Projeto Música e Dança Termo de Colaboração 120/2019 –Termo Aditivo 117/2020
RELATÓRIO EXERCÍCIO - 2020

META
Promover acesso das crianças/ adolescentes aos bens socioculturais, ampliando o desenvolvimento
das capacidades relativas à expressão e a comunicação.
Utilizar a dança, os jogos, as brincadeiras rítmicas, a música e instrumentos musicais, assim como
outros recursos audiovisuais, com o objetivo de alcançar um maior desempenho nas áreas
cognitivas, perceptivo-motora e afetivo-emocional.

INDICADORES QUANTITATIVOS

Acesso de:
 79 crianças de 4 a 5 anos correções através de textos e vídeos no grupo das aulas no geral.
 42 crianças de 6 a 10 anos correções através de textos e vídeos no grupo das aulas no geral.
 25 adolescentes de 11 a 17 anos as correções e resultado foram feitas no final de cada aula
online nos dias e horário das aulas.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Fotos;
Vídeos;
Devolutivas

INDICADORES QUALITATIVOS
Salientamos que todas as atividades, no exercício de 2020, foram realizadas de forma remota
devido a pandemia de COVID – 19.
Fizemos adaptações para que as famílias tivessem a participação efetiva na realização das
atividades de dança e música com os atendidos, como exercícios de coordenação motora,
alongamento, confecções de instrumentos, composições musicais e coreográficas, todas elaboradas
para que fossem realizadas em casa com supervisão dos familiares. Atividades adaptadas para
cada faixa etária atendida. Mesmo de forma remota, também foi possível manter as atividades de
práticas de grupos, como o grupo de dança e o grupo de música, com os instrumentos que já
estavam com os atendidos em suas casas no caso da música, (flautas e violinos)
Durante todo o ano a dança e a música contribuiu com as crianças em vários aspectos:


A descoberta do próprio corpo e das possibilidades de movimento

 Estimulando sua criatividade e formas de expressar seus sentimentos.
 Ganho de autonomia e inteligência cenestésica-corporal.
 Aumento das sensibilidades a experiências vividas.
 Novas formas de olhar o mundo.
 Desenvolvimento de coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.
 Ampliação da autoestima
 Criação de elos afetivos e sociais.
 Conhecimento sobre cultura, a história e mundo de maneira geral.
 Construção de uma identidade individual.
 Ampliação de repertório musical
 Desenvolvimento rítmico, melódico, de leitura e escrita musical
 Acesso a biografia de grandes cantores, dançarinos e compositores da música
Ao longo do ano de 2020 apesar de tantos desafios, podemos afirmar que o Projeto de dança e
música pôde alcançar significativos avanços cognitivos, sociais, pessoais, sensoriais, de
coordenação motora e de lateralidade. Os atendidos foram capazes de realizar as atividades
propostas dentro dos parâmetros considerados relevantes a um resultado satisfatório. Pudemos
observar com as devolutivas, um resultado muito positivo das atividades propostas, demonstraram
segurança, postura adequada, alegria, prazer, satisfação e uma notável evolução física, motora e

cognitiva de uma maneira geral.
Nas aulas de instrumentos específicos como as flautas e os violinos, podemos afirmar que todos
conseguiram alcançar notória evolução técnica, sendo capazes de ler e escrever partituras, tocar as
escalas iniciais, reconhecer os sons no que diz respeito aos intervalos musicais, evolução rítmica e
um repertório inicial solista e de grupo com significativa qualidade.
Com base no tema anual dos sentimentos, com certeza a dança e a música pode despertar
emoções, muitas vezes escondidos e que se fazem necessárias serem trabalhadas, de forma lúdica
e respeitosa, ampliando o domínio e controle das mesmas, como a alegria, tristeza, raiva, medo,
amor, etc.
Devolutivas (fotos)
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