


Nossa Visão

Construir uma nova educação, que leve crianças, jovens e adultos a desenvolver todo o 
seu potencial, estimule o interesse pela descoberta e a vontade de aprender.

Nossa Missão

Criar e aplicar novos processos de ensino e aprendizagem e oferecer conteúdos, 
materiais e metodologias educacionais que tornem o aprender mais prazeroso, 
eficiente e significativo.

A Evoluir desenvolve programas educacionais que transformam a 

forma como aprendemos e ensinamos. Com 20 anos de experiência, 

trabalhamos em parceria e assessoramos escolas, empresas, 

governos e ongs para o desenvolvimento da educação integral.



Como concretizamos nossa Missão - Áreas de negócio





Um programa que une iniciação musical e educação ambiental  em que as 

crianças fabricam e aprendem a tocar instrumentos feitos de material 

reciclado.

O Programa beneficia:

Alunos – participam de oficinas de inicialização musical e construção de instrumentos musicais 

confeccionados a partir de materiais reutilizáveis ,despertando-os assim, para a música e o 

aprendizado sobre meio ambiente

Educadores – recebem formação na temática do projeto e material educativo, tornando assim o 

programa sustentável após o seu término

Escolas – tornam-se núcleo de desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras

E mais! Recebem:

•material educativo do programa

•pocket-show de abertura

•participação em um evento de encerramento onde cada escola apresenta as suas criações musicais.

Construindo Música
Música e reciclagem nas escolas



Construindo Música é um programa que une iniciação 

musical e educação ambiental onde as crianças 

fabricam e aprendem a tocar instrumentos feitos de 

material reciclado.

As crianças participarão de aulas/oficinas de iniciação 

musical que vão trabalhar e desenvolver ritmo, 

coordenação motora, canto, composição, improvisação 

e conceitos sonoros e musicais focados na expressão 

artística e no reconhecimento da cultura brasileira.

O Projeto
Música e reciclagem nas escolas



Parceria com a Secretaria de Educação e/ou com as escolas e 

instituições selecionadas pela empresa;

10 escolas/instituições participantes;

Seleção de dois músicos educador;

Educador musical conduz o programa nas escolas 

Serão 16 oficinas de iniciação musical e construção de instrumentos   

musicais a partir da reutilização de materiais  (manhã ou tarde)

Como funciona?
Música e reciclagem nas escolas



Terão o objetivo de:

•Conhecer a estrutura de cada escola e definir qual o melhor local 

para aplicação das oficinas e ensaios;

•Conhecer as turmas de 30 alunos / escola escolhida para 

participar do projeto;

•Organização do Pocket Show de lançamento do projeto, junto a 

equipe gestora, educadores e crianças;

•Ministrar as oficinas durante o ano letivo;

•Organizar o evento de encerramento.

Educador Musical
Música e reciclagem nas escolas



As escolas receberão uma apresentação musical 

(Pocket Show) com a duração de aproximadamente 

1h30, com o objetivo de apresentar o projeto para 

todas as crianças, educadores, pais e comunidade 

em geral das escolas/instituições selecionadas.

Esta apresentação deverá mostrar a diversidade de 

sons, timbres e possibilidades musicais dos 

instrumentos construídos com o objetivo de encantar 

as crianças participantes, direta e indiretamente, do 

projeto.

Lançamento do Projeto
Música e reciclagem nas escolas



•Durante o ano letivo, a instituição receberá a visita de um 

educador musical que ministrará 16 oficinas, com carga 

horária de 2 horas de duração cada, e alguns encontros 

destinadas aos ensaios, no final do plano de aulas, para 

criarem a música e apresentação final.

•Serão 2 educadores musicais que acompanharão 10 

escolas/instituições e realizarão as atividades junto com o 

grupo de 30 alunos em cada local.

•Os alunos receberão um livro didático para apoiar as 

ações realizadas pelo músico educador.

As Oficinas
Música e reciclagem nas escolas



O projeto irá envolver também os educadores 

das escolas na reflexão sobre arte e música, 

com o objetivo de: ampliar os conhecimentos 

colaborando assim para que o projeto se torne 

sustentável após o seu término;

–auxiliar os músicos-educadores durante o 

desenvolvimento do projeto;

–oferecer ferramentas e repertório de atividades 

musicais interdisciplinares para serem realizadas por 

eles fora do projeto

Serão convidados o diretor, o coordenador 

pedagógico e dois educadores de cada 

instituição que receberão material didático 

elaborado especialmente para o projeto e serão 

os multiplicadores nas escolas.

Workshop para os educadores
Música e reciclagem nas escolas



● A proposta é que nestes momentos os familiares, 

amigos e a comunidade possam participar do projeto.

● O evento de encerramento será organizado pelas 

crianças das escolas selecionadas juntamente com os 

músicos educadores e a gestão.

Evento de Encerramento
Música e reciclagem nas escolas



Exposição de marca: 

Camisetas do Educador Musical

Backdrop do evento de abertura

Possibilidades de Interação com o 

projeto: Integração com programa de 

voluntariado do patrocinador

Geração de informações e materiais 

para divulgação:

Produção de informes (textos) durante a 

realização do projeto

Registro fotográfico

Produção de um vídeo síntese sobre o 

projeto

Assessoria de imprensa e citação do 

patrocínio nos press releases

Valorização e Visibilidade ao Patrocinador
Música e reciclagem nas escolas



Contato

www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

