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Título:

Arte-educação na Escola Rural Dendê da Serra

Principal segmento:

Áreas transversais: cultura associada a outras áreas

Outros segmentos envolvidos:

Segmentos integrados: vários segmentos culturais envolvidos

Natureza do Projeto

Principal:

Formação

Secundária:

Produção

Resumo:

Localizada no sul da Bahia, a Escola Rural Dendê da Serra oferece a 230 alunos de diferentes origens sociais um ensino permeado de
atividades artísticas e práticas, que promovem um desenvolvimento completo das crianças e jovens. A escola tem hoje 150 alunos bolsistas
integrais e este projeto tem como objetivo financiar a participação desses alunos bolsistas em aulas como música, teatro, pintura, expressão
corporal/dança, circo, trabalhos manuais, artes aplicadas, jardinagem, língua estrangeira.

Descrição:

A Escola Dendê da Serra busca contribuir para reduzir a desigualdade social através de uma educação de qualidade, aberta a todos, desde o
Ensino Infantil até o Ensino Fundamental completo. A partir dessa missão social, atende hoje 230 crianças, de 3 a 15 anos, sendo 150 alunos
das comunidades do entorno, oriundos de famílias de condic?o?es socioeconômicas menos favorecidas e que são bolsistas da escola. A outra
parte dos alunos são filhos de famílias pagantes que se alinham à missão da escola e colaboram em várias frentes de atuação comunitária.
Caracterizada como um projeto social educacional, a instituição é mantida pela Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS) que conta
com a participac?a?o de pais, professores e colaboradores da escola. O ensino e? baseado na pedagogia antroposo?fica (Pedagogia Waldorf),
que inclui os conteu?dos do curri?culo regular e ainda oferece uma se?rie de outras atividades pra?ticas e arti?sticas, possibilitando um
desenvolvimento mais completo das crianc?as: teatro, mu?sica, danc?a, expressão corporal e bioginástica, pintura, desenho, trabalhos
manuais (costura, croche?, trico?, etc.), arte em madeira e jardinagem. A escola tem como princi?pio promover a integrac?a?o social de
crianc?as de diferentes origens socioecono?micas e culturais, priorizando as crianc?as de baixa renda. Em 2015, a Dende? da Serra recebeu o
reconhecimento das organizac?o?es internacionais Ashoka e Alana, como uma das Escolas Transformadoras do Brasil. Na Dende? da Serra, a
arte e? um dos pilares do processo pedago?gico, entendido como uma dimensão humana que da? cor, alegria e beleza a? vida de qualquer
pessoa. A criatividade e? intri?nseca a? infa?ncia e hoje so? acaba atrofiada devido a? enxurrada de produtos culturais prontos despejados
sobre as crianc?as. A Pedagogia Waldorf ve? o ser humano como participante e criador de sua pro?pria cultura, e assim, o ensino, as aulas e
toda a vida escolar sa?o permeados de atividades arti?sticas, realizadas por todas as crianc?as e todos os professores. O elemento artesanal e
pra?tico tambe?m e? muito valorizado: o fazer utilizando as próprias mãos, ao inve?s de consumir algo ja? feito.| Na Pedagogia Waldorf,
durante os oito anos de Ensino Fundamental as turmas sa?o conduzidas por um professor de classe que ministra os principais conteu?dos do
curri?culo na forma de e?pocas tema?ticas, acompanhando sua turma durante o percurso do 1o ao 8o ano. Esse professor de classe, pilar
desse tipo de ensino, e? ele mesmo um artista na sua profissa?o de educador. Com base no que prescreve o curri?culo, o professor cria suas
aulas com bastante liberdade, usando elementos arti?sticos como ferramenta principal e acompanhando seus alunos e sua turma com um
olhar holi?stico, visando o desenvolvimento fi?sico, emocional, social e intelectual das crianc?as ao longo desse processo coletivo de
educac?a?o, respeitando as caracteri?sticas individuais de cada um. Ao trabalho desse professor de classe se soma, ao longo dos anos, um
apoio crescente na forma de aulas ministradas por professores especializados, como o professor de Música, de Artes Aplicadas, de
Jardinagem, de Teatro/Arte Circense e Dança/Expressão Corporal. Idealmente, haveria ainda professores de outras áreas, como Trabalhos
Manuais e Língua Estrangeira (Inglês) que ainda não existem na Dendê da Serra por falta de recursos para as respectivas contratações. Essas
atividades são hoje desenvolvidas pelos próprios professores de classe ou por voluntários. O ensino oferecido na Escola Rural Dendê da Serra
busca interagir com o contexto rural e ambiental do qual a escola faz parte. Por um lado, a escola procura sensibilizar os alunos para os reinos
da natureza, conhecendo de perto as plantas e os animais, a Mata Atlântica e outros biomas, ganhando por vivência própria uma compreensão
das relações de interdependência que regem a vida no planeta. Ao mesmo tempo, os alunos aprendem a interferir no meio ambiente de
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maneira construtiva, plantando mudas, cultivando flores, produzindo hortaliças, fazendo composto e reciclando resíduos. Disciplinas de cunho
prático como os Trabalhos Manuais (costura, crochê, tricô, artesanatos diversos) e as Artes Aplicadas (trabalho com madeira, entalhe,
marcenaria) oferecem múltiplas possibilidades para a criança aprender a esboçar e idealizar algo a ser confeccionado, sendo que durante a
produção ela terá que enfrentar muitas dificuldades de ordem prática (erros técnicos, resistência dos materiais, etc.). Nesse processo ela vai
desenvolver persistência e força de vontade, qualidades que fazem muita falta à geração atual, acostumada a obter resultados fáceis com
pouco esforço, sempre ajudados por recursos tecnológicos. A vivência de produzir um objeto com as próprias mãos, num processo demorado
de perseverança, capricho e perfeição, é uma experiência extremamente gratificante e fortalece nos alunos um sentimento de segurança e
autonomia, de confiança na sua própria capacidade de superar dificuldades e atingir seus objetivos. A partir de uma visa?o abrangente do ser
humano, o processo pedagógico artístico e cultural desenvolvido na Escola Rural Dende? da Serra procura criar condic?o?es para que os
alunos desenvolvam na?o so? capacidades cognitivas e intelectuais, mas tambe?m habilidades arti?sticas, manuais e artesanais, valorizando o
conhecimento, a cultura e as tradic?o?es locais, através de uma convive?ncia construtiva com a comunidade e a natureza. O desenrolar
ri?tmico das aulas e a riqueza de vive?ncias oferecidas ao aluno demandam participac?a?o ativa e contribuem para uma postura mais criativa e
comprometida com a vida. E o fato de promover a integrac?a?o harmoniosa entre crianc?as de todas as classes sociais numa mesma escola,
e? algo raro e inovador para a educac?a?o brasileira, que estimula valores como a solidariedade e o respeito a?s diferenc?as, semente para a
transformação social.

Justificativa:

A Escola Rural Dende? da Serra esta? localizada na A?rea de Protec?a?o Ambiental Itacare?-Serra Grande, em meio a remanescentes de
Mata Atla?ntica, na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Conduru, Costa do Cacau, Bahia. Nos u?ltimos quinze anos essa
regia?o vem passando por uma acelerada transformac?a?o socioecono?mica, o que e? ti?pico de locais com vocac?a?o turi?stica. A regia?o
sofre com especulac?a?o imobilia?ria, urbanizac?a?o desordenada, desconfigurac?a?o cultural de comunidades tradicionais, e com a
substituic?a?o abrupta de atividades econo?micas, situac?a?o que afeta as fami?lias e as crianc?as carentes diretamente. Embora seja uma
comunidade tradicionalmente de origem rural, o distrito de Serra Grande (onde localiza-se a Escola), concentra hoje cerca de 4 mil pessoas na
vila. Assim muitas famílias da regia?o ainda mante?m lac?os familiares e de trabalho na área rural, mas habitam com os filhos na a?rea urbana.
Outras tantas fami?lias vêm chegando de outros lugares do Brasil e do mundo, em busca de melhor qualidade de vida. Nossa intenc?a?o na
escola sempre foi harmonizar as diferenc?as e criar as bases para uma sociedade mais justa e igualita?ria. Uma vez que trabalhamos numa
mesma sala de aula com jovens de diferentes origens sociais, provenientes de famílias com condições culturais e econômica diversas, é
comum enxergarmos nesse ambiente as disparidades existentes na realidade social brasileira. Por exemplo, há presença de jovens que
possuem ótima alfabetização, raciocínio matemático bem desenvolvido, acesso à leitura, à informação e meios de comunicação digitais
(internet), convivendo com jovens com baixa alfabetização, com pais iletrados, que têm pouco estímulo ao estudo e cujas famílias vivem em
condições precárias de moradia, trabalho, alimentação, etc. Nossa proposta de educação busca um dia?logo pro?ximo com essa realidade
local, interagindo com o contexto socioeconômico a partir da Pedagogia Waldorf. Nessa pedagogia, o desenvolvimento de capacidades
artísticas é considerado parte intrínseca do desenvolvimento humano integral. Trabalhada de modo pedagógico, a arte pode ser um meio, uma
ferramenta para ligar os impulsos vitais e instintivos ao raciocínio e à consciência social. Nesse processo, o aluno aprende a desenvolver sua
motricidade instintiva em gestos significativos e harmoniosos, aprende a interagir com outros alunos, com o professor (e com o público). Uma
consciência social é criada através do ato de escutar e de interagir com o outro através da arte. Esse trabalho transformador é essencial para o
mundo de hoje, pois pessoas de diferentes origens socioeconômicas e culturais convivem com suas diferenças e aceitam a riqueza do que
cada um tem a oferecer. E a escola promove isso nas práticas artísticas, em sala de aula, no seu cotidiano. Busca assim contribuir para criar
as bases para uma sociedade mais justa e igualita?ria, fomentando integrac?a?o social, preservac?a?o ambiental e economia sustenta?vel.
Nesse processo educativo, procura-se oferecer ferramentas e desenvolver capacidades que possibilitem a criac?a?o de melhores
oportunidades para atuar nessa regia?o e no mundo, promovendo a inclusão socioeconômica, valorizando as habilidades, conquistas, avanços
e a cultura ancestral desses jovens menos favorecidos, de modo a fortalecer sua autoestima e autoconfiança. Assim, o aluno que encerra seu
período escolar teve a oportunidade de desenvolver uma série de capacidades e possibilidades de ação criativa para atuar nessa região e no
mundo.

Objetivos:

O objetivo deste projeto é apoiar o desenvolvimento integral dos estudantes bolsistas da Escola Rural Dendê da Serra, oferecendo condições
pedagógicas e materiais, espaço e tempo, num estímulo para que possam desenvolver sua sensibilidade e criatividade artística, além de
aprender técnicas básicas de diferentes tipos de expressões artísticas (Música, Pintura, Teatro, Escultura, etc). Visa também o
desenvolvimento de capacidades práticas e artesanais desses alunos, para que possam participar da produção de sua cultura material com as
próprias mãos, tornando-se produtores e não somente consumidores. Vivências musicais e cênicas tem como objetivo desenvolver não apenas
as respectivas técnicas aprendidas (canto, leitura de partitura, flauta, percussão, expressão corporal, técnica vocal, equilíbrio, malabarismo,
etc.), mas também a capacidade de expressar a individualidade de cada aluno, para que percebam o outro e saibam interagir com ele de
maneira construtiva. A cooperação com o grupo, tendo como objetivo uma produção conjunta, é uma experiência real vivida pelos alunos,
coroada pelo sentimento de alegria e satisfação quando um belo resultado é apresentado a um público maior. As artes visuais e plásticas como
pintura, desenho e modelagem tem um objetivo de aprendizado mais individual, desenvolvendo o senso estético dos alunos e dando-lhes
variadas possibilidades de autoconhecimento e expressão de sua vida interior. A via artística ganha uma importância especial no trabalho com
alunos de inclusão ou que apresentam algum tipo de dificuldade, pois oferece outras possibilidades de comunicação e expressão a crianças
que não correspondem ao padrão convencional. A arte tem um grande potencial para ajudar crianças e jovens a vencer bloqueios e
inseguranças, a ganhar confiança em si e suas capacidades. Com o conjunto de atividades culturais, artísticas e práticas que a escola oferece
temos como objetivo formar cidadãos que sejam antes de mais nada indivíduos seguros e confiantes, tolerantes para com o outro mas com
senso crítico desenvolvido, sensíveis para as questões sociais e ambientais que movem o mundo atual, capazes de encontrar novas soluções
e de criar caminhos ainda desconhecidos, curiosos e corajosos na busca de um mundo mais justo, mais democrático, mais humano. A equipe
de profissionais de comunicação da Escola também vai produzir produtos com o objetivo de divulgar para mais pessoas o trabalho artístico e
cultural realizado pelos alunos e professores da Escola Rural Dendê da Serra. Essas ações de comunicação compreendem a reformulação do
site da escola, registro fotográfico das atividades, produção de 2 vídeos institucionais, contratação de impressão de 4 banners e a realização
de postagens regulares de fotos, vídeos e textos no site da escola e nas redes sociais sobre as atividades artísticas e culturais realizadas na
Dendê da Serra.
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Metas

1. Oficinas de teatro e circo (7o e 8o ano) Estimativa Público: 45

600 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
2. Aulas de música (1o ao 5o ano) Estimativa Público: 125

1200 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
3. Aulas de expressão corporal/dança (2o ao 8o ano) Estimativa Público: 210

1800 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
4. Aulas de jardinagem (2o ao 8o ano) Estimativa Público: 210

2400 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
5. Aulas de música (6o ao 8o) Estimativa Público: 75

1200 horas-aula De: 18/01/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
6. Aulas de artes aplicadas (5o ao 8o ano) Estimativa Público: 120

2400 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
7. Aulas de língua estrangeira (inglês) (1o ao 8o ano) Estimativa Público: 220

1800 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
8. Aulas de trabalhos manuais (1º ao 8º ano) Estimativa Público: 220

1500 horas-aula De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
9. Contratação para produção de Vídeo Institucional Estimativa Público: 20000

2 produtos De: 08/04/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
10. Contratação de Registro Fotográfico Estimativa Público: 10000

10 meses De: 18/02/2019 a 20/12/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil
11. Contratação de Produção de site institucional Estimativa Público: 50000

1 serviço De: 04/03/2019 a 19/04/2019
Local: Escola Rural Dendê da Serra
Uruçuca/Bahia Brasil

Informações adicionais sobre público:

O público-alvo do projeto são os alunos bolsistas da Escola Rural Dendê da Serra, contando hoje 150 crianças e jovens. Esses alunos têm
entre 3 e 15 anos, e são filhos de famílias de condições socioeconômicas menos favorecidas, e que residem na comunidade de Serra Grande
(Uruçuca / Bahia). 
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Roteiro

Etapa Início Fim
1. Planejamento Pedagógico e organização das
atividades do ano letivo 2019

02/01/2019 18/02/2019

2. Preparação dos espaços pedagógicos para
início das atividades (salas, canteiros de
jardinagem e espaços coletivos)

02/01/2019 18/02/2019

3. Organização administrativa para registro e
controle do recebimento e uso dos recursos

02/01/2019 09/01/2019

4. Compra de materiais necessários para o
início das atividades

09/01/2019 18/02/2019

5. Pagamento mensal de profissionais
responsáveis pela preparação pedagógica das
aulas e oficinas

28/01/2019 23/12/2019

6. Produção mensal de planilha administrativa
de registro e controle dos recursos

03/02/2019 31/12/2019

7. Aulas diárias de música (do 1o ao 8o ano) 18/02/2019 20/12/2019
8. Aulas diárias de trabalhos manuais (do 1º ao
8º ano)

18/02/2019 20/12/2019

9. Compra de materiais necessários para cada
época pedagógica específica

18/02/2019 20/12/2019

10. Reuniões semanais de avaliação
Pedagógica das aulas de artes

18/02/2019 31/12/2019

11. Aulas diárias de jardinagem (do 2o ao 8o
ano)

18/02/2019 20/12/2019

12. Aulas diárias de artes aplicadas (do 5o ao
8o ano)

18/02/2019 20/12/2019

13. Aulas diárias de língua inglesa (do 1o ao 8o
ano)

18/02/2019 20/12/2019

14. Pagamento mensal de profissionais
responsáveis em dar aulas, oficinas, e o
captador de recursos

28/02/2019 23/12/2019

15. Oficinas semanais de teatro e circo (7o e 8o
ano)

20/03/2019 20/12/2019

16. Avaliação Pedagógica do ano letivo 2019 23/12/2019 31/12/2019
17. Contratação de serviços para produção
projeto e desenvolvimento de site institucional

07/01/2019 22/02/2019

18. Contratação de serviços para Postagens de
fotos, mini-vídeos e textos no site da escola,
nas redes sociais e emails

07/01/2019 20/12/2019

19. Contratação de serviço de Produção de 2
vídeos institucionais do projeto

08/04/2019 20/12/2019

20. Contratação de serviços para produção e
impressão de banners de divulgação do projeto

22/04/2019 17/05/2019

21. Produção de relatório final de prestação de
contas com os materiais de comunicação

23/12/2019 20/02/2020

22. Entrega dos documentos finais e
encerramento administrativo financeiro

23/12/2019 20/02/2020

Duração do Projeto
Início:  02/01/2019 Término:  20/02/2020

Distribuição

Plano de acesso: Terão acesso direto aos benefícios do projeto os estudantes bolsistas da Escola Rural Dendê da Serra. Indiretamente, todos
os alunos e comunidade serão beneficiados com o pleno cumprimento da missão da escola, qual seja, o desenvolvimento integral do ser
humano através da abordagem da Pedagogia Waldorf (que tem como base as atividades práticas e artísticas). E no caso da Dendê da Serra, a
integração social também é fundamento desse processo pedagógico. No cotidiano da escola, são muitas as oportunidades em que a
comunidade escolar tem acesso à produção artística e cultural gerada pelos alunos junto aos professores. Citamos alguns: o momento da
"Roda Grande" realizado semanalmente, em que os alunos de todas as séries apresentam músicas, jogos rítmicos e poemas, para a
comunidade escolar, num ambiente de acolhimento e respeito. Também as festas temáticas, como São João, Festa da Lanterna, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Festa da Primavera e Auto de Natal, são momentos em que a comunidade como um todo é convidada a prestigiar a
produção cultural da escola. Outro momento importante de divulgação da produção cultural da escola são os teatros das diferentes séries.
Destacamos o teatro do 8o ano, que é o ápice do processo criativo dos alunos, que concentra as artes e técnicas aprendidas durante o período
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escolar. Outra forma importante de distribuir a produção cultural da escola é através dos produtos de comunicação, como fotografias,
postagens e registros audiovisuais

Receita Total: R$0,00 

Ficha técnica

Nome CPF Função Remunerado via Fazcultura 
Marceli Cunha Passos 02955004502 Professora de Classe Não
Beatriz Castaman Bernardi 46906169068 Professora de Jardim Não
Julia Saldanha Aguiar 97127043000 Professora de Classe Não
Simone Gonçalves Lôpo 33518068504 Professora de Exatas Não
Égila da Silva Passos 02919855565 Gestora de Captação de Recursos Sim
Ivana Nístico 85854102560 Oficineiro de teatro e circo Sim
Mateo Crevatin 86053033529 Oficineiro de teatro e circo Sim
Priscila Alves Dias 32119651817 Professora de Inglês Sim
Renata Fernandes Nogueira 04242369662 Professor de Classe Não
Lucas Teixeira Moreira 82583706500 Professor de música (6o ao 9o ano)Sim
Thiego Cesar Silva Matos 04838412509 Professor do Jardim de Infância Não
Elenice de Macedo Correa 01620026538 Cuidadora de Jardim Não
Heloisa Mattos Biral 03921552818 Professor de Classe Não
Poliana Ramos dos Santos 08422586550 Cuidadora de Jardim de Infância Não
Kléber Alves Souza Santana 83246134553 Professor de expressão corporal /

dança
Sim

Silvia Reichmann de Almeida 10211118800 Professora de Música (1º ao 5º
ano)

Sim

Angélica Slongo 01690782994 Professor de Jardim Não
Ariadne Melgaço Lemos 00328753637 Professor de Classe Não
Alice Dantas Córes 01142067599 Professor de Classe Não
Eleilton Neves Santos 06463043567 Professor de artes aplicadas Sim
Julio da Silva Costa 01697748562 Assistente de Jardinagem Sim
Mariafederica Bianchi 79515819504 Professora de artes manuais Sim

Contato para esclarecimentos

Nome
André Moraes de Oliveira

CPF
70637440030

Função
Comunicação e Captação de
Recursos

Telefone Celular
73999209295

Fax E-mail
captacaodendedaserra@gmail.co
m

Informações Adicionais

Observações Adicionais:

Informações sobre apoios financeiros Informar se o projeto já foi beneficiado ou encontra se em tramitação em algum mecanismo de
apoio, como Lei Rouanet, FNC, FAZCULTURA, FBCA e/ou outros mecanismos existentes Informações Adicionais

Ano Mecanismo Projeto/Nº Situação Valor

R$ 0,00

Orçamento

1. Produção

Qtd. Item/Serviço Qtd.Unid Unid. de medida Valor unit. Valor total Fornecedor

1 Remuneração
de professor de
artes aplicadas

2400 horas-aula R$ 10,28 R$ 24.672,00 Pessoa Física

1 Agogô 2 unidade R$ 80,00 R$ 160,00 Pessoa
Jurídica
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1 Violão 10 unidade R$ 300,00 R$ 3.000,00 Pessoa
Jurídica

1 Manutenção de
piano

1 servico R$ 600,00 R$ 600,00 Pessoa
Jurídica

1 Papel para
aquarela A4

3 resma R$ 520,00 R$ 1.560,00 Pessoa
Jurídica

1 Cavaletes de
pintura

4 unidade R$ 74,00 R$ 296,00 Pessoa
Jurídica

1 Carvão para
desenho

200 unidade R$ 3,00 R$ 600,00 Pessoa
Jurídica

1 Spray fixador 16 unidade R$ 33,00 R$ 528,00 Pessoa
Jurídica

1 Papel cartão
preto

350 unidade R$ 1,20 R$ 420,00 Pessoa
Jurídica

1 Giz de lousa
especial

480 unidade R$ 0,50 R$ 240,00 Pessoa
Jurídica

1 Cavaletes de
flipchart

4 unidade R$ 95,00 R$ 380,00 Pessoa
Jurídica

1 Lápis para
desenho (HB,
2B, 4B, 6B)

400 unidade R$ 2,70 R$ 1.080,00 Pessoa
Jurídica

1 Tecido de malha
p/ bonecas

1 fardo R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Pessoa
Jurídica

1 Agulhas de tricô 120 unidade R$ 4,00 R$ 480,00 Pessoa
Jurídica

1 Compasso 50 unidade R$ 6,50 R$ 325,00 Pessoa
Jurídica

1 Jogo de réguas
e esquadros

30 unidade R$ 3,50 R$ 105,00 Pessoa
Jurídica

1 Formão (12mm) 20 unidade R$ 25,00 R$ 500,00 Pessoa
Jurídica

1 Formão (25mm)) 20 unidade R$ 30,00 R$ 600,00 Pessoa
Jurídica

1 Serrote 10 unidade R$ 30,00 R$ 300,00 Pessoa
Jurídica

1 Papel sulfite A4 12 resma R$ 24,00 R$ 288,00 Pessoa
Jurídica

1 Desumidificador
de piano

2 unidade R$ 160,00 R$ 320,00 Pessoa
Jurídica

1 Pincéis para
aquarela

250 unidade R$ 6,00 R$ 1.500,00 Pessoa
Jurídica

1 Furadeira 127V 1 unidade R$ 250,00 R$ 250,00 Pessoa
Jurídica

1 Giz pastel
(oleoso)

120 unidade R$ 15,00 R$ 1.800,00 Pessoa
Jurídica

1 Papel para
aquarela A3

2 resma R$ 1.030,00 R$ 2.060,00 Pessoa
Jurídica

1 Remuneração
de professor de
música (6o ao
9o ano)

1500 horas-aula R$ 14,83 R$ 22.245,00 Pessoa Física

1 Remuneração
de assistente de
jardinagem

12 meses R$ 1.555,00 R$ 18.660,00 Pessoa
Jurídica

1 Remuneração
de professor de
língua
estrangeira
(Inglês)

1500 horas-aula R$ 14,83 R$ 22.245,00 Pessoa Física

1 Remuneração
de professor de
expressão
corporal/dança

1500 horas-aula R$ 14,83 R$ 22.245,00 Pessoa Física

1 Lã 60 unidade (rolo) R$ 16,00 R$ 960,00 Pessoa
Jurídica
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1 Barbantes
coloridos

120 unidade (rolo) R$ 14,00 R$ 1.680,00 Pessoa
Jurídica

1 Giz pastel (seco) 120 unidade R$ 15,00 R$ 1.800,00 Pessoa
Jurídica

1 Remuneração
de professor de
música (1o ao
5o ano)

1500 horas-aula R$ 14,83 R$ 22.245,00 Pessoa Física

2 Remuneração
de oficineiros de
teatro e circo
(autonômos)

12 meses R$ 1.483,00 R$ 35.592,00 Pessoa
Jurídica

1 Data show 1 unidade R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 Pessoa
Jurídica

1 Microfone 2 unidade R$ 200,00 R$ 400,00 Pessoa
Jurídica

1 Kanteles 10 unidade R$ 450,00 R$ 4.500,00 Pessoa
Jurídica

1 Caxixi 20 unidade R$ 20,00 R$ 400,00 Pessoa
Jurídica

1 Cajon 2 unidade R$ 330,00 R$ 660,00 Pessoa
Jurídica

1 Bongô 2 unidade R$ 320,00 R$ 640,00 Pessoa
Jurídica

1 Escaletas 2 unidade R$ 180,00 R$ 360,00 Pessoa
Jurídica

1 Caixa
amplificadora de
áudio

1 unidade R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Pessoa
Jurídica

1 Tesoura 200 unidade R$ 4,00 R$ 800,00 Pessoa
Jurídica

1 Remuneração
professora de
artes manuais

1500 horas-aula R$ 14,38 R$ 21.570,00 Pessoa Física

1 Computador
Notebook com
placa de audio
externa

1 unidade R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 Pessoa
Jurídica

1 Remuneração
de gestor de
comunicação e
captação de
recursos

2400 horas R$ 10,28 R$ 24.672,00 Pessoa Física

1 DVDs
regraváveis

2000 unidade R$ 1,20 R$ 2.400,00 Pessoa
Jurídica

1 Estopas para
bonecas

100 sacos R$ 3,00 R$ 300,00 Pessoa
Jurídica

1 Lixadeira 127V 1 unidade R$ 320,00 R$ 320,00 Pessoa
Jurídica

1 Parafusadeira à
bateria

1 unidade R$ 280,00 R$ 280,00 Pessoa
Jurídica

1 Esmerilhadeira
127V

1 unidade R$ 200,00 R$ 200,00 Pessoa
Jurídica

Subtotal de Produção: R$255.538,00

2. Divulgação

Qtd. Item/Serviço Qtd.Unid Unid. de medida Valor unit. Valor total Fornecedor

1 Serviço de
design de
website

1 serviço R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Pessoa
Jurídica

1 Serviço de
programação de
website

1 serviço R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Pessoa
Jurídica
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1 Produção e
impressão de
Banner

4 serviço R$ 250,00 R$ 1.000,00 Pessoa
Jurídica

1 Vídeo
Institucional

2 serviço R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 Pessoa
Jurídica

1 Cobertura
Fotográfica

10 serviço R$ 440,00 R$ 4.400,00 Pessoa
Jurídica

1 Assessoria
Imprensa - site e
redes sociais

12 serviço R$ 500,00 R$ 6.000,00 Pessoa
Jurídica

Subtotal de Divulgação: R$23.400,00

3. Administração

Qtd. Item/Serviço Qtd.Unid Unid. de medida Valor unit. Valor total

1 Custos Adm. 1 Verba R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

1 Captação de
recursos

1 Verba R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

Subtotal de Administração: R$17.200,00

4. INSS Patronal

Item/Serviço Valor total Valor INSS

Remuneração de
professor de artes
aplicadas

R$ 24.672,00 R$ 4.934,40

Remuneração de
professor de música
(6o ao 9o ano)

R$ 22.245,00 R$ 4.449,00

Remuneração de
professor de língua
estrangeira (Inglês)

R$ 22.245,00 R$ 4.449,00

Remuneração de
professor de expressão
corporal/dança

R$ 22.245,00 R$ 4.449,00

Remuneração de
professor de música
(1o ao 5o ano)

R$ 22.245,00 R$ 4.449,00

Remuneração
professora de artes
manuais

R$ 21.570,00 R$ 4.314,00

Remuneração de
gestor de comunicação
e captação de recursos

R$ 24.672,00 R$ 4.934,40

Subotal de INSS: R$31.978,80

Total do Orçamento do Projeto: R$328.116,80

5. Outras fontes de financiamento

Tipo de fonte Tipo de fonte (descrição) Valor Situação de captação

Outro Freunde Waldorf (Berlin) - banco
de doações

R$ 123.600,00 Em fase de captação

Total de Outras fontes de financiamento: R$ 123.600,00
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