalhando as diferentes combinações sonoras, explorando além da mecânica e da
técnica instrumental, valorizando os aspectos da criatividade, com atividades de releitura, interpretação
e improvisação musical.
Nas atividades de percussão são abordados os seguintes conteúdos:
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Promover dinâmicas para integração do grupo.
Desenvolver a percepção musical.
Oferecer a prática de música em conjunto.
Conhecimentos básicos sobre sonoridade, dinâmica, ritmo, compassos simples e compostos.
Ampliar a cultura histórico-musical do aluno.
Aperfeiçoar a técnica no instrumento.
Desenvolver grupos de estudo e pesquisa.
Socializar e incentivar o entretenimento saudável, direcionado à cultura musical de qualidade.

Resultados
Aumento da auto-estima, autoconfiança, autonomia, criatividade e bem estar;
50% de envolvimento com as famílias, escolas e comunidade e realizações de apresentações;
96% das crianças e adolescentes envolvidos na participação e execução do projeto;
95% das Crianças e adolescentes conhecendo a história do samba e ampliando seu repertório
cultural;
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.

