
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Gentro Administrativo Arthur Pedro fulÜller

1. DÂDO§ CADASTRAIS E CARACTERíSTICAS DA OSC

Nome da Entidade: Associação

Coral de de Portão
C.N. F.J :08..319.9831/0001-32

Endereço: Âvenida Brasilia, 405

Município: Portão U.F. RS C.E.P:931-80-00CI DDD/Telefone/FAX

Cont ancária: A6852$7A-6 Banco Banrisul Agência 0785

Data de constituição da OSC A4lA6l2ffi6
Norne do Responsável:
Lourdes Veit

:.P.F" 488.8ls.110-53

c.r. 61225s2554
Orgão Expedidor: SSP/RS

Cargo: PresidentePeríodo do mandato:02 anos

EndereÇo: Avenida Cristo Rei, 298 c.E.P.93020 3s0

Saracterização da OSC: A associação é um grupo de Canto Coral, dentre elas: musicas clássicas, MPB, musicas

nte rn acionais.ga uch esca s
:inalidade - Promover o canto Coral, e levar essa cultura a comur:idade sem custos.

Histórico e área de atuação da OSC - Criado por um grupo de pessoas apaixonadas pelo canto coral, â

lssoclação Coral de Portão surgiu em meados dos anos 70. Hoje o Coro conta ainda com três coristas que

'undaram o coral na época mencionada. O coraljá abrilhantou missas na TV Difusora, missas da comunidade e

lemais eventos culturais da região, e em âmbito nacional e internacional.

Desde 1989 a associação Coral de Portão, faz parte da Secretaria da Educação. Cultura e desporto do

nunicípio de Portão, tendo apoio da Prefeitura Municipal. Nesse ano de 2018 comernoramos nosso 32s festival

racie..- , e 19s festival internacional de Coros de Portão.

Os ensaios do Coral acontecem sempre nas quintas-feiras sob a regência do professor Newton Macedo e

:om preparação vogal de Rodrigo da Rocha Leite.

2 - PROPOSTA DE TRABAI-HO

Nome do Projeto/Atividade: canto coral i--l
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3. CRONOGRAMA DE EXECUçAO DE METAS

Metas
Etapa/

Fase
Especifica$o

lndicador Físico Duração

Unidade Quantidade lnício Término

-
4. DESCRTçÃO DAS AçÔES

Meta Ações

1 Trazer a cultura do

Canto Coral para o

município de

Portão;

1 Promover a Associação Coral de Portão, convidando os portoenses a

se juntar aos integrantes do Coro;

2 Promover apresentações no Município de Portão, dentro de

euentos, escolas, hospitais e demais locais.

2 Prornover o

r{unicípio, levando

o nome de Portão

para apresêntações

a nível nacional e

internacional;

1 Participar de festivais dentro do Estado a fim de promouer a

integração entre diferentes corais e municípios.

2 Participar de festivais nacionais, promovendo integração entre

estados e munícipios.

3 Buscar parcerias para participar de festivais internacionais, levando

o nome do Município, estado e país para os rnais diversos locais;
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Pagamento da Regência e

Preparação Vocal do Coro

5. PLANO DE APLTCAçÃO DOS RECURSOS FTNANCETROS (Rs1,00)

ntidade Descrição Valor mensal

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO {Rs 24000,00}

1e mês IY MES 3e mês 4s mês 5s mês 6s mês

Meta
00 00 R§ 2.400,00 Rs 2.40CI,00 Rs 2.400,00 R5 2.400,00

1
7e mês I 8e mês 9e mês 10s mês 11e mês 12s mês

Rs 2.400,00 Rs 2,400,00 R$ 2.400,00 Rs 2.40900 Rs 2.400,00 Rs 2.400,00

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta Despesa l-e mês 2e mês 3s mês 4s mês 5e mês 6e mês
1

Rs24.ooo,oo Rs2.000,0o Rs2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Rsz.000,00 R§2.000,00

Meta Despesa 7s mês 8e mês 9e mês 10 mês 11mês 12 mês

Rs2.000,0 R52.000,00 Rs2.0oo,o0 Rs2.0O0,00 Rs2.oo0,oo Rs2.000,00
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7.1. ESTIMATIVA DE VATORES A SEREM RECOLHIDO§ PA§A PA§AMENTO DE ENCARGOS

PRtVtDtÍrlctÁntos
i

I i le mês , 2s mês 3e src5 i ae 1y165- t- 5r ,ê, I 6r *êr- l
t-_ii.''=-l

:r i- I r ii r 7e mês 8s mês ge meal-Io;ês-l u *ês l 1, mês -lt-,
,llll

8. MODO E PERIOD|CIDADE DAS PRESTAçÕES DE CONTAS

- _ {_} dias contados do recebimento do repasse mensal.

- _ (-) dias contados do termino da vigência.

9. PRAzo DE ANÁLlsE DA PRESTAçÃo DE coNTAs rELA ADMtNrsrRÂçÃo púBLtcA

dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência

determinada, prorrogável justificadamente por iguai período.

Local e Data

Representante Legal da OSC, (nome e CpF)

APROVAçÃO DO PLANO DE TRÀBAIHO PETA ADMINI§TRAçÃO PÚBHCA

dAPROVADO ., -_ >'.
r ÂPROVADO CoM RESSALVAS, corn possibilidade de celebraçâo da parceria, devendo o
administrador público cumprir o que houver sido ressalvâdo üu, mediante ato formal,
justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo,

r REPROVADO

Local, data e assinatura do responsável pelo órgão técnico, com identificação



PROPOSTA DE TRABATHO

ASSOCIAÇÃO CORAL DE PoRTÃo - Cqnta Caral

ocantocorelsÉryÍ§deveptr€§Ênte.*.*"rÍ§crlÍ§o@agógi§om
desenvolyiilsnto o, rarri* *." r"*áJú"oua"r, 11ltment§ 

oÍrs smI'Íssas Yem

contribuido ,* Jffiõ*.rmrãda relaçao **i0"" insritui@ e familia e

hmbém €,ntÍ§ o§ pãgiã-**,rit .*,-td"Sr.d"- e socializfuo+s' trâzendo FInr

dentrc * ,""**,âJtrã*áe a" ffixiti"*" e-convíúo ftâi§rnâ1 que §6

este,uÊ aos sô.,s frãtã"ãé^ e rt*rá a cult'rae'n nos§a soçisdâde'

Obietivo Geral:

oCarrtoCoraltemCom0objetivoprincipal,':-liTasocialização,promover
a sensibiiidud. utru*. da música -* **í" ltii"tt"ai^im cada usuário' fortalecer a

capacidade a. ,..rri.u* ,locais tuis corrrã: sab*r u'sar u 
'"'pi'uçào 

pala " 
t,1ll:--: emitir

oi,o*, co,n mais;;;;.,; N.."1*ry,L#,f*?â:t*;f:Xdos 
usuários com a

,ã.i.Aua. esta pautada como o mals va

otsJETIYos ssPgcÍr'Icos

Construir o senso attístico' criativo e social;

Desenvolv"t ' int"gt+;;;;::It'0" as n^rticuiaridacles 
no que se refere

íi*:rk,**,:ll;;L'ü1li::Tir.ü::r'::^i:^cida'rõesservidores
docentes . u .o*ria"ã-. visanda contriluir pá'u o saúde vocatr e o bem estar

dos indivíduo, .nuãfilão, no traUa[ro, ulJ*"*o*o na área estética musical e

afiistica;
Enriquecerovocabuiáriaverbal,dernaneiragradativaCornbaseern
rr^lavras de uso corrente;

tn,f,: f :,H'.["H', :|,:'ffiTilffJ u,o *.,o s de rormação p sicor ô gica'

saci*lógico e cultural' .- -^'^ê
gnrrior" * apre sentações ern 

".T"*!li "
o Ensais§ e apreselltaçoes em e.vcÀt::lorpor*l 

e vocal, buscando contritruir

o Proporcionar uma amPla ::T:1:l]:i:^
;;#õi;aua" o* 'i'ta 

do inrlivíduo;

CONTEÚDOS

o Trabalhar os elementos sonorÔs: altura [grave e agudc];

ç hrtensidade' harmonia' ritrncs' postura;
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o Músicas populares: melodias que agradam e propagam a cultura popular,
com terrnos ou expressões comuns, cle uso diário e falam sobre os
sentimentos em geral;

o Músicas Folclóricas: canções baseadas em tradições, lendas ou crenças de
um país ou região. As quais transmitem fatos históricos, usos e costumes
perpassados de geração a geração.

o Músicas Comemorativas: que resgatam à rnernória, ou seja, ceiebranl a
lemtrrança de fatos importantes.

PÚBLICo ALVo:

o Qualquer um que querra participar, qualquer língua qualquer cor, cada
pessoa terá seu lugar oarticipando do Coral.

OBIETIVO DA PARCERIÂI

Apresentar música coral em eventos oficiais,
Representar a Prefeitura em eventos fora do município.
Fazer através do canto coral um instrume*to de motivação para os
projetos culturais da prefeitura.
Crescer com os momentos culturais da cidade através de apresentações
em estabelecimentos comerciais, escolas repartições públicas e hospitais
e igreias.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

o Um número de 25 a 30 cantores,
r A yinda de vários adolescentes parã aprender a cantar
r O reconhecimento da comunidade como grupo coral.

a

a

a
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PLANEJAMENTO ,ASSOC|AÇÃO CORAL DE PORTÃO'

rÉcrulca E pREpARAÇÃo vocAl - 2o1B

Aplicador. Rodrigo da Rocha Leite

Vigência: Março/201 I - Dezembrol20l g

Periodicidade: 1 {uma) vez por semana üom carga horária de 45 (quarenta

e cinco) minutos.

1) OBJETIVO GERAL:

Proporcionar a ligação com o fazer musical e práticas socio

coletivas atraves do canto coral.

OBJETIVOS ESPECíTICOS :

Promover a prática de grupo tendo como meio permissor o canto;

Desenvolver o melhoramento da capacidade de reconhecimento

de afinação e sons musicais,

Trabalhar conteúdos relacionados à afinação;

Melhorar a percepção de afinação e reconhecimento de notas

musicais;

Melhorar habilidades musicais reracionadas a ritmo. tempo,
pulsação;

Prclmover o desenvolvimento coietivo do cantar

CONTEUDOS:3)

o

o

c

o

O

2'l

o

o

o

1(t'

Som e Silêncio;

Ritmo;

Movimento e êxpre são corporal;

Canto e afinação vocal;

Sxpressão Vocal;

Dinâmicas e suas funçÕes em Música:



.i,

4) APLTCAÇÃo Do PLANEJAMENTO"

o Março - 4 {quatro} encontros

§orn e Silêncio,

Ritmo;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação voca!;

c Abril - 4 (quatro) encontros

Som e Silêncio,

Ritmo:

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

: Maio - 4 (quatro) encontros

Som e Silêncio:

Ritmo;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

o Junho - 4 (quatro) encontros
Som e Silêncio,

Ritnno;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

c Julho - 4 {quatro} encontros
Som e Silêncio;

Ritmo;

. Aplicaçãa do ptaneiamenta pade es/ar su;'eÉa a alteraçãa em viftude de datas de
apresentaçÓes, participação em f,esÍirrars e enconÍros de corais, viagens para prograrnaçÕes
ç u I tu ra is, vacâ n ç i a dos professores.

M



Movirnento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

Expressão Vocal;

Dinâmicas e suas funçÕes em Música;

o Agosto - 4 (quatro) encontros
Som e Silêncio;

Ritmo;

MovimentCI e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

Expressâo Vocal;

; Dinâmicas e suas funçôes em Música;

so,i **:.J:: 
- 4 {quatro} encontros

Ritmo;

Movímento e expressão eorporal;

Canto e afinação vocal:

Expressão Vocal;

Dinâmicas e suas funçÕes em Música.

o 0utubro _ 4 (quatro) encontros
: §om e Silêncio;

Ritmo;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

Expressão Voca!;

Dinâmicas e suas funçôes em Música,

o Novembro - 4 (quatro| encontros
Som e Silêncio;

Ritmo;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

/*,p
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Expressâo Vocal;

Dinâmicas e suas funçÕes em Música;

o Dezembro - 4 (quatro) encontros
Som e Silêncio;

Ritmo;

Movimento e expressão corporal;

Canto e afinação vocal;

Expressão Vocal;

Dinâmicas e suas funçÕes em Música;
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