Entidade declarada de Utilidade Pública Estadual em 02/07/1996 – Lei 12.602 e Federal
em 11/09/1998. Registro e certidão na resolução 259 de 01/10/1999

Prezado,
Cumprimentamos a todos apresentando abaixo o Projeto do CENTRO CULTURAL JERI.
O Projeto tem o objetivo maior de disseminar a cultura entre os residentes da Vila
proporcionando àqueles que se integrarem às atividades oferecidas cursos de formação
em música, dança, artes plásticas e capoeira, e disseminar conhecimentos de tecnologia
da informação com cursos básicos de informática.
Com isso estaremos entregando aos participantes bens mais preciosos que são o
conhecimento e a educação.
Além disso acontecem consequências naturais pois os participantes estarão se ocupando
de atividades salutares, em horários compatíveis, que não atrapalham seus outros
afazeres, mas sim os complementam e ainda permitem que outros familiares possam
exercer suas atividades cientes de que todos estarão resguardados. Mentes ocupadas,
corpos saudáveis.
A meta é ampliar e fortalecer o CENTRO CULTURAL JERI com sólida base ideológica e
financeira para que as atividades propostas não venham a ser interrompidas, mas sim
ampliadas a cada ano, com a comunidade sempre mobilizada, sempre garantindo
transparência e austeridade.
Diversas são as atividades que estão incorporadas ao projeto, entre elas a música com a
formação da “Orquestra Jeri”, onde crianças e adolescentes aprendem a tocar diversos
tipos instrumentos. Teremos também ballet, informática, artes plásticas, capoeira e o
aumento da biblioteca comunitária, onde já disponibilizamos centenas de livros à
disposição da comunidade.
No futuro desejamos integrar ao projeto curso básico da língua inglesa, ferramenta
indispensável aos jovens que buscam trabalhar no turismo.
Estamos buscando recursos financeiros para o andamento do projeto e por isso você é
necessário, você é imprescindível. Você vai permitir a realização do sonho de muitos.
Temos certeza que você vai se sensibilizar e participar conosco de Projeto CENTRO
CULTURAL JERI. Veja abaixo os detalhes e desde já o nosso muito obrigado.
Cordialmente,

Elenildo Silva
Presidente
Conselho Comunitário de Jericoacoara
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As Atividades
Música
A música possui um papel importante na educação das crianças e
adolescentes. Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor, sócio
afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de
aprendizagem. A musicalização na educação está relacionada a motivação
em que é possível favorecer a autoestima, a socialização e o
desenvolvimento do gosto musical. Tocando ou cantando ou dançando a
música de boa qualidade proporciona diversos benefícios para todos e é
uma grande aliada no desenvolvimento saudável.
Precisamos, portanto, dar continuidade à Orquestra Jeri formada por
crianças e adolescentes da Vila.
Necessidade: Contratar professores, adquirir instrumentos e materiais.
Mais abaixo, Anexo 1, apresentamos as planilhas com os recursos
materiais necessários e seus custos.
Programa: os participantes terão aulas de nos turnos da manhã, tarde e
noite. As aulas acontecerão de terça a sábado. Para todos os públicos!
Dança/Bailet
Ao dançar a criança não está concentrada apenas em uma pessoa, mas
fixada ao movimento, como uma linguagem especial de comunicação com
o mundo. Assim a criança descobre o seu corpo, a sua mente, seus
pensamentos, sua imaginação, sua linguagem. Ela descobre tudo que seu
corpo é capaz, até onde sua imaginação pode levá-la e toda capacidade de
comunicação criada por essa linguagem. Ela serve de base para iniciação
ao Ballet Clássico em função de seu estilo. Assim podem sentir o prazer da
dança, e passam a dançar com mais expressão. Primeiro, elas aprendem a
criar, porque dança é arte. Depois vão sendo introduzidas às técnicas do
ballet.
Necessidade: Contratar professora, adquirir materiais. Mais abaixo, Anexo
2, apresentamos as planilhas com os recursos materiais necessários e seus
custos.
Programa: os participantes terão aulas de 2 vezes por semana no turno da
noite.
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Informática
O mercado de trabalho não é uma realidade distante para aqueles que se
preparam adequadamente e também para quem mora em Jericoacoara.
Sem o conhecimento em Informática, no mundo em que vemos a
tecnologia andar cada vez mais rápida, torna-se difícil para o profissional
a realização de relatórios, a venda de produtos, a condução de um projeto
e muito mais.
As aulas serão realizadas com atividades criativas, individualizadas e em
grupos, para crianças e adolescentes, utilizando recursos diversos.
Computadores já foram doados pela associação italiana GOCCE
representada aqui no Brasil pela Sra. Ana Maria da Pousada Casa Alice. Os
computadores, precisam de manutenção.
Necessidade: Contratar professor(a), adquirir materiais. Mais abaixo,
Anexo 3, apresentamos as planilhas com os recursos materiais necessários
e seus custos.
Programa: os participantes terão aulas 3 vezes por semana, com turnos
manhã ou tarde.
Artes
Artes plásticas são nada mais que a capacidade de moldar, modificar e
reestruturar os mais diversos materiais na tentativa de conceber e divulgar
nossos sentimentos, e principalmente, nossas ideias. Seu entendimento
hoje é mais abrangente, não se limita apenas à pintura e à escultura, como
também avança pela performance. O importante é considerar que essas
promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, intelectual, social,
emocional, perceptivo, físico, estético e criador. O contato da criança com
a arte deve acontecer da forma mais lúdica e prazerosa possível. A atitude
de encorajá-las a se exprimir por algum material de criação, encontrará
mérito verdadeiro nas expressões artísticas naturais da criança.
Necessidade: Contratar professor(a), adquirir materiais. Mais abaixo,
Anexo 4, apresentamos as planilhas com os recursos materiais necessários
e seus custos.
Programa: os participantes terão aulas 2 vezes por semana, com turnos
manhã ou tarde.
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Capoeira
A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que
mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Já temos parceria
com o Grupo Tribo Jeri, que ministrará o curso de capoeira regional. Esse
curso qualquer pessoa poderá participar.
Programa: os participantes terão aulas 3 vezes por semana no turno da
noite.
O Anexo 5 apresenta os custos dos recursos humanos e operacionais básicos.

Página 4 de 9

Entidade declarada de Utilidade Pública Estadual em 02/07/1996 – Lei 12.602 e Federal
em 11/09/1998. Registro e certidão na resolução 259 de 01/10/1999

Anexo 1 – Música – Necessidades
Material de Uso Permanente
Material

quant

unitário

valor
R$

Impressra jato de tinta
Caixa De Som Amplificada Multiuso Up 8 - Fm/Usb/Sd
Card/Bluetooth.
Estante Partitura Suporte Preta Pedestal Retrátil Hayonik

10.065,00

1

un

R$

500,00

R$

500,00

3

un

R$

395,00

R$

1.185,00

20

un

R$

40,00

R$

800,00

Suporte Para Teclado ST200 Preto HAYONIK.

1

un

R$

50,00

R$

50,00

Pedestal Girafa Para Microfone Custom Sound Cms-10 Bk.

10

un

R$

100,00

R$

1.000,00

Mesa de Som 24 Canais

1

un

R$ 2.700,00

R$

2.700,00

Afinador digital para instrumentos

2

un

R$

55,00

R$

110,00

Espaleira de violino.

20

un

R$

35,00

R$

700,00

Correia de saxofone.

4

un

R$

30,00

R$

120,00

Pasta Catálogo C/100 Envelope Kz192/130 Un. Preta Kaz

20

un

R$

20,00

R$

400,00

Kit Caixa de Som Monitor d Palco 400 watts

1

un

R$ 1.000,00

R$

1.000,00

Kit Caixa de Som 500 watts

1

un

R$ 1.500,00

R$

1.500,00

Material de reposição trimestral
Material

quant

unitário

valor
R$ 2.395,00

caixa de palhetas para sax tenor

1

un

R$

200,00 R$

200,00

caixa de palhetas para sax alto

1

un

R$

200,00 R$

200,00

encordoamento para violoncelo

4

un

R$

100,00 R$

400,00

encordoamento par acontra baixo

1

un

R$

50,00 R$

50,00

2 pares de baquetas para bateria

2

un

R$

25,00 R$

50,00

cabos para instrumentos p10 / p10

5

un

R$

12,00 R$

60,00

encordoamento para cavaquinho

4

un

R$

10,00 R$

40,00

encordoamento para bamdolin

2

un

R$

60,00 R$

120,00

encordoamento para harpa

2

un

R$

80,00 R$

160,00

encordoamento para violão 7 cordas

3

un

R$

80,00 R$

240,00

encordoamento para violno

20

un

R$

35,00 R$

700,00

encordoamento para violão 7 cordas

5

un

R$

35,00 R$

175,00
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Formação de orquestra

Observações:
1º madeiras são compostas por flauta transversal, clarinete, saxofone alto saxofone tenor.
2º metais são compostas por trompete, trombone.
3º percussão é formada por bateria.
4º guitarra, violão e flauta doce são um naipe extra para a orquestra.
Instrumentos

Necessário

Faltam

Violino 4/4 Concert CV 3615 - c/Estojo

17

10

R$ 600,00

R$

6.000,00

Viola De Arco Eagle Va150 4/4

5

5

R$ 750,00

R$

3.750,00

Violoncelo 3/4 VOM30 - Michael

4

4

R$ 1.200,00

R$

4.800,00

Contrabaixo Elétrico 5 Cordas Jazz Bass Aubcb513 Auburn

2

R$ 600,00

R$

1.200,00

Guitarra Artcore Semi Acustica Bk

2

R$ 1.000,00

R$

2.000,00

Flauta Transversal Yamaha Yfl 212 Yfl212

4

R$ 700,00

R$

2.800,00

Clarinete ABS 17 bB Chave Soprano Plana Binocular

4

R$ 1.000,00

R$

4.000,00

Eagles Sa501 Saxofone Em Mib Laqueado Com Case

1

R$ 2.400,00

R$

2.400,00

Saxofone Tenor Shelter Laqueado Sft6435l Com Case

1

R$ 3.800,00

R$

3.800,00

Trompete Dourado Shelter Sib

2

R$ 1.200,00

R$

2.400,00

ASCENT JBMS090 Trombone De Marcha Em Síb (trombonito)

1

R$ 2.000,00

R$

2.000,00

Bateria Odery Inrock Series Ir200 Orange Wood

1

R$ 1.000,00

R$

1.000,00

Harpa

1

R$ 1.500,00

R$

1.500,00

Violão 7 Cordas

2

R$ 1.500,00

R$

3.000,00

Teclado yamaha

1

R$ 1.300,00

R$

1.300,00

TOTAL R$

41.950,00
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Anexo 2 – Necessidades – Dança / Bailet
1) Contratar professor

Anexo 3 – Necessidades – Informática
1) Conserto dos atuais computadores
2) Reforma da sala de informática atual
3) Contratar professor

Anexo 4 – Necessidades – Artes
1) Contratar professor

Anexo 5 – Necessidades – Recursos Humanos
Atividade
Música
Dança
Informática
Artes
Biblioteca
Operacionais

Recurso(s)
2 professores mensal
1 professora mensal
1 professor(a) mensal
1 professor(a) mensal
Secretária do Projeto e Materiais mensal
Zelador, material de limpeza, contas de consumo,
impressões, entre outros.
Total Mensal
100 camisetas para o projeto - semestral

R$ 3.000
R$ 1.000
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 1.800
R$ 10.300
R$ 2.000

Resumo Financeiro
Atividade
Material Permanente
Material Permanente
Instrumentos
Recursos Humanos
Camisetas

Custo
Periodicidade
R$ 10.065,00
uma vez
R$ 2.395,00
trimestral
R$ 41.950,00
uma vez
R$ 10.300,00
mensal
R$ 2.000,00
semestral
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Como participar:

Categoria Gold: Serão os parceiros que contribuirão com um valor a partir de R$
400,00/mês ou mais.
Terão seus logos na página inicial do site (www.jeri.org.br) do CCJ. Ao clique do
visitante o mesmo será direcionado para website do parceiro. Também terão
direito de expor suas logomarcas no tamanho de 45cm x 90cm no Muro do Centro
Cultural, e nas redes sociais Facebook e Youtube. Após os 4 meses iniciais dos
grandes doadores únicos.

Categoria Diamond: Serão os parceiros que contribuirão com um valor a partir de
R$ 200,00/mês.
Terão seus logos na página de Parceiros no site (www.jeri.org.br) do CCJ. Ao clique
do visitante o mesmo será direcionado para website do parceiro. Também terão
direito a expor sua logo no tamanho de 30cm x 60cm no muro do Centro Cultural
e na rede social Facebook. Após os 4 meses iniciais dos grandes doadores únicos.

Categoria Platinum: Serão os parceiros que contribuirão com um valor a partir de
R$ 100,00/mês.
Terão seus logos na página de Parceiros no site (www.jeri.org.br) do CCJ. Também
terão direito a expor sua logo na rede social Facebook. Após os 4 meses iniciais
dos grandes doadores únicos.
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Categoria Estrela: Serão os parceiros que contribuirão com um valor a partir de R$
50,00/mês.
Terão seus logos na página de Parceiros no site (www.jeri.org.br) do CCJ e na Rede
Social Facebook. Após os 4 meses iniciais dos grandes doadores únicos.

Acompanhamento e Avaliação:


Orientar os professores como agentes de referência para promoção dos
direitos da criança e do adolescente na comunidade;



Nível de desempenho dos participantes;



Relatório final de atividades;



Entrevista pessoal com os participantes.



Relatórios Mensais de Compras



Relatório Mensal de Resultado Financeiro
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