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NASCENDO PARA A MÚSICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

APRESENTAÇÃO
O projeto Nascendo Para a Música foi originalmente idealizado
para acontecer na cidade de Potirendaba, Noroeste Paulista. Previa
QUATRO semanas de oficinas de luthieria para 125 crianças
e adolescentes entre 08 e 17 anos, envolvendo cooperados
de setor de coleta seletiva e profissionais do ramo varejista.
O conteúdo do projeto despertou o interesse da multinacional Solvay Indupa, do município de
Rio Grande da Serra, no Grande ABC paulista, que produz insumos para produção PVC - polyvinyl
chloride -, matéria-prima de embalagens, fios e canos.
A Solvay Indupa patrocinou integralmente o projeto, solicitando adequações ao grupo de trabalho.
O projeto migrou de Potirendaba para Rio Grande da Serra (autorizado pelo ProAC) e foi realizado em
dois locais, a pedido da empresa patrocinadora, em conjunto com a prefeitura municipal.
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Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira
É a escola que mais atende alunos no município, ministrando aulas nos períodos diurno, vespertino e
noturno. Praticamente todo o público do colégio é carente e encontra-se em área de vulnerabilidade
social. Próximo à escola há um ponto de drogas e os professores procuram de forma enfática projetos e
atividades que possam ocupar o tempo ocioso dos alunos, afastando-os da criminalidade.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Associação Nipo Brasileira de Rio Grande da Serra · APRISCO
As oficinas ocorreram na Associação Nipo Brasileira de Rio Grande da Serra, parceira da APRISCO,
Associação de Presbiterianos para Inclusão Social Comunitária em Defesa da Vida.
É a maior entidade assistencial de Rio Grande da Serra, atendendo crianças, adolescentes e adultos
do município em atividades culturais, sociais esportivas. A Aprisco disponibiliza tratamento médico,
odontológico, medicação, fraldas infantis e geriátricas, além de outras benesses, sendo umas das
principais instituições de amparo às pessoas marginalizadas.

APRISCO · Associação de Presbiterianos
Para Inclusão Social Comunitária

Endereço: Rua Eiji Ota, 09 · Bairro Pedreira
Rio Grande da Serra · CEP: 09450-000
Telefone: (11) 94736-9181
http://www.ongaprisco.org.br/

Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira

Endereço: Avenida Lieutaud, 280 · Bairro Santa Tereza
Rio Grande da Serra · CEP: 09450-000
Telefone: (11) 4820-1115
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A segunda alteração do projeto foi estrutural. As luthierias seriam realizadas com materiais descartáveis
(prioritariamente garrafas PETs e madeira), disponibilizadas pelas cooperativas de coleta seletiva
existentes no município, que trabalham com redes varejistas e indústrias que precisam se enquadrar na
política de resíduos sólidos, obrigando-os a implementar a logística reversa. No município de Rio Grande
da Serra não há cooperativas organizadas, inviabilizando o formato inicial. Decidiu-se, portanto, substituir
os materiais por canos de PVC, que tem preço acessível, são ótimos para confecção de instrumentos de
sopro e percussão e tem relação direta com o patrocinador.
Foi autorizado pelo ProAC a troca de rubricas de produção para aquisição do material e o processo de
produção do projeto foi iniciado.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

A produção do projeto começou em julho de 2015. O primeiro passo
foi a contratação do luthier Rodrigo Olivério, que realizou o plano
de aulas, DEFININDO os instrumentos que seriam desenvolvidos,
conteúdos teóricos, carga horária, quantidade de alunos por turma
e demais itens necessários para a execução das oficinas de luthieria.
Na reunião do grupo de trabalho foram acordados os seguintes tópicos:
Cada turma deveria ter 25 alunos, divididos por faixa etária, respeitando a metodologia de ensino que
o luthier Rodrigo Olivério emprega para crianças e adolescentes;

PRODUÇÃO
DO PROJETO
NASCENDO
PARA A MÚSICA

As oficinas teriam entre 2h30 e 3h00 de duração, tempo suficiente para introduzir a história da luthieria
e dos instrumentos-alvo do projeto, a distribuição do material aos alunos, as orientações de manuseio e
a construção dos objetos, decorados na última parte da oficina;
Importância de reciclar e reutilizar materiais, ressaltando a criatividade como elemento de combate à
má utilização de matéria-prima;
Os instrumentos a serem construídos pelos alunos são de sopro: flauta indígena ou bizel indígena
e pífano ou pífaro.

OFICINAS · FORMATO
As oficinas de luthieria foram divididas em três partes:
Conteúdo teórico sobre a luthieria;
Conteúdo teórico sobre os instrumentos de sopro – flauta indígena, flauta de êmbolo e pífano;
Conteúdo prático - construção dos instrumentos, com decoração dos mesmos.
Luthieria tradicional: A luthieria ou luteria é uma profissão artística que engloba a produção artesanal de
instrumentos musicais de corda, arco, sopro e percussão.
Luthieria alternativa: É a arte de transformar qualquer fonte sonora em instrumentos musicais perfeitos,
com a mesma qualidade de um instrumento tradicional, mas com suporte e matéria-prima alternativa.

FLAUTA INDÍGENA OU BIZEL INDÍGENA COM ÊMBOLO
A flauta é instrumento musical de sopro
feito de diversos tipos de madeira, cana e
bambu, com formato de um tubo oco, com
ou sem orifícios. Pertencente a família do
aerófone, emite seu som a partir do sopro
que vibra com a passagem do ar, emitindo
o som. Bastante antigo, a execução de tal
instrumento consiste no ato de soprar o
interior do tubo ao mesmo tempo em que
se tapam e/ou destapam os orifícios com os
dedos. Uma das principais flautas brasileiras
é a flauta indígena do XINGU.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Materiais necessários para construção: Cano PVC de 25 mm de esgoto, podendo ser substituído por
qualquer tubo cilíndrico. Medidas: 39 cm de comprimento - medir 5 cm no cano e fazer o primeiro furo,
que deverá ter a espessura de um lápis de escrever (furo de 1cm). Este primeiro furo é a embocadura do
instrumento, por onde se sopra. Medir uma distância de 13 cm do primeiro furo, furando outros 6 orifícios
de 2 em 2 cm. Tampar o cano PVC na ponta do primeiro furo com uma rolha de 25 mm. A decoração do
instrumento pode ser feita com EVA, fitas coloridas, papéis laminados, etc.

DIVULGAÇÃO
Materiais necessários para construção: Cano PVC de 40 mm de esgoto, podendo ser substituído por
qualquer tubo cilíndrico. Medidas: 37 cm de comprimento - medir 5 cm no cano e fazer um corte reto de
2 cm na horizontal e outro corte inclinado, formando assim um corte em formato de triângulo. Cano PVC
de 20 mm de esgoto – Medidas: 38 cm de comprimento. Este cano vai servir de bastão interno da flauta,
sendo móvel e responsável por modular o som do instrumento.
Este instrumento pode ter ou não o bastão interno, o que modifica a modulação do som. A com o bastão
é chamada bizel indígena com êmbolo.
Após o corte em formato de triângulo no cano PVC de 40 mm é necessário cortar uma rolha de cortiça
em 45º e colocar dentro do cano na ponta onde há o corte e ele estará pronto para tocar. A decoração
do instrumento pode ser feita com EVA, fitas coloridas, papéis laminados, etc.

PÍFANO OU PÍFARO
Pífano, pífaro ou ainda pife é uma pequena flauta transversal, aguda, similar a um flautim, mas com um
timbre mais intenso e estridente, devido ao seu diâmetro menor. Os pífanos são originários da Europa
medieval e são frequentemente utilizados em bandas militares. No Brasil, o pífano tradicional é um
instrumento cilíndrico com sete orifícios circulares, sendo um destinado ao sopro e os restantes aos
dedos. No geral, é um instrumento muito similar ao pífano de outras regiões do mundo.

Acertado o conteúdo das oficinas o grupo de trabalho começou a elaborar o material de comunicação,
finalizando o cronograma de oficinas nos locais escolhidos. As duas primeiras oficinas foram marcadas
para os dias 23/10 e 03/11 na Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira.
A ação de divulgação contou com a produção de 500 cartazes no formato A3, 10 banners, site
e assessoria de imprensa, que trabalhou redes sociais e divulgação local na cidade. Os cartazes
foram distribuídos na escola onde ocorreram as atividades e escolas circunvizinhas, em espaços
da prefeitura de Rio Grande da Serra, em associações assistenciais da cidade, como a Aprisco, em
locais onde o profissional Rodrigo Olivério trabalha em Santo André e Zona Leste de São Paulo,
locais limítrofes com Rio Grande da Serra. Os banners ficaram expostos nos mesmos locais, sendo
utilizados na Escola no dia das oficinas.
Em seguida houve a confirmação das datas de oficinas na NIPO, associação parceira da APRISCO.
Ocorreram no dia 06/11 e 28/11, sendo que a estratégia de divulgação foi a mesma adotada
para a escola.
A empresa patrocinadora fez divulgação interna na empresa, prática comum para os projetos
que patrocina.

Pode ser construído com materiais diversos, como bambu, taboca, taquara, osso, caule de mamoneira
ou, ainda, como é mais explorado hoje em dia, com cano de PVC, uma alternativa para a escassez de
matéria-prima.
É encontrado em três tamanhos: 65 cm a 70 cm, chamada “régua-inteiro”; 50 cm, chamada “três-quartos”;
40 cm, chamada “régua-pequena”. O som varia de acordo com o comprimento do pífano.

Ficha de inscrição, cartaz e banner do projeto.
Obs: layout dos materiais anexos a este relatório. Estão disponíveis em arquivo digital, entregue junto à prestação de
contas e, no caso do cartaz, duas unidades seguem juntas ao processo.
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OFICINAS · REALIZAÇÃO
O primeiro dia de oficinas (23/10) contou com a participação
de 4 turmas. A diretoria da escola havia se reunido com o
grupo de trabalho do projeto para estabelecer a melhor de
realização das oficinas, bem como a organização interna da
escola no dia.
A primeira oficina teve início às 8h da manhã, com 25 alunos das
6ª (sextas) séries da escola, sendo 13 meninas e 12 meninos.
Antes de iniciar a aula, os alunos precisavam preencher
uma ficha de cadastro para levantamento dos dados dos
participantes. O preenchimento foi realizado em sala, antes
de descerem para o espaço destinado pela diretoria para as
oficinas.
O luthier ministrou a oficina por duas horas, cumprindo o
estabelecido, passando conteúdo teórico sobre luthieria e
sobre os instrumentos de sopro, construção e decoração. Uma
professora de arte do colégio ajudou no controle dos alunos
que, por estarem em uma atividade criativa extra, fora do
cotidiano de aula deles, acabavam por tender a se dispersar.
No geral, foram bem comportados durante a atividade teórica
e, na parte prática, houve uma imersão completa dos alunos.
A segunda turma contou com 22 alunos, 14 meninas e 8
meninos, das 8ª (oitavas) séries, com idades entre 12 e 13
anos. A oficina teve início às 10h10, aproximadamente,
terminando às 12h15. Esta turma teve uma facilidade maior
que a anterior no manuseio dos materiais, tendo mais tempo
para se dedicar aos adornos dos instrumentos. A aula teórica
foi bem realizada e a turma conseguiu concluir com sobra de
tempo seus instrumentos de sopro.
A terceira oficina aconteceu no período vespertino de
aula, tendo início às 13h15. O público foi formado por
alunos dos 1°, 2° e 3° anos, com idades entre 7 e 9 anos.
Participaram 14 meninos e 11 meninas, sendo que para
esta turma predominou conteúdos práticos, com uma
exposição menor de conteúdos teóricos, por orientação da
professora de artes do local.
O ritmo da produção dos instrumentos foi menor do que das
duas turmas anteriores, necessitando de mais intervenção
do luthier. Todos os alunos saíram com seus instrumentos
finalizados.
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A quarta e última turma contou 14 meninas e 12 meninos,
que começaram a oficina às 15h20. A faixa etária desta turma
variava 9 e 11 anos, com alunos dos 4° e 5° anos. A oficina
transcorreu bem, assim como as três anteriores, com todos os
alunos presentes atendidos.
O primeiro dia do projeto Nascendo Para a Música ocorreu
bem, atendendo 52 meninas e 46 meninos, totalizando 98
crianças. As oficinas se mostraram uma ótima atividade
extra para esse público em estado de vulnerabilidade
social. Um dado interessante observado neste primeiro
dia foi relacionado ao preenchimento da ficha de cadastro.
Muitos alunos tiveram dificuldades em preencher todos os
dados, especificamente o campo CEP, cujos dados não são
confiáveis. O grupo de trabalho chegou à conclusão de
que este dado não era necessário, sendo suprimido das
oficinas seguintes.
O segundo dia do projeto aconteceu também na Escola
Edmundo, com a diferença que houve apenas duas turmas. A
primeira, com 34 alunos, estabeleceu-se como a maior turma
atendida, com 19 meninas e 15 meninos dos 4° e 5° anos, com
9, 10 e 11 anos. Devido à quantidade de alunos, a duração
desta oficina foi maior do que o estipulado, chegando a 3h30.
Essa oficina contou com auxílio de uma das professoras da
escola, que ajudou a organizar o fluxo dos alunos. A oficina
foi eminentemente prática, com todos os alunos produzindo
seus instrumentos de sopro.
A segunda turma teve apenas 14 crianças participando,
divididas em 9 meninas e 5 meninos, com 9 e 10 anos, do
4° ano. A oficina foi dinâmica, bem dividida entre conteúdo
teórico e prático, durando 2h30.
O ciclo de oficinas de luthieria na escola foi finalizado com
146 alunos atendidos, com 80 meninas e 66 meninos.

PERCENTUAL MENINOS X MENINAS

MENINOS
45%

MENINAS
55%
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O terceiro dia de oficina na Associação Nipo Brasileira, parceira da APRISCO, ocorreu 3 dias após o
encerramento na escola Edmundo. A Nipo fica em uma área isolada do município e atende um público
marginalizado geograficamente de Rio Grande da Serra. 12 crianças participaram, majoritariamente
meninos, 10, e apenas 2 meninas, com idade entre 9 e 14 anos. Essa sétima turma teve um aproveitamento
melhor do que as anteriores por ser pequena e a única do dia. Os alunos fizeram dois instrumentos cada
um, os dois totalmente ornados, e com conteúdo teórico bem detalhado.
E no dia 28/11 a oitava turma participou da última oficina do projeto Nascendo para a Música. 14 crianças
estiveram presentes, com 11 meninos e 3 meninas, de 6 a 15 anos. Da mesma forma que a turma anterior
da NIPO, esta conseguiu produzir 2 instrumentos cada um, totalmente acabados.

A última ação do projeto deu-se com a doação de canos de PVC que sobraram para a NIPO (vide
ofício de doação), que serão usados para instalação hidráulica de parte da estrutura da associação.
O pedido, realizado pelo presidente da NIPO, foi atendido pelo grupo de trabalho do projeto
Nascendo Para a Música.

O ciclo de oficinas de luthieria na Associação NIPO encerrou-se com a participação de 26 crianças, 21
meninos e 5 meninas.

O projeto atendeu 172 crianças em 8 oficinas ministradas em 4 dias diferentes, com um total de 85
meninas e 87 meninos.

PERCENTUAL MENINOS X MENINAS

RELAÇÃO GERAL MENINOS X MENINAS

MENINOS
82%

14

MENINAS
18%

MENINOS
51%

MENINAS
49%
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OBJETIVOS DO PROJETO
Os objetivos estabelecidos para o projeto Nascendo Para a Música foram:

CONCLUSÃO
O projeto Nascendo Para a Música teve resultados positivos. Passou por mudanças e atingiu as
metas modificadas. A imersão das crianças nas atividades foi intensa e os responsáveis pela Escola

1 Realizar um calendário semestral com oficinas de luthieria na cidade de Potirendaba, com

Edmundo e pela Associação NIPO enviaram uma carta de agradecimento aos responsáveis pelo

atividades realizadas mensalmente (por 04 meses), durante uma semana (05 dias seguidos),

projeto, evidenciando o impacto cultural causado pelas oficinas. O ponto negativo do projeto é a

e capacidade para atender 125 pessoas.

falta de condição em garantir a continuidade das luthierias para as 174 crianças, ampliando o leque de

2 Desenvolver atividades socioculturais por meio da economia criativa e da conscientização

conhecimento dos mesmos em construir outros instrumentos.

alunos por idade

sobre a reutilização de materiais de descarte para atender a população da cidade em geral,
coleta seletiva de lixo e outros trabalhadores do comércio varejista.

3

Elaborar um material orientativo (folder) de instrução aos cooperados sobre os materiais

que podem ser reutilizados e que devem ser recolhidos para uso nas oficinas de luthieria,
a ser disponibilizado também no site do projeto e em demais sites de parceiros do projeto
para ampla visualização.
O objetivo 1 foi atendido, levando em conta a alteração no formato do projeto. A empresa patrocinadora
solicitou que fosse atendido o maior número possível de crianças.

quantidade

em especial crianças e adolescentes de 08 anos a 17 anos, cooperados que trabalham com

50
45

35
30

quantitativa. Com relação à parte qualitativa, o projeto atendeu de forma parcial a meta proposta.

15
10

apresentar cordas e percussão e, após a mudança, apenas o sopro foi ensinado.

5

O segundo objetivo, dentro do novo escopo do projeto, foi atingido. O Nascendo Para a Música

0

deixou de trabalhar com cooperativas, pois não há na região de Rio Grande da Serra. No entanto, o
projeto colocou como matéria-prima central os canos de PVC, por ser barato, de fácil acesso, por ser

26

25

25
20

instrumentos de sopro, com foco nos dois que compuseram a luthieria. No entanto, a primeira ideia era

38

40

O projeto previa atender 125 pessoas e atendeu 174,39% a mais do que o previsto, superando a meta
Todas as crianças saíram com instrumentos e a noção do que é luthieria, e algum conhecimento sobre

45

12
7

6

8

7

7

8

9

10

11

12

13

4

3

14

15

idade

excelente para confecção de instrumentos de sopro e de interesse do patrocinador. Essa abordagem,
do reuso do PVC e da sua maleabilidade para servir à luthieria esteve presente nas 8 oficinas e no
material orientativo.
O terceiro objetivo também foi alcançado, mas dentro do escopo novo. O material orientativo explica
o que é luthieria, os tipos de instrumento de sopro abordado neste projeto, flauta indígena ou bizel
indígena com êmbolo e pífano ou pífaro, apresentando o modo de construção de cada um e ampliando
as dicas citando alguns instrumentos de percussão. O folder dá as instruções para construção, indicando
a quantidade de material e o modo de execução. Este material tem como foco possíveis multiplicadores,
que trabalham com crianças e possam ministrar luthierias. O grupo de trabalho está tentando novas
parcerias para ampliar a divulgação do material online.
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FOLDER ORIENTATIVO

FICHA DE INSCRIÇÃO
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RELAÇÃO DE ALUNOS

RELAÇÃO DE ALUNOS
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RELAÇÃO DE ALUNOS

RELAÇÃO DE ALUNOS
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MÍDIA

MÍDIA
24/01/2017

CultCultura

Conheça o Projeto que Ensina Luthieria para Crianças
COACHCULT | Leonardo Cássio | Música

29/10/15  07h

Leonardo Cassio

24/01/2017

C ultC ultura

criançada pôs a mão na mas s a! B arras de cano foram dis tribuídas em s ala e os alunos precis aram s errá-las , lixálas e moldá-las conforme ins trução do luthier. Tudo feito com s upervis ão do ins trutor, uma profes s ora em s ala e,
nes te dia, teve minha “ilus tre” ajuda. P erdi a conta de quantas vez es gritaram “tiiio” para mim. Após a confecção
dos ins trumentos , os alunos realiz aram os acabamentos neces s ários com E VA, canetas coloridas e cola quente
e, então, tes taram s uas flautas .
O primeiro dia foi um s uces s o e o mais gratificante de tudo s ão as crianças (carentes , em todos os s entidos )
perguntarem s e podemos ficar “para s empre” faz endo os ins trumentos com elas . C omo diria um s logan
publicitário: “Não tem preço”.
Além da es cola, o projeto acontecerá em outro ponto da cidade: na AP R IS C O – As s ociação de P res biterianos
para Inclus ão S ocial C omunitária em Defes a da Vida.
A próxima oficina es tá agendada para o dia 6 de novembro, na s ede da AP R IS C O , e a es timativa é atender 150
crianças e adoles centes do entorno, que s e encontram em es tado de vulnerabilidade s ocial.

Poucas coisas são tão prazerosas quanto trabalhar com crianças. É trabalhoso, cansa, tem algumas que são
difíceis. Pode falar o que quiser, mas é bom demais. Ao menos quando você as sensibiliza e é sensibilizado por
elas.
Dia 23/10 (sextafeira) teve início a primeira edição do projeto “Nascendo para a Música”, que visa à realização de
oficinas gratuitas de luthieria para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, priorizando alunos da rede pública
de ensino. O objetivo do projeto é realizar uma atividade cultural inclusiva, que ajude a despertar nos participantes
a conscientização sobre a importância do reuso de materiais.

F icha T écnica
Luthier: R odrigo O livério
R ealiz ação: C arbono 60 e P roAC S P / G overno do E s tado de S ão P aulo
C aptação: E s túdio 70
Apoio: P refeitura Municipal de R io G rande da S erra / AP R IS C O
P atrocínio: S olvay Indupa
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A luthieria é uma atividade artística de construção e restauração de instrumentos de corda, como violão, violino e
violoncelo, realizada de forma manual, artesanal. O termo expandiuse e engloba atualmente a construção e
reparo de qualquer tipo de instrumento, como os de sopro e percussão, além, claro, dos de corda.
A luthieria é uma atividade secular. Tem como grande expoente o italiano Antonio Stradivari (1644 – 1737),
popularmente conhecido como Stradivarius. Era um exímio fabricante de instrumentos, com destaque para os
violinos, até hoje um dos melhores do mundo. A luthieria é um ofício dominado por poucas pessoas e tem como
principais características a criatividade, sensibilidade musical e o domínio de uma técnica apurada no manejo das
matériasprimas. Por não ser uma profissão formal, é um modo de ofício e saber que precisa ser passado de
geração em geração para haver continuidade.
O primeiro dos quatro dias de oficinas ocorreu na Escola Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, no município de
Rio Grande da Serra, onde foram atendidos 100 alunos durante o dia todo. O professor Rodrigo Olivério ensinou
os alunos a construir instrumentos de sopro (destaque para a flauta de êmbolo) com canos de PVC e rolhas de
cortiça, materiais considerados baratos e que são encontrados gratuitamente em cooperativas e centros de
reciclagem.
Os 100 alunos foram divididos em 4 turmas de 25, sendo que cada uma usufruiu de 2 horas para a confecção de
seus instrumentos. O projeto teve início às 8h da manhã, com encerramento às 17h30 e foi uma diversão! No
início da aula, foram apresentados instrumentos de sopro antigos, vindo da Ásia, Europa e do nordeste do Brasil.
http://cultcultura.com.br/arteeentretenimento/musica/conhecaoprojetoqueensinaluthieriaparacriancas/
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Na sequência, foram apresentados os instrumentos de sopro a serem feitos na oficina, e foi neste momento que a
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Estúdio 73 Comunicação e Captação de Recursos p/ Projetos Incentivados

Projeto Nascendo Para a Música
Projeto Nascendo Para a Música Ensina Crianças a Construírem Seus Instrumentos. Projeto oferece oficinas
gratuitas de luthieria para crianças e adolescentes de Rio Grande da Serra.
Na sextafeira 23/10 o município de Rio Grande da Serra recebeu a primeira edição do Nascendo Para a Música,
projeto que oferece oficinas gratuitas de luthieria para crianças e adolescentes entre 08 e 17 anos, priorizando
alunos da rede pública de ensino. O objetivo do projeto é realizar uma atividade cultural inclusiva, que ajude
despertar nos participantes a conscientização sobre a importância do reuso de materiais. O profissional de
luthieria é responsável por construir e reformar instrumentos musicais. Originalmente voltada aos instrumentos
de corda, a atividade popularizouse para outras vertentes musicais, como sopro e percussão. Atualmente a
luthieria vai além do seu propósito inicial, servindo como atividade criativa e sustentável.
O primeiro dos quatro dias de oficinas ocorreu na Escola Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, onde foram
atendidos 100 alunos durante o dia todo. O professor Rodrigo Olivério ensinou os alunos a construírem
instrumentos de sopro com canos de PVC e rolhas de cortiça, materiais considerados baratos e que são
encontrados gratuitamente em cooperativas e centros de reciclagem.
Além da escola, o projeto acontecerá em outro ponto da cidade: na APRISCO – Associação de Presbiterianos para
Inclusão Social Comunitária em Defesa da Vida.
A próxima oficina está agendada para o dia 06 de novembro na sede da APRISCO e a estimativa é atender 150
crianças e adolescentes do entorno, que se encontram em estado de vulnerabilidade social.
Ficha Técnica

Luthier: Rodrigo Olivério
Realização: Carbono 60 e ProACSP / Governo do Estado de São Paulo
Captação: Estúdio 73
Apoio: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra / APRISCO
Patrocínio: Solvay Indupa

data:text/html;charset=utf8,%3Ch2%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2016px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontsize%3A%201.6e…

26

1/1

27

NASCENDO PARA A MÚSICA

MÍDIA

28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

MÍDIA

29

NASCENDO PARA A MÚSICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

MÍDIA

MÍDIA

02/12/2015

Associação NIPO de Rio Grande da Serra

Associação NIPO de Rio Grande da Serra
4 novembre alle ore 12:48 ·

PROJETO NASCENDO PARA A MÚSICA.
ABERTA INSCRIÇÕES.

Mi piace

Commenta

Condividi

Piace a Paty Furtado.
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