
VEM, Criança!

Projeto Multifocal 

 em parceria com AHEMORS -Associação dos Hemofílicos da Região
Nordeste do RS



Projeto

VEM Criança

Objetivos

Objetivo Geral

Ressignificar o conceito de cuidado com o movimento,  desenvolvendo o projeto

VEM, Criança!, gerando conhecimento que possa ser sistematizado e discutido, buscando

um produto cênico que seja resultado da vivência nas artes.

Objetivos Específicos

Promover a inclusão social e cultural através da participação no projeto;

Promover a fusão de suportes: artes/ciências/tecnologias;

Promover saúde, no sentido proposto pela Organização Mundial da Saúde, que a

define como “bem-estar físico, mental e social”;

Ressignificar o conceito de cuidado para coagulopatias;

Incentivar a fruição artística;

Gerar  conhecimento  relativo  à  anatomia  e  fisiologia  do  movimento  para  os

profissionais das artes do movimento, através da realização de Fórum;

Promover  a  multidisciplinaridade,  através  da  discussão  entre  profissionais

expoentes em diversas áreas do conhecimento;

Refinar  as  habilidades  dos  profissionais  instrutor-ator-bailarino,  fisioterapeuta-

bailarina, diretor cênico-coreógrafo, músico e demais profissionais envolvidos na execução

do projeto, através da vivência a que estarão expostos;

Dar  espaço  às  expressões  híbridas:  teatro/dança/artes

plásticas/marcenaria/iluminação/cenografia/moda/tecnologias digitais;

Propiciar  vivência  nas  artes  do  movimento  para  as  crianças  que  têm  alguma

restrição, utilizando a arte para empoderá-las;

Aplicar o conceito de produção colaborativa, permitindo que as crianças criem o

produto cênico junto com os profissionais;



Fazer conhecer a hemofilia e as coagulopatias,  levando informação à população,

fortalecendo a ação da Associação dos Hemofílicos da Região Nordeste do RS-AHEMORS;

Investir no futuro do país, através do investimento nas crianças;

Promover o capital intelectual da sociedade;

Estimular novas ações, de mesmo porte, através de vídeos e mídia digital;

Justificativa 

A  motivação  para  o  VEM,  Criança! partiu  de  um  questionamento  relativo  à

privação dos meninos hemofílicos quanto às delícias da infância, especialmente no que se

refere ao movimento, ao brincar livremente. 

A hemofilia, assim como as demais coagulopatias, são condições genéticas onde as

pessoas  acometidas  não  são capazes  de  produzir  algumas  proteínas  essenciais  para  a

cascata de coagulação, o que leva ao sangramento, por vezes espontâneo e ininterrupto,

caso não sejam sanados.  Para controlar o sangramento é necessário que estas pessoas

recebam os fatores de coagulação que lhes faltam.

Hoje  em  dia,  o  Ministério  da  Saúde  provê  a  todos  os  cidadãos  brasileiros,

tratamento profilático ao sangramento, o que permite vida normal. Há não menos de 30

anos, os meninos hemofílicos sangravam espontaneamente nas articulações, o que levou a

termos,  em  2018,  no  Brasil,  adultos  com  deformações  ósseas,  sequelas  musculares  e

excluídos da vida social ativa e produtiva. 

Crianças  com  hemofilia  e/ou  outras  coagulopatias  viviam  confinadas  a  uma

“bolha”. O conceito de proteção não lhes permitia brincar, correr, jogar bola, pois todo o

movimento representava risco para vida. Isto sem falar nas doenças transmissíveis pelo

sangue! A carência de informações fez, e ainda faz, com que os cuidados sejam excessivos e

estas crianças deixem de exercer uma série de atividades, o que influência diretamente na

qualidade de suas vidas. É fácil lembrar de Betinho e Henfil, figuras emblemáticas dos anos

80, no Brasil.

Graças aos avanços da medicina e às conquistas junto aos órgãos governamentais,

no que diz respeito ao acesso ao tratamento, à profilaxia, desde o ano de 2011, todas as

crianças até 3 anos portadoras de hemofilia e outras coagulopatias e, a partir de 2012,

todas as pessoas com hemofilia grave ou com sintomas de grave, acima de 3 anos, tiveram



garantido acesso a fatores de coagulação, tendo garantida a possibilidade de ter hábitos de

vida normais. 

O  projeto  VEM,  Criança! é  uma  iniciativa  transversal  multidisciplinar  que  visa

promover a inclusão sociocultural através da arte, tendo como objetivo nodal ressignificar

o conceito de cuidado. É composto por três eixos:  Oficinas Artísticas –  Produto Cênico e

Fórum Científico, desenvolvendo-se integralmente ao longo de 12 meses.

O público-alvo das Oficinas artísticas e Produto cênico é formado por crianças com

condição genética que altera a sua coagulação sanguínea (coagulopatias) e crianças  sem

alterações genéticas. O projeto contempla ações como oficinas de dança, de música, criação

de  cenários,  oficinas  de  iluminação,  de  preparação  corporal,  teatro,  artes  plásticas  e

têxteis,  culminando  com  espetáculo,  como  extrato  do  trabalho  realizado  durante  as

oficinas.  As  oficinas  serão  conduzidas  por  um  instrutor-ator-bailarino  e  uma

fisioterapeuta-bailarina,  semanalmente,  durante  09  meses,  totalizando  270  horas.

Adicionalmente,  sempre na última semana do mês,  um diretor  cênico-coreógrafo trará

estímulos  criativos,  em  consonância  com  as  habilidades  das  crianças,  intencionando  a

montagem do produto cênico final/espetáculo.

Propõe-se o registro audiovisual  de todo processo {making-off}  com cerca de 3

minutos, bem como do produto cênico final num vídeo de 5 minutos, além de um video-

dança com 1 minuto de duração, para que a iniciativa e seus frutos possam ser difundidas

em toda comunidade artística e científica. Pensando na abrangência da ação e permitindo

que a proposta vaze, possa gerar outras iniciativas e dê às pessoas, meios de interações

diversos com os produtos deste projeto, justificam-se formatos, tempos e mídias de vídeos.

A inserção nos diferentes canais de comunicação e a possibilidade do uso das tecnologias

digitais, através da divulgação na web, proporcionará a exponencialidade da ação.

Paralelamente,  e  em  articulação  com  um  centro  de  estudos  de  nível  superior,

prevê-se a realização de Fórum Científico para discutir a interface: arte/ciência/tecnologia,

arte/ciência enquanto movimento corporal em corpos que possuem alguma restrição e

corpos que são entendidos sem restrições de movimentos, com o intuito de ressignificar o

que é restrição e o que é liberdade em todos os níveis da palavra, no entendimento literal

e/ou subjetivo. 

Assim,  justifica-se  a proposta com base na premissa de que vida é movimento.

Tudo o que está vivo, pulsa. O projeto chama a criança a VIR à vida, a projetar um futuro

livre e consciente. Contribui para a defesa dos direitos humanos, do acesso à arte, ao lazer

e à cultura e contribui com a renovação de conceitos, promovendo ações educativas sobre



arte e movimento, inserindo as tecnologias de imagem como uma mídia de amplificação da

ação.  Contribui  também  com  o  refinamento  técnico  dos  profissionais  que  atuarão

diretamente com as crianças, gerando novos conhecimentos através da experiência viva,

que se desdobra na área acadêmica.

 Particularidades dos eixos de trabalho-Metodologia

OFICINAS ARTÍSTICAS

Serão oficinas de dança, teatro, construção de cenário, fabricação de instrumentos

e outras técnicas artísticas, a serem realizadas ao longo de 09 meses de trabalho com as

crianças. 

O público-alvo será um extrato de 40 crianças, na proporção de 3/1, de crianças

com desordens de coagulação e crianças sem desordens de coagulação. 

A  sensibilização  e  convite  de  participação  às  crianças  com  hemofilia  ou  outra

coagulopatia será feita através da aproximação com o Hemocentro Regional de Caxias do

Sul-HEMOCS que  presta  assistência  à  46  crianças,  de  5  à  15  anos,  com  alguma

coagulopatia. Estas crianças estão assim distribuídas na Região Nordeste do Estado do Rio

Grande do Sul: 27 residem em Caxias do Sul, 6 em Bento Gonçalves, 4 em Farroupilha, 2 em

Vacaria, 3 em Garibaldi, 1 em Veranópolis, 1 em Flores da Cunha, 1 em Gramado e 1 em

Carlos Barbosa. As crianças  sem alteração de coagulação  serão convidadas através

da  divulgação  em  imprensa,  rede  social,  convites  e  cartazes  em  escolas  públicas  do

município de Caxias do Sul e, também, entidades assistenciais. Prevê-se um cadastro de 20

crianças em lista de espera, com o intuito de suprir desistências e garantir um número

adequado de participantes.

Para  atender  40  crianças,  serão  formadas  2  turmas  de  20  alunos,  priorizando

idades aproximadas.  As oficinas serão ministradas,  regularmente,  2  vezes  por  semana,

totalizando  carga  horária  de  3  horas  semanais.  Serão  responsáveis  pelo  atendimento

direto  ao  público-alvo,  um  instrutor-bailarino  que  ministrará  aulas  de  dança  e  teatro,

acompanhado  de  uma  fisioterapeuta-bailarina  para  atividades  de  reforço  muscular  e

acompanhamento da fisiologia do movimento, visando atentar às condições do movimento

proposto. 



Estas oficinas regulares serão acompanhadas, 1 vez ao mês, durante 1 h e 30 m

cada  oficina,  por  um  diretor  cênico-coreógrafo,  com  objetivo  de  promover  interação,

mapear  e  potencializar  as  habilidades  das  crianças  e  alinhavar  a  construção  de  um

espetáculo. Os estímulos relativos à cenografia, iluminação e utilização de mídias ficam a

cargo deste profissional, sem custos adicionais ao projeto.

Prevê-se 6 horas adicionais, no início do processo, para oficina de musicalização,

totalizando 3 horas para cada turma de 20 crianças.

Estímulos  relativos  às  artes  plásticas  e  têxteis  serão  ministrados,  ao  longo  do

processo, pela figurinista, sem custos adicionais.

Zelando  pela  segurança  e  integridade  física  dos  oficinandos,  bem  como  dando

visibilidade constante aos apoiadores, cada aluno receberá um kit composto por mochila,

joelheira,  cotoveleira,  calça,  camiseta  e  meia  com  sola.  Os  itens  deste  kit  serão

personalizados com o logo do projeto, do financiamento e dos patrocinadores.

PRODUTO CÊNICO VEM, CRIANÇA!

O extrato organizado, resultante dos 9 meses de oficinas,  será o produto cênico

intitulado VEM, criança! Este espetáculo será patrimônio do proponente e das empresas

financiadoras. Apresentar-se-á como uma reflexão e renovação do conceito de proteção

dispensado às crianças com desordens genéticas de coagulação. 

Crianças  com coagulopatias  e  sem que  participaram  das  oficinas,  criarão,  em

conjunto com os profissionais, um produto cênico com a intenção de explicitar que ambas

possuem o mesmo potencial e que não existe diferença visível entre uma criança  com e

uma sem a condição genética que afeta a coagulação sanguínea. O conceito que vai nascer

do encontro das crianças pode reverberar através do mundo infantil, na sociedade.

O formato das oficinas e produto justificam a contratação dos profissionais das

artes e da saúde, como diretor artístico, cenógrafo, fisioterapeuta, figurinista, músico, entre

outros. 

O espetáculo prevê atingir, de início, 600 pessoas, e intenciona-se apresentá-lo em

comemoração  ao  Dia  da  Dança,  em  comemoração  ao  Dia  do  Doador  de  Sangue,  em

comemoração  aos  aniversários  do  HEMOCS,  no  encontro  anual  da  AHEMORS,  estando



disponível para apresentações em eventos científicos e artísticos que possam vir a surgir,

bem como disponíveis aos convites dos patrocinadores.

FÓRUM CIENTÍFICO

Caxias  do  Sul  é  um  polo  expoente  na  produção  de  conhecimento.  Possui  duas

Instituições  de  Ensino de  Nível  Superior  que  potencializam  a  plataforma de  discussão

científica.  Uma  delas  possui  cursos  de:  Medicina,  Tecnologia  em  Dança,  Fisioterapia,

Farmácia, Moda, Artes Plásticas, Educação Física, Enfermagem, dentre outros cursos afins

à proposta,  como: Comunicação, Serviço Social,  Publicidade e Propaganda, Psicologia. A

outra instituição, de porte um pouco menor, porém não menos importante, tem em seu

capital  intelectual  professores  que contribuem com a primeira,  além de graduação em

Enfermagem,  Biomedicina,  Psicologia,  Educação  Física,  Fisioterapia  e  um  Núcleo  de

Pesquisa em Dança, nidado no curso de Educação Física.

A cidade alberga uma Cia Municipal de Dança estável e, a região Sul do país possui

excelentes  centros  de  estudos  em  movimento,  lembrando  que  em  Joinville  acontece  o

maior evento de dança do país.

Em nível Estadual, é em Caxias do Sul que existe a sede do Hemocentro Regional de

Caxias do Sul-HEMOCS, que atende todos os hemofílicos e portadores de coagulopatias da

Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, dando cobertura a cerca de 1.300.000

habitantes.  Presta  assistência  na  distribuição  de  medicamentos  e  tratamento  de

coagulopatias a adultos e crianças.

A sociedade civil organizada possui uma instituição que representa o público-alvo

do projeto,  chamada Associação dos Hemofílicos da Região Nordeste do Estado do Rio

Grande do Sul-AHEMORS, através desta entidade articula parcerias com as esferas públicas

de  governo,  Universidades  e  Empresas  Privadas,  buscando  atenção  aos  pacientes  e

trabalhando em prol de políticas e ações públicas alinhadas aos direitos dos hemofílicos e

portadores de coagulopatias. 

Neste  sentido,  e  na  congruência  destas  forças  potenciais,  este  projeto  busca  a

realização de um Fórum que possa discutir a aproximação das artes, das ciências da saúde,

das políticas de saúde e artísticas, das tecnologias, do movimento humano. Convergências

que levam a refletir o papel da arte enquanto suporte de reflexão, inclusiva, geradora de



saúde e conhecimento. Para tal,  sugere-se os seguintes profissionais como palestrantes,

dos quais 5 serão convidados: 

Sigrid  Nora-Dra.  em  Comunicação  e  Semiótica  e  Coordenadora  do  Curso  de  Artes  e

Ciências do Corpo na Universidade de Caxias do Sul; 

Marcia Pereira-Assistente Social no Hemocentro do Rio de Janeiro com larga experiência

no atendimento social de portadores de coagulopatias e cuidadores;  

Janaina  Bosso-Fisioterapeuta  da  International  Haemophilia  Treatment  Center[IHTC];

Claudia  Santos  Lorenzato-Integrante  do  Comitê  de  Assessoramento  Técnico  em

Coagulopatias para a Coordenação Geral  de  Sangue e Hemoderivados do Ministério da

Saúde;

Andréa Sambo-Enfermeira especialista em coagulopatias pela UNICAMP-SP;

Sueli Machado-Diretora Artística, Coreografa e cofundadora do Grupo de Daça Primeiro

Ato. Graduada em psicologia com extensão em pedagogia do movimento.;

Thereza Rocha-Pesquisadora de dança. Doutora em Artes Cênicas;

Este  Fórum  prevê  atingir  cerca  de  600  pessoas,  entre  pacientes,  familiares,

estudantes das áreas afins, professores e interessados, sendo aberto ao público.

Neste  projeto,  a  aplicação  do  poder  de  transformação  da  arte  -  poder  de

transformação de conceitos - intenta abrir um mundo novo e, estas crianças e as pessoas

que as rodeiam, bem como aos profissionais do projeto, terão a opção de viver com um

novo olhar. Na concretização destes eventos, a arte cumpre seu papel de transformação

social,  de  inclusão,  de  empoderamento,  de  geração  de  conhecimento  e  de  geração  de

capital humano.

Comunicação e Imprensa

O planejamento de comunicação prevê a contratação de uma equipe, composta por

assessoria de imprensa, relações-públicas, assessoria em eventos, agência de publicidade,

marketing digital,  entre  outros.  As  ações:  produto  cênico  VEM,  Criança!,  o  registro



audiovisual, o Fórum científico e o planejamento de comunicação, integrados, visam, além

dos objetivos elencados, gerar visibilidade não somente ao projeto mas às empresas que,

através do seu patrocínio, permitirão a concretização da iniciativa.

Acessibilidade

O projeto buscará,  na  parceria  com a instituição de ensino apoiadora local  que

atenda as exigências técnicas quanto à acessibilidade para pessoas idosas e/ou portadoras

de deficiência. 

Caso o projeto seja contemplado e a parceria firmada com a maior universidade

local, as oficinas poderão ocorrer também nas dependências do IME (Instituto de Medicina

do Esporte), que segue as normas de acessibilidade.

Da  mesma  forma,  as  condições  de  acessibilidade  serão  aplicadas  ao  Fórum

Científico e às apresentações do VEM, Criança! .

Democratização de Acesso

Todas as ações desenvolvidas neste projeto serão gratuitas.

As crianças serão convidadas a integrar o projeto de forma abrangente, uma vez

que este busca aproximar pessoas com e sem diagnóstico de coagulopatia. 

O produto cênico, resultado do desenvolvimento e reconhecimento das habilidades

dos alunos durante as oficinas,  terá entrada franca.  Os ingressos poderão ser retirados

diretamente nas bilheterias dos Teatros e no próprio local das oficinas e, de acordo com as

plataformas de apresentação, não serão necessários ingressos.

O Fórum também terá entrada franca, mediante inscrições realizadas no local para

controle de lotação.

Os registros audiovisuais terão livre acesso.



Plano de Execução do Projeto VEM, Criança!

O Plano das Oficinas,  ora proposto,  foi  dividido em meses de 4 semanas,  ou 36

semanas  trabalhadas  durante  9  meses.  Assim,  descreve-se  no  Quadro  1-  Conteúdo

Programático, cada tópico a ser desenvolvido, no sentido de levar as crianças à evolução

corpórea,  ao mesmo tempo que suas necessidades e dificuldades sejam reconhecidas e

trabalhadas.

Para atender 40 crianças, serão formadas 2 turmas de 20 alunos. Cada uma destas

turmas terá oficinas ministradas, regularmente, 2 vezes por semana, numa carga horária

de 3 horas semanais cada turma, durante 36 semanas, totalizando uma carga horária de

108 horas por turma ou, 216 horas para as duas turmas.

Esclarecemos que as oficinas serão ministradas regularmente por 2 profissionais.

Além disso, as turmas terão acompanhamento do diretor cênico-coreógrafo, 1 vez ao mês,

durante 3 h cada oficina, ou seja, 6 h por mês, totalizando 54 horas de trabalho para este

profissional.

Para contemplar  todo o processo,  serão necessárias  270 horas  de  trabalho dos

profissionais envolvidos.

As atividades descritas neste plano, dizem respeito ao trabalho do instrutor-ator-

bailarino e da fisioterapeuta-bailarina, responsáveis pelo vínculo diário com as crianças,

frisando que, sempre na última semana do mês, o diretor cênico-coreógrafo juntar-se-á à

equipe no intuito de conhecer o material  humano,  coletar o extrato do trabalho físico,

identificando e estimulando possibilidades criativas e construindo o produto cênico. As

indicações de tópicos adicionais de trabalho e ensaios de estruturas desenvolvidas por

este  profissional  se  somarão  ao  escopo  de  trabalho  do  instrutor-ator-bailarino  e  da

fisioterapeuta-bailarina nos meses subsequentes.

Quadro 1 - Conteúdo Programático

Mês Conteúdo a ser trabalhado

Primeiro  *  (asterisco)  compete  a:  instrutor-ator-bailarino  e  fisioterapeuta-
bailarina.

Ultimo *(asterisco) compete a: diretor cênico-coreógrafo.

Dois **(asteriscos)intermediários referem oficinas ou estímulos extraordinários.

Carga
horária
mensal  de
uma
oficina.



1 *Identificação  do  público-alvo,  reconhecimento  de  seu  nível  de  consciência
corporal  através  de  jogos  cênicos  e  proposições  de  dança.  Em  paralelo,
reconhecimento de suas estruturas musculares, zonas articulares susceptíveis a
fragilidades e planificação de atividades de reforço.

*Na  última  semana  do  1º  mês,  contato  do  diretor  cênico-coreógrafo  com  as
crianças.

12 horas

2 *Trabalho de reforço muscular utilizando o peso do próprio corpo. Trabalho de
alongamento  muscular.  Trabalho  de  amplificação  articular.  Identificação
necessidades gerais e específicas das crianças. Desenvolvimento de habilidade de
memória de sequência de movimentos.

**Oficina  de  musicalização  com  trabalho  de  ritmo,  tempo,  pulso  e
experimentação de sons de percussão.

*Na  última  semana  do  2º  mês,  inicio  de  desenvolvimento  de  sequência
coreográfica, através de exercícios de caminhadas.

12 horas

3 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular  com,  se  possível,  recuperação de  micromovimentos.  Identificação de
necessidades gerais e específicas das crianças. Desenvolvimento da habilidade de
congruência  entre  movimento  coreográfico  e  ritmo,  introduzindo  a  música  à
sequência  de  movimentos  desenvolvida  no  mês  2,  gerando  como  produto:
caminhadas ritmadas e com sincronia de espaço/tempo/desenho espacial.

*Na última semana do 3º mês, organização o material conseguido até o momento,
iniciando concepção cênica e definição da concepção musical.

12 horas

4 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular  com  recuperação  de  micromovimentos,  além  de  incluir  atividades
específicas  de  acompanhamento  para  cada  criança,  identificadas  nos  meses
anteriores.  Desenvolvimento  da  habilidade  de  congruência  entre  movimento
coreográfico  e  ritmo,  introduzindo  a  música  à  sequência  de  movimentos
desenvolvida no mês 3.

*Na  última  semana  do  4º  mês,  oficina  de  iluminação  conduzida  pelo  diretor
cênico-coreógrafo, paralela ao ensaio da estrutura existente.

12 horas

5 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular  e  atividades  gerais  e  específicas.  Desenvolvimento  da  musicalidade
associada ao movimento.

** Visita de figurinista ao grupo e estímulo plástico às crianças.

* Na última semana do 5º mês, propor jogos que conduzam à estruturação da
ideia cênica e definir com figurinista a concepção de figurino.

12 horas

6 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular  e  desenvolver  os  jogos  propostos  pelo  diretor  cênico-coreógrafo,
coletando e organizando extratos de movimentos.

*Na última semana do 6º mês, o diretor cênico-coreógrafo conhecerá o trabalho
desenvolvido entre a última semana do mês 5 e a atual, identificando o que pode

12 horas



ser  utilizado,  o  que  deve  ser  lapidado  pelos  instrutor-ator-bailarino  e
fisioterapeuta-bailarina,  além  de  propor  mais  jogos  e  composições  de
movimento.

7 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular, ensaiar a estrutura já organizada e desenvolver os jogos propostos pelo
diretor cênico-coreógrafo, coletando e organizando extratos de movimentos.

*Na  última  semana  do  7º  mês,  estruturar  a  cena  musicalmente  e  propor  a
construção conjunta de equipamentos de iluminação.

12 horas

8 *Manter  e  intensificar  os  trabalhos  musculares,  de  alongamento  a  amplitude
articular e ensaiar a estrutura de movimento.

*Na  última  semana  do  8º  mês,  definir  a  composição  luminotécnica  e  de
movimento, definindo a obra em sua totalidade.

12 horas

9 * Ensaiar o produto cênico.

* Na última semana do 9º mês, o diretor cênico-coreógrafo será responsável pelo
ensaio geral das crianças.

12 horas

TOTAL DE HORAS DE 9 MESES DE TRABALHO PARA 1 TURMA DE OFICINA 108 horas

Duração: 09 meses

Carga Horária Total: 3horas/semana

Turmas: 02

Alunos por turma: 20

Carga Horária Total: 108horas/oficina

METODOLOGIA: 

-Exercícios de consciência  corporal,  jogos teatrais,  ritmo,  contato,  improvisação,

percepção espacial, visual e auditiva, elementos de dança contemporânea e ação física do

teatro;

- Preparação física através de exercícios de alongamento, fortalecimento muscular

e respiração;

-Pesquisa e desenvolvimento de agilidade, ritmo, coordenação motora, equilíbrio e

expressão através de técnicas corporais variadas; 

- Interação através de dinâmicas de grupo, jogos teatrais e relaxamento;

A estrutura básica das oficinas pretende guiar-se por atividades de aquecimento

através de exercícios que trabalhem as articulações, músculos e respiração. Em seguida

jogos cênicos que possibilitem o aluno pensar seu corpo em cena,  descobrindo formas



diversas de  compor um personagem pelo  viés  físico  e  preparando este  para  possíveis

propostas  de  um  diretor  cênico-coreógrafo.  Finalização  através  de  alongamento  para

recuperação muscular, relaxamento e possibilidade de expressão falada para reflexão das

propostas e descanso físico-mental.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Escuta à fala e demais manifestações dos alunos para

verificar  as  propostas/exercícios  que  melhor  contemplam  seus  anseios,  bem  como

permitir  que  seus  conteúdos  individuais  possam  ser  expressos  e,  assim,  adaptar  a

condução da proposta de trabalho ao material humano, visando extrair do encontro o seu

melhor. 

Monitoramento

Os resultados dos impactos das ações poderão ser monitorados pelos indicadores

abaixo descritos.  Podendo a  eles ser adicionados mais  indicadores  ao longo do

desenvolvimento do projeto

%  ADESÃO:  Quantidade  de  oficinandos  presentes/quantidade  de  oficinandos

inscritos x100

% ALCANCE DO FÓRUM: Quantidade de pessoas presentes/quantidade de pessoas

inscritasx100

% DISSEMINAÇÃO DA AÇÃO:  Quantidade de  apresentações  do produto cênico+

quantidade  de  visualizações  dos  vídeos/quantidade  de  convites  para

apresentações x100



Fases do Projeto

PRÉ-PRODUÇÃO

*Captação de Recursos

*Reunião com Equipe do Projeto para planejamento geral e cronograma

*Reunião de Equipe do Fórum para planejamento + reserva de data com profissionais +

reserva de hospedagem + aquisição de passagens aéreas

*Reunião com corpo artistíco para definições de metodologias

*Reunião com agência para briefing e desenvolvimento da programação visual

*Planejamento de ações das oficinas e real cronograma de execução

*Reunião com redes de parceiros em potencial

PRODUÇÃO

Oficinas artísitcas:

*Reserva do espaço para desenvolvimento das ações

*Realização de ações de divulgação

*Abertura das inscrições

*Audição dos interessados em realizar as oficinas

*Confirmação das inscrições

*Aquisição dos materiais e kits para alunos atendidos pelo projeto

*Definição real de cronograma

*Realização das oficinas

*Registro Fotográfico e Audiovisual

*Monitoramento e Avaliação

Fórum

*Reserva do espaço



*Contratação de consultoria em cerimonial

*Contratação de Mestre de Cerimônia

*Assessoria de Imprensa

*Preparação do espaço físico

*Credenciamento

*Realização do evento

*Registro fotográfico e audiovisual

Espetáculo/Produto Cênico

*Ensaios

*Estreia

*Registro Fotográfico e Audiovisual

PÓS-PRODUÇÃO

*Avaliação Final

*Elaboração da Prestação de Contas

*Relatório físico



Cronograma ( a ser confirmado na dependência de patrocínio)

Atividades de Planejamento

M
ês

 1

M
ês

 2

M
ês

 3

M
ês

 4

M
ês

 5

M
ês

 6

M
ês

 7

M
ês

 8

M
ês

 9

M
ês

 1
0

M
ês

 1
1

M
ês

 1
2

Reunião de planejamento com a equipe 
principal

 

Reserva de agenda dos convidados a 
palestrar no Fórum Científico

Reunião com equipe de comunicação e 
imprensa

Reunião com entidades parceiras

Contato com fornecedores de materiais 
para o projeto

Organização do Fórum Científico

Formalização dos vinculos com os 
profissionais contratados

Visita técnica e reserva de espaço para a 
realização das oficinas

Atividades de Implementação

M
ês

 1

M
ês

 2

M
ês

 3

M
ês

 4

M
ês

 5

M
ês

 6

M
ês

 7

M
ês

 8

M
ês

 9

M
ês

 1
0

M
ês

 1
1

M
ês

 1
2

Concepção e aprovação da identidade 
visual e aplicações

Assessoria de imprensa e divulgação do 
projeto

Abertura das inscrições para oficinas

Sensibilização do público-alvo das oficinas

Aquisição dos kits personalizados para os 
alunos



Realização de oficinas e processo de 
cocriação

Oficina de musicalização

Estruturação do produto cênico VEM, 
criança!

Realização do Fórum Científico

Prestação de contas

Atividades de Monitoramento
M

ês
 1

M
ês

 2

M
ês

 3

M
ês

 4

M
ês

 5

M
ês

 6

M
ês

 7

M
ês

 8

M
ês

 9

M
ês

 1
0

M
ês

 1
1

M
ês

 1
2

Elaboração da lista de presenças

Realização de pesquisa de avaliação

Clipagem analítica

Acompanhamento de envolvimento do 
público-alvo com as ações

Captação de imagens e registro audiovisual
do processo

Finalização de vídeos, mídias, formatos



Orçamento

Atividade/

Finalidade

Descrição Quan-
tidade

Valor 
Unitário em 
Reais (R$)

Valor Total

Oficinas

artisticas

Aquisição de joelheiras e cotoveleiras 40 87,50 3.500,00

Oficinas

artíticas

Aquisição de 
uniforme(Mochila+calça+camiseta+
meia com sola)

40 200,00 8.000,00

Oficinas

artíticas

Remuneração de instrutor-ator- 
bailarino- (horas)

216 50,00 10.800,00

Oficinas

artíticas

Remuneração da fisoterapeuta-
bailarina (horas)

216 100,00 21.600,00

Oficinas

artíticas

Remuneração de diretor cênico-
coreógrafo(horas)

54 50,00 2.700,00

Oficinas

artíticas

Remuneração de músico para oficina 
de musicalização(horas) 

6 50,00 300,00

Oficinas

artíticas

Material para oficinas de artes 
plásticas e têxteis (tintas, pincéis, 
papéis, tecidos, linhas colas, tesouras 
e demais artigos)

1 400,00 400,00

Oficinas

artíticas

Material para oficina de marcenaria e
iluminação(madeiras, lâmpadas, fios, 
tomadas, fita isolante e demais 
artigos)

1 300,00 300,00

Produto 
cênico

Remuneração de Concepção 
Coreográfica (serviço)

1 3.000,00 3.000,00

Produto 
cênico

Remuneração de Projeto Cênico 
(serviço)

1 3.000,00 3.000,00

Produto 
cênico

Remuneração de Composição de 
Trilha Sonora (serviço)

1 1.900,00 1.900,00

Produto 
cênico

Remuneração para gravação de trilha
sonora em estúdio (serviço)

1 1.900,00 1.900,00

Produto Remuneração para Concepção de 1 3.000,00 3.000,00



cênico Figurino (serviço)

Produto 
cênico

Aquisição de figurinos 40 340,00 13.600,00

Produto 
cênico

Verba para material de confecção de 
cenário (madeiras, material elétrico)

1 1.000,00 1.000,00

Produto 
cênico

Locação de Teatro (diária para ensaio
e diária para apresentação)

2 4800,00 9.600,00

Produto 
cênico

Operador de Luz 1 350,00 350,00

Produto 
cênico

Operador de Som 1 350,00 350,00

Produto 
cênico

Locação de Linóleo 1 800,00 800,00

Fórum 
Científico

 Empresa de Eventos e Organização 
de Seminários (serviço)

1 6.000,00 6.000,00

Fórum 
Científico

Intérprete de Libras (serviço) 2 300,00 600,00

Fórum 
Científico

Credenciais e Crachás (unidades) 100 177,00 177,00

Fórum 
Científico

Locação de Auditório com capacidade
mínima de 600 lugares

1 4.800,00 4.800,00

Fórum 
Científico

Remuneração de palestrantes 
(serviço)

5 1.200,00 6.000,00

Fórum 
Científico

Custeio de passagens aéreas (ida e 
volta)

5 1.200,00 6.000,00

Fórum 
Científico

Custeio de hospedagem para 
palestrantes (2 pernoites)

5 500,00 2.500,00

Comunicação
e Imprensa

Contratação de Assessoria de 
Imprensa (mês)

2 1.500,00 3.000,00

Comunicação
e Imprensa

Contratação de Criação Gráfica 1 3.000,00 3.000,00

Comunicação
e Imprensa

Marketing digital (mês) 6 1.600,00 9.600,00

Comunicação Contratação de videoprodutora 1 25.000,00 25.000,00



e Imprensa

Comunicação
e Imprensa

Edição de vídeos de 5`, 3`e 1`, com 
libras, audiodescrição e trilha sonora

1 11.536,00 11.536,00

Comunicação
e Imprensa

Impressão do Programa do Fórum 
(unidade)

1000 1,80 1.800,00

Comunicação
e Imprensa

Banner 1 200,00 200,00

Comunicação
e Imprensa

Clipagem analítica 1 500,00 500,00

Comunicação
e Imprensa

Registro Fotográfico (serviço) 3 500,00 1.500,00

Gestão do 
Projeto

Remuneração do Coordenador Geral 
( serviço no mês)

12 666,66 8.000,00

Gestão do 
Projeto

Remuneração para Coordenação 
Técnica ( serviço no mês)

9 1.000,00 9.000,00

Gestão do 
Projeto

Remuneração para Coordenação 
Administrativa ( serviço no mês)

9 1.000,00 9.000,00

Gestão do 
Projeto

Remuneração para Relações Públicas 
( serviço no mês)

10 880,00 8.800,00

Gestão do 
Projeto

Contador ( serviço no mês) 12 200,00 2.400,00

Gestão do 
Projeto

Impostos 1 10.780,00 10.780,00

Custo total do evento : Oficinas Artísticas 47.600,00

Custo total do evento : Produto Cênico 38.500,00

Custo total do evento : Fórum Científico 26.077,00

Custo total de Comunicação e Imprensa, a ser rateado nos 3 eventos 56.136,00

Custo total da Gestão do Projeto, a ser rateado nos 3 eventos 47.980,00

Verba para Captação 20.000,00

Custo total do Projeto VEM Criança 236.293,00



Anexo I

Proposta de Cenário e Iluminação



Anexo II

Linha de composição coreográfica

Disponível em : https:// youtu.be/K63OImZQJog 

ou buscar no Youtube o título: Matheus Brusa contemporâneo infantil e infanto-

juvenil Ballet Margot



Anexo III

Vídeo  com  entrevista  da  idealizadora  do  Projeto,  disponível  em:

https://youtu.be/Un_LCC8Ra-E

https://youtu.be/Un_LCC8Ra-E


Anexo IV

Link para consulta do Projeto no site do Ministério da Cultura 

http://versalic.cultura.gov.br/#/home 

 Entrar em Busca Avançada

 Inserir número de PRONAC 1712209

http://versalic.cultura.gov.br/#/home


Anexo V

Diário Ofcial da União – 14 de julho de 2017



AnexoVI

Diário Ofcial da União – 03 de janeiro de 2018


