
 

 

 

 

AUXÍLIO PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DOS EDITAIS 
DE CHAMADA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 

 

 

 

• PROPOSTA DE TRABALHO 
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 
É o nome do projeto que está sendo apresentado. 
(P.ex. Caminhos do Violão Brasileiro – Uma Palestra Concerto) 
 
 
• PRAZO DE EXECUÇÃO  
Prazo em que a atividade/projeto será desenvolvida.  
(P.ex.: de 02 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021) 
 
 
• OBJETIVO GERAL (MÁXIMO 5 LINHAS)  
Apresentar o objetivo principal do projeto, dizendo para quem e o que será 
apresentado, quais os benefícios que ele traz para o grupo a qual se destina, 
mostrando a contribuição do projeto para a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos participantes e definir qual será o público alvo do projeto. 
(P.ex.: Apresentar, aos alunos da rede municipal de ensino, uma breve trajetória do 
violão brasileiro através da apresentação de obras representativas para o instrumento 
correlacionando com eventos da história do século XX, em especial sobre a Indústria 
Cultural, oferecendo uma visão contextualizada tanto da História do Brasil quanto da 
Música Brasileira). Serão feitas 3(três) apresentações em escolas a serem definidas. 
 
 
• PÚBLICO ALVO  
É o público para o qual se destina a atividade proposta 

(P. Ex.: Alunos do 2º segmento da rede municipal de educação) 
 
 
• OBJETO DA PARCERIA  
Apresentar a função social do projeto e seu objetivo 
(P.ex.: É bastante conhecida a importância das atividades extracurriculares para a 
formação plena de crianças e jovens. Desse modo, apresentações artísticas, com ênfase 
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na apreciação musical, como as propostas neste projeto contribuem para o crescimento 
das alunos e a ampliação de conhecimentos sobre nossa música e história.) 
 
• DESCRIÇÃO DA REALIDADE  
Deve-se descrever as condições para a execução da atividade (disponibilidade, 
infraestrutura, aspectos materiais), o contexto sobre o local onde será apresentado e 
o nexo entre esse contexto e as metas a serem atingidas. 
(P.ex.: A escola pública, em geral, não possui uma infraestrutura que possa garantir a 
qualidade de uma apresentação musical. Além disso, a maioria dos alunos só tem acesso 
à música de consumo, notadamente com sons eletrônicos. Isso determina um tipo de 
escuta diferente do que se espera em um concerto de violão solo. Nesse sentido, se torna 
necessário, para o êxito das apresentações, a mediação da escuta por meio eletrônico e, 
se possível, com recursos audiovisuais. Assim sendo – e sabendo que as escolas não terão 
os equipamentos necessários, será preciso levar amplificadores e sistema de projeção 
para as apresentações. É importante, também, o engajamento dos professores e 
dirigentes das escolas que receberão o projeto, no sentido de preparar os alunos para as 
apresentações. É desejável que os alunos recebam material com informações sobre o 
instrumento, os períodos históricos e outras informações correlatas – esse material será 
fornecido com antecedência as escolas e professores.) 
 
 
• IMPACTO SOCIAL ESPERADO  
Qual o resultado que se espera alcançar e o benefício coletivo que será concedido 
com a realização da atividade/projeto 

(P.ex.: Espera-se que, ao final de cada apresentação, os alunos construam uma visão 
histórica mais ampla da cultura brasileira e do violão como instrumento de 
expressão da identidade brasileira, pelos aspectos históricos apresentados 
compreendendo, desta forma, as matrizes da música e da cultura brasileira). 

 
• CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS  
METAS 

As metas são a apresentação do objetivo principal do projeto. Procure descrever suas 
metas de forma realista, mensurável e de forma objetiva. 
(P. Ex.: Pesquisa de repertório, preparação de textos, apostilas e roteiro, apresentação do 
espetáculo) 
 
 
• ETAPAS/FASES  
É a descrição das fases para a realização do projeto, como planejamento, execução e 
encerramento. De forma sucinta descrever o que se pretende, em quanto tempo, 
quanto recurso será utilizado e qual o objetivo a ser alcançado. 
(P.ex.: PLANEJAMENTO: pesquisa do repertório através da leitura de partituras e leitura 
de textos, procurando estabelecer nexos entre os períodos históricos – em especial da 
Indústria da Cultura - e as biografias dos compositores. Duração estimada: 30 dias. 
EXECUÇÃO: preparação de textos, apresentações em Power point e elaboração do roteiro 
das apresentações. Estudo e ensaio das obras que serão apresentadas. Reunião com as 
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escolas para levantamento das condições oferecidas para a apresentação definição das 
necessidades materiais Duração estimada: 15 dias 
ENCERRAMENTO: Apresentação do espetáculo e preparação de portfólio e 
documentação para prestação de contas junto a Secretaria Municipal de Cultura. 
Duração estimada: 75 dias). 
 
 
• ESPECIFICAÇÃO 
É a descrição do projeto e seu objetivo principal. 
(P.ex.: O projeto Caminhos do Violão Brasileiro – Uma Palestra Concerto tem como 
objetivo apresentar um pouco da História da Música Brasileira através de repertório solo 
para violão, tendo como público alvo alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de Educação. Serão realizadas três apresentações em escolas a serem 
definidas em conjunto com a Secretarias Municipais de Educação e Cultura.) 
 
 
• INDICADOR FÍSICO  
UNIDADE E QUANTIDADE 

Indicar a quantidade de ações que serão executadas 
(P.ex. APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS – 03 (três)) 
 
 
• DURAÇÃO  
INÍCIO E TÉRMINO 

Início e término de execução do projeto 
(P.ex.: Início: 02 de janeiro de 2021/Término: 30 de abril de 2021) 
 
 
• DESCRIÇÕES DAS AÇÕES  
METAS E AÇÕES 

Descrição de forma sucinta das metas e das ações a serem realizadas. Essas 
informações já foram descritas de forma mais detalhada acima. 
(P.ex.: PLANEJAMENTO: definição de repertório e elementos históricos. 
EXECUÇÃO: Preparação do roteiro e elementos de apoio para a apresentação, ensaio das 
obras, definição de infraestrutura necessária para as apresentações 
ENCERRAMENTO: Apresentação do espetáculo e preparação de portifólio e 
documentação para prestação de contas) 
 


