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O que é o projeto?

A ONG Cirandar aprovou o 

projeto Vamos Cirandar? – Orquestra 

de Cultura Popular do Cirandar pela 

Lei Rouanet - Ministério da Cultura / 

Governo Federal (Pronac 163939 –

Artigo 18). 

Atualemente, a ONG trabalha para 

captar patrocinadores e a apoiadores, 

sejam Pessoa Física ou Jurídica, para a 

realização do projeto

O projeto irá consolidar a Orquestra de 

Cultura Popular do Cirandar, que será 

formada por crianças e jovens das 

comunidades da Vila Nova Chocolatão 

e Ilha Grande dos Marinheiros - onde 

se localizam as bibliotecas comunitárias 

que a ONG Cirandar gerencia.



Ações

Com duração de 6 meses, serão realizadas oficinas semanais de formação nas 
bibliotecas comunitárias. Entre as atividades, destacam-se:

• Aulas de “capoesia” (que une capoeira e poesia); 
• Mediação de leitura e cidadania; 

• Instrumentos de percussão e canto coral.

As crianças e jovens terão acesso aos ritmos Afro Brasileiros, como Samba de 
roda, Jongo, Capoeira, Afoxé e Ciranda – sempre se utilizando das poesias 

oriundas destas linguagem e ritmos. 
O coral terá carga horária de 4h/2 vezes por semana.

A percussão também será trabalhada, com instrumentos como 
o berimbau, atabaque, tambor de sopapo, pandeiro, caxixi e

Agogô com carga horária de 4h/3 vezes por semana.

Também está prevista a participação dos escritores Alexandre Brito e Dilan 
Camargo em dois encontros com a duração de 3h30 cada - cada um deles em 
uma das bibliotecas, conversando com as crianças da comunidade sobre suas 

obras e como desenvolveram e produziram poemas. 



A iniciativa deverá 
contemplar cerca de  800 

pessoas diretamente e 
3,6 mil crianças, 

adolescentes e comunidade 
local.



Fortalecimento da ação 
leitora

Buscamos fortalecer a ação leitora observando os três eixos do projeto: espaço, 
acervo e mediação, possibilitando ações especificas para cada um deles:

Espaço Físico - uso de um canto temático infantil, com pufes, mesas e cadeiras 
para crianças, tapetes, pintura e estantes que confirma ao ambiente o acesso das 

crianças de forma prazerosa.
Acervo - acesso a cerca de 2000 livros de literatura infantil e juvenil, de boa 

qualidade literária.
Mediação de Leitura - realização de atividades culturais semanais que envolvem 

ações de promoção da leitura literária e formação para a cidadania, consultoria 
técnica para as ações de leitura e organização do espaço; atuação de voluntários e 

técnicos do Cirandar em mediações de leitura junto às crianças, curso de 
promoção da leitura para educadores sociais e encontros semestrais com 

escritores nas bibliotecas.

O projeto culmina com a realização de dois saraus abertos ao público, com a 
apresentação da Orquestra, onde as crianças e jovens participantes poderão 

apresentar seus trabalhos e recitar poesias, mostrar seu aprendizado e talento 
para a comunidade.



A divulgação das marcas será feita a partir de:

•Assessoria de imprensa 

• Site da ONG Cirandar com banner das empresas 

http://www.cirandar.org.br/

• Facebook da ONG Cirandar com banner das empresas @cirandarong

• Jornal, TV e Rádio – mídia espontânea

• VT Institucional até 30“

• Camisetas

• Cartazes 

Divulgação



Cotas Patrocinio

Valor da proposta
R$ 123.774,00

PRONAC 163939 – Artigo 18
DOU 0001/2017 



Cotas Plus R$ 25 mil reais.

• A logo do patrocinador será inserida
nas redes sociais da ONG e nos
materiais a serem confeccionados de
acordo com o plano de divulgação
aprovado pelo Ministério da Cultura.



Cotas Premium R$ 35 mil reais

•As já citadas cotas anteriores.

•Os funcionários da empresa apoiadora
terão direito a 10 vagas nos cursos de
Formação em Mediação de Leitura,
desenvolvido pela ONG em seu
Programa de Voluntariado. Data das
formações a combinar.



Cota Master Diamond
R$ 123.774,00 mil reais

•As já citadas cotas anteriores.

•A ONG oferece a ida de um escritor em
local de interesse do patrocinador para
realizar a atividade “Encontro com o
Escritor”.

•A ONG Cirandar comprará produtos
da empresa patrocinadora para serem
sorteados à comunidade nos dias de
evento.



www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809
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