
                                                 
 

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título: Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 Identificação da Entidade Proponente 

NOME DA ENTIDADE PROPONENTE: Instituto Teológico Padre Giulliano 

NOME FANTASIA/SIGLA: ITEPAGI 

CNPJ: 18.569.264.0001-26 

ENDEREÇO: Rua Rosa Francisca, nº 196, bairro Centro. 

CIDADE/UF: Alto Santo/CE 

CEP: 62.970-000 

 

2.2 Dados do Representante Legal da Proponente 

NOME: Cleison Luis Rabelo 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ORGÃO EXPEDITOR/ DATA DE EXPEDIÇÃO: 

99010090923/SSP-CE/01-07-2009 

CPF: 737.068.093-20 

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: Rua Rosa Francisca , nº196, bairro Centro. 

CIDADE: Alto Santo/CE 

CEP: 62970-000 

TELEFONE: (85) 9 9900 6262 

E-MAIL: cleisonrabelo@hotmail.com  

 

2.3 Responsável pela Elaboração do Projeto 

NOME: Sâmara Roberta Bessa Pinheiro 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ORGÃO EXPEDITOR/DATA DE EXPEDIÇÃO: 

2001030040182/SSPCE/26-06-2001 

CPF: 014.168.343-03 

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: Rua Joaquim Rogério Cabó, 171, 1º andar, Centro 

CIDADE: Alto Santo/CE 

TELEFONE: (88) 9. 97420300 

E-MAIL: samarabessa.as@hotmail.com 

UF: Ceará / CEP: 62.930-000 

mailto:cleisonrabelo@hotmail.com
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FORMAÇÃO: Assistente Social – CRESS 4645 

 

2.4 Responsável pela Execução do Projeto 

NOME: Antônia Francizete Maia dos Reis 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EXPEDITOR/ DATA DA EXPEDIÇÃO: 

390567826/ SSPCE/ 11-08-2004 

CPF: 830.066.803-91 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Trav. José Rodrigues, nº 18, bairro Centro. 

CIDADE/ UF/ CEP: Alto Santo/CE – 62970-000 

TELEFONE: (88) 9 99692967 

E-MAIL:francizeth@hotmail.com 

FORMAÇÃO: superior incompleto 

 

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O Instituto Teológico Padre Giulianno (ITEPAGI) é uma associação civil sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e duração 

indeterminada, dedicada ao desenvolvimento de projetos sócioeducativos e de 

capacitação profissional. Com sede na rua Rosa Francisca da Silva, nº 196, bairro 

Centro, no município de Alto Santo, estado do Ceará, o ITEPAGI foi projetado e 

fundado pelo Professor Cleison Luis Rabelo, no dia 03 de junho de 2013. 

O ITEPAGI tem por finalidade a elaboração e execução de projetos na área 

de educação, cultura e assistência social, o desenvolvimento de cursos de nível 

básico e superior em nível de graduação e pós-graduação, bem como a geração de 

tecnologias voltadas para o interesse social e o desenvolvimento das comunidades 

em geral. Para o cumprimento desta finalidade o ITEPAGI desenvolverá as 

seguintes atividades: 

I – Promover, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, atividades 

relacionadas direta ou indiretamente com a educação e o desenvolvimento de 

tecnologias sociais e respectiva difusão e transferência ao setor produtivo. 

II – Promover o maior acesso possível à informação e aos meios para adquiri-la, 

entendendo a democratização da informação como direito social básico; 



                                                 
 

III – Atuar junto às comunidades, através de projetos de assistência e promoção 

social, educacional e de fomento às políticas sociais, visando a geração de trabalho 

e renda e o desenvolvimento sócio-econômico; 

IV – Promover e apoiar a formação de recursos humanos, incentivando a 

atualização profissional e seu aperfeiçoamento técnico, sobretudo nas áreas 

relacionadas às novas tecnologias, bem como estimular a experimentação de 

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio e 

emprego; 

V – Promover o desenvolvimento humano, a ética, a paz, a democracia e outros 

valores universais, estimulando a criação de mecanismos de inclusão social e 

construção da cidadania, de forma autônoma, ou mediante parcerias e intercâmbios 

com organizações não governamentais, universidades, poder público e iniciativa 

privada; 

VI – Prestar serviços de consultoria e assessoria, nas áreas de sua atuação, a 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

VII – Desenvolver campanhas educacionais para prover as comunidades de 

instrumentos necessários ao estabelecimento de políticas de prevenção e proteção 

às crianças, adolescentes e idosos. 

VIII – O ITEPAGI manterá institutos e uma Faculdade de Graduação, Pós-

Graduação, Mestrado e Doutorado nas mais diversas áreas. 

Atualmente, o ITEPAGI vem desenvolvendo outros projetos sociais voltados 

para a comunidade altosantensse, podendo destacar Memórias de uma Vida, 

destinado a trabalhar a valorização da pessoa idosa; e o Projeto de Contação de 

Histórias, que objetiva trabalhar a leitura com crianças envolvendo-as de maneira 

lúdica e estimulando seu desenvolvimento educacional. 

Nesse sentido, o ITEPAGI está expandindo campo de atuação a outros 

municípios do Vale do Jaguaribe. Além da sede, o ITEPAGI está presente nos 

municípios de Tabuleiro do Norte, Iracema e Potiretama, no estado do Ceará. 

 

 

 

 

 



                                                 
 

 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia surgiu como anseio do 

Instituto Teológico Padre Giulianno de oferecer as crianças do município de Alto 

Santo atividades que promovam acesso a manifestações culturais, além de 

contribuir com o processo de aprendizagem dentro de fora do ambiente escolar, o 

fortalecimento de vínculos sociais, criação de espaço de convivência e, 

principalmente, desenvolver o protagonismo por meio da formação para a 

participação, cidadania e a aproximação com a cultura popular local e brasileira. 

O Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia visa oportunizar a 

comunidade infantil, estudantes da rede pública de ensino do município de Alto 

Santo, vivências práticas e teóricas com a música utilizando o violão como 

instrumento facilitador. Além disso, o projeto busca promover e desenvolver a 

sensibilidade das crianças envolvidas, coordenação motora, potencializar 

percepções auditivas e visuais, a criatividade, agilidade, bem como aguçar o 

processo de socialização familiar e comunitária, fortalecendo princípios como a 

disciplina, zelo e cuidado pelo instrumento, capacidade de aprendizado 

compartilhado e troca de vivências. 

Nessa perspectiva que é indispensável ressaltar a função do profissional de 

música que irá ministrar as aulas, pois além de um papel técnico, as aulas irão 

possuir um enfoque no próprio aluno, que por meio de uma abordagem coletiva com 

as crianças estimula a autoestima e a ressignificação de valores.  

A Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia terão suas aulas semanais 

ministradas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra, no 

período contra turno das aulas, abarcando crianças do centro da cidade e bairros 

próximos. É dessa forma que os alunos envolvidos poderão ampliar suas 

habilidades sociais indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida, 

estendendo, também, a comunidade em que vive, pois atua na percepção de si e do 

outro. 

Assim, ao considerar o exposto tornar-se perceptível que o Projeto Escola 

de Violão Redondo e Rita de Cássia  aponta como instrumento de promoção de 

direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente que versa sobre 



                                                 
 

o direito Direito ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

A lei de nº 8.069 de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é um marco jurídico para política de atendimento à criança e ao 

adolescente por ser um instrumento que promove mecanismos de efetivação dos 

direitos fundamentais desses sujeitos. É a partir do ECA que se reafirma o previsto 

na Constituição Federal de 1988 sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. Outro aspecto importante é pontuado no artigo 4º do ECA que aponta o 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público em 

assegurar com toda prioridade a efetivação dos direitos fundamentais da criança e o 

adolescente. 

É partindo desse pressuposto, e entendendo que a política de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente ocorre “através de um conjunto articulado 

de ações governamentais e não governamentais” (ECA, art.86) que o Instituto 

Teológico Pe. Giuliano agrega para si essa missão. Missão essa que vem 

expandindo suas metas de atuação desde o ano de sua fundação, em 2013, no 

sentido de garantir de forma mais plena os direitos das crianças e adolescentes de 

Alto Santo. São três anos de significativas intervenções direcionadas não só ao 

público infantil, mas, também, a outros segmentos populacionais. Sendo assim, 

reconhecendo o sentido de comunidade de uma maneira mais ampla e totalizante. 

Nesse sentindo, considerando seu significado e reconhecendo sua 

responsabilidade perante a comunidade altosantensse, que o ITEPAGI formulou a 

proposta para o desenvolvimento do Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de 

Cássia. O Projeto visa oportunizar a comunidade infantil, estudantes da rede pública 

de ensino do município de Alto Santo, vivências práticas e teóricas com a música 

utilizando o violão como instrumento facilitador. Além disso, o projeto busca 

promover e desenvolver a sensibilidade das crianças envolvidas, coordenação 

motora, potencializar percepções auditivas e visuais, a criatividade, agilidade, bem 

como aguçar o processo de socialização familiar e comunitária, fortalecendo 



                                                 
 

princípios como a disciplina, zelo e cuidado pelo instrumento, capacidade de 

aprendizado compartilhado e troca de vivências. 

Assim, O Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia busca 

promover a formação cidadã, social e cultural por meio da música como maneira de 

manifestação artística. Além disso, busca também proporcionar vivências de 

sociabilidade de modo a fortalecer o desenvolvimento da cidadania das crianças 

envolvidas, estimulando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o 

processo de socialização, propiciando, com isso, o desenvolvimento da sua 

sensibilidade e protagonismo. 

 

6. PÚBLICO ALVO 

O público que deverá ser atendido diretamente pelo Projeto Escola de Violão 

Redondo e Rita de Cássia são crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 11 

(onze) anos de idade, estudantes da rede pública de educação, mais 

especificamente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra. As 

aulas ocorrerão no período contra turno das atividades escolares regulares. 

Como ponto de partida do projeto optamos pelos estudantes da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra, por ser uma instituição que 

recebe crianças moradoras de diversos bairros do município, principalmente do 

Centro, Pão de Açúcar, Jardim e Tibolo. Promovendo, assim, um intercâmbio, como 

forma de ampliar diálogos entre crianças de diferentes contextos comunitários.  

Contudo, o projeto se propõe a atender indiretamente as famílias dos alunos, 

buscando criar um espaço de fortalecimento de vínculos e estreitamento dos laços 

familiares e comunitários. Nesse sentido, sendo uma essa uma estratégia de 

integração e sociabilidade entre criança, família e comunidade. 

 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo Geral 

Buscar promover a formação cidadã, social e cultural por meio da música  

com forma de manifestação artística aos alunos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cazuza Bezerra de Alto Santo-CE. 



                                                 
 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar vivências de sociabilidade de modo a fortalecer o 

desenvolvimento humano (cidadania) de crianças; 

 Estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

 Estimular e despertar a sensibilidade, permitindo aos participantes a 

percepção, a interpretação e a expressividade; 

 Buscar fortalecer o processo de socialização das crianças; 

 Buscar promover a aproximação com a cultura popular local e brasileira. 

 

8. METODOLOGIA 

O Projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia irá atender 25 (vinte e 

cinco) crianças, na faixa etária de onze anos, de ambos os sexos, alunas da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra, divididas em duas turmas. A 

divisão do grupo em duas turmas irá acontecer para que o instrutor de música tenha 

condições de acompanhar de maneira eficaz todas as crianças, identificando seus 

limites e potencialidades. É a partir dessa percepção que o instrutor irá melhor 

adequar técnicas e métodos de acordo com as necessidades de cada um. O 

planejamento das aulas e demais atividades será mensal, porém, ao decorrer delas, 

esse planejamento poderá sofrer alterações para que melhor de encaixe na 

realidade dos alunos. 

Dessa forma, o projeto está dividido em três fases. As fases contemplarão o 

período de um ano. A primeira fase é a de elaboração e planejamento. Nessa fase, a 

equipe envolvida fará o levantamento dos materiais necessários para execução, 

estrutura e disponibilidade do espaço físico e a divulgação. 

A segunda fase consiste no processo de busca ativa das crianças. Para 

tanto, o caminho a ser percorrido é o diálogo com os profissionais da Escola Cazuza 

Bezerra. Através de reunião deverão sinalizar aqueles alunos que despertam 

interesse pela música ou, ainda, aqueles que necessitam desse espaço como forma 



                                                 
 

de potencializar seu desenvolvimento, ou seja, alunos que apresentam dificuldade 

de comunicação, aprendizado, coordenação motora, vivência de negligência ou 

violação de direitos, entre outros aspectos. Após esse momento, a equipe deverá se 

deslocar até o domicílio dessas crianças objetivando sensibilizar e apresentar, aos 

pais ou responsáveis, a finalidade do projeto e solicitar o engajamento de toda a 

família no processo. 

A terceira fase é a de execução das aulas e avaliação do projeto. Como 

mencionado anteriormente, as aulas serão planejadas mensalmente, porém, com a 

possibilidade de alteração de acordo com as necessidades demandas dos grupos. 

As aulas ocorrerão três vezes por semana, com encontros que durarão, em média, 

uma hora e meia. Para tanto, será utilizado um espaço dentro da própria Escola 

Cazuza Bezerra. Espaço esse que possa garantir instrumentos e infraestrutura 

indispensáveis para o bom andamento das atividades. 

Ultrapassando o espaço das aulas, estará disponível um profissional da área 

de Serviço Social que contribuirá com a interlocução entre crianças, famílias e 

comunidade, na busca pelo fortalecimento desses vínculos. Profissional esse que 

poderá identificar fragilidades nessas relações e promover mecanismos de 

superação destas. 

Por fim, o processo de avaliação será contínuo com os profissionais 

envolvidos na proposta e as crianças usuárias. A avaliação com os profissionais 

será no momento inicial aos planejamentos e com as crianças, semanalmente. 

Dessa forma, a proposta para culminância será um concerto de música em 

praça pública do município, envolvendo usuários de outros projetos ofertados pelo 

ITEPAGI. Essa atividade tem o foco principal resgatar músicas populares locais e 

nacionais, além de proporcionar aos ouvintes presentes uma vivência cultural 

estimulada pelas crianças.  

 

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Elaboração do 

projeto; 

Planejamento 

inicial; 

x            



                                                 
 

Levantamento de 

materiais; 

Divulgação; 

Análise de 

infraestrutura. 

Reunião de 

levantamento do 

público; 

Busca ativa; 

Visitas nos 

domicílios. 

 X X          

Aulas de violão.    x x x x x x x X x 

Acompanhamento 

com família. 

   x x x x x x x X x 

Planejamento das 

atividades. 

x X X x x x x x x x X x 

Avaliação das 

atividades. 

x X X x x x x x x x X x 

Culminância do 

projeto. 

           x 

 

10. METAS 

 Manter 100% dos participantes assíduos do começo ao fim do projeto; 

 Garantir frequência mínima de 80% dos participantes; 

 Visitar 100% das famílias envolvidas em seus domicílios; 

 Garantir que 100% das crianças concluam o projeto executando no violão, no 

mínimo, uma música completa; 

 Garantir que 30% das crianças envolvidas permaneçam em atividades 

relacionadas com a música; 

 90% das crianças envolvidas tornem-se multiplicadoras das vivências do 

projeto em seus espaços de socialização, principalmente na escola. 

 

11. RECURSOS HUMANOS 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO CH 
SEMANAL 

Antônia Francizete Superior incompleto Coordenação 10 hrs 



                                                 
 

Sâmara Roberta Bessa 
Pinheiro 

Bacharel em Serviço 
Social 

Apoio técnico de nível 
superior 

10 hrs 

Paulo Sérgio Moura da Silva Nível médio completo Instrutor de música 10 hrs 

 

12. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para que seja possível a execução do Projeto Escola de Violão Redondo e 

Rita de Cássia a principal articulação será realizada com a Secretaria Municipal de 

Educação, através da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra. 

Sendo assim, é com esse apoio que será possível a identificação e acesso da 

equipe ao público alvo, bem como o reconhecimento das suas principais 

fragilidades. 

 

13. IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

O projeto Escola de Violão Redondo e Rita de Cássia terão suas aulas 

ministradas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra, que está 

localizada na rua 31 de Março, S/N, no bairro Centro do município de Alto Santo. 

Para realização das atividades será necessário uma sala ampla e ventilada, que 

possua um quadro branco, quinze cadeiras e um birô. Além desses itens serão 

necessários, ainda, os seguintes materiais: 

 Caixa de som; 

 15 violões; 

 Cordas para violão reserva; 

 Afinador; 

 Pen drive; 

 Data show; 

 Notebook; 

 Materiais de expediente; 

 Extensão; 

 Adaptador tipo “T”. 
 

 


