A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um relatório
final de resultados.

Relatório Final
RECICLARTE – ESPAÇO CULTURAL DA GROTA
Formação em Música no Espaço Cultural da Grota: Formação musical para integrar
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade em Niterói.

O apoio da BVSA possibilitou a continuidade do projeto de formação musical de jovens,
realizado há 12 anos no Espaço Cultural da Grota.

jovens estão em processo de formação e 10 alunos concluíram a
formação, que conta com 20 horas de aulas de empreendedorismo. Os alunos formados
são orientados e obter a certificação de MEI – Micro Empreendedor Individual, que os
possibilita gerar renda atuando profissionalmente como músicos em eventos, casamentos
e em orquestras, além de dar aulas na Grota e outros projetos.
Atualmente,

30

O Espaço Cultura da Grota possui 4 orquestras formadas nas quais participam mais de 50
jovens. As orquestras realizaram mais de 30 apresentações em escolas, creches, clubes,
eventos públicos, projetos sociais e no Teatro Municipal da cidade de Niterói.
Em 2018 a Organização se tornou Pontão de Cultura Municipal. A equipe observou também
um maior envolvimento dos jovens na gestão dos projetos.

Atividades realizadas:







Orientação psicopedagógica;
Aulas de teoria musical;
Aulas de instrumentos: violino, viola, violoncelo, flauta transversal e contrabaixo;
Aulas de empreendedorismo;
Ensaios da Orquestra;
Apresentação em eventos.
Quando ensinamos música para as crianças, não estamos tentando
transformá-las em musicistas, estamos querendo que elas enxerguem o mundo
de outra maneira, que elas sintam que há outras oportunidades na vida. Isso é
o principal: que a música seja um condutor para abrir horizontes.”
Natan, 24 anos, universitário, ex-aluno e
atual professor da Orquestra de Cordas da Grota

Período de Referência: junho de 2017 a junho de 2018

Período de Referência: junho de 2017 a junho de 2018

