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O PEQUENO MÚSICO E SUA ORQUESTAI ADRA

AMBIÇÃO

CONTEXTO E PÚBLICO

Descobrir talentos e viabilizar a inclusão no mundo
musical, possibilitando o acesso à cultura com princípios e
valores morais e seu desenvolvimento do caráter e
personalidade. Proporcionar para crianças e adolescentes
uma transformação social através da música como
integrantes de uma Orquestra.

Atendemos 120 crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a
14 anos. As famílias possuem rendas variáveis ou nenhuma
renda, estão inseridas em uma região com alto índice de
violência, e seus filhos expostos aos riscos de recrutamento
pelo tráfico. Todas as crianças e adolescentes são atendidos
no contra turno escolar e apresentam defasagem de
aprendizado e ou analfabetismo.

ENTREGAS
1

Participação de 120 crianças e adolescentes, atendidos, frequentando 2 vezes na semana 1 hora/aula instrumental;

2

Seleção de 40 músicos para a apresentação de estreia em agosto/2018;

3

Envolvimento de 60 músicos permanentes para apresentações até dezembro/2018.

RAZÕES PARA APOIAR
Ao apoiar este projeto, você se torna um agente transformador na vida dessas crianças e adolescentes, proporcionando aos mesmos
acesso a um mundo diferente através da música, com possibilidade de tocar um instrumento e se tornar um musico responsável,
dedicado e feliz.

SOLUÇÃO
Outubro/2017

Apresentação do Projeto

Novembro e
Dezembro/2017

Adequação do Local de Ensaios

Novembro e
Dezembro/2017

Compra dos Instrumentos

Janeiro/2017

Contratação da Equipe de Músicos

Janeiro/2017

Seleção Instrumento/Aluno

Janeiro e
Agosto/2018

Aulas Instrumentos/Ensaios

Agosto/2018

Apresentação de Estreia com 40 músicos

Dezembro/2018

Apresentação de Estreia para o Público Geral com 60 músicos

O PEQUENO MÚSICO E SUA ORQUESTAI ADRA

PROPONENTE
A ADRA é uma organização privada, não governamental e sem fins lucrativos, de objetivos assistenciais, beneficentes e filantrópicos,
certificada como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público através do processo MJ No. 08071.002538/201279.
Com presença em 130 países, a ADRA executa projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência humanitária sem qualquer
distinção política, racial, religiosa, de idade, sexo ou de etnia.
O foco do trabalho está voltado para as camadas mais vulneráveis de nossa sociedade, ou seja, aqueles que vivem em situação de
pobreza e risco social, sem as condições de suprir suas necessidades básicas. Ao longo dos anos a música vem sendo utilizada como um
transformador social na vida destas crianças, seja através do coral que atualmente conta com 50 vozes, do coral de flautas e da
musicalização, descobrindo talentos através da música. Nosso objetivo é de melhorar as condições de vidas dessas pessoas, em ações
sociais, dentre outras: trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, promoção da justiça social e
garantia de direitos humanos. http://adra.org.br/projetos/

INVESTIMENTOS

O PEQUENO MÚSICO E SUA ORQUESTAI ADRA

CONTRAPARTIDA
Há um ano já iniciamos esse projeto, atuando nesse período no preparo das crianças e adolescentes para esse momento da
Orquestra. Nossas crianças já participam de aulas semanais de musicalização, de canto coral e flauta doce, se apresentando nos
eventos para a comunidade e nos eventos que somos convidados.
Até aqui trabalhamos com recursos próprios e de doadores que acreditam nesse projeto transformador.

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR
Doação de instrumentos musicais, voluntários de música, regentes e instrutores dinstrumentos.

CONTATOS
(19) 3271-3549
nucleo.campinas.adm@ucb.org.br
facebook.com/profile.php?id=100010409976903

