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1. EXECUÇÃO DO MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

 Este relatório pedagógico diz respeito ao primeiro bimestre de execução do plano de 

trabalho aprovado e firmado em contrato, compreendendo o período de 22/04 a 21/06. 

Divide-se em três blocos: o primeiro corresponde às atividades realizadas na Casa de Cultura 

Cine Santana; o segundo diz respeito às realizadas na sede do Instituto Luzes da Ribalta e o 

terceiro às atividades em comum aos dois, que compreendem as práticas de conjunto. 

 

 

2. ETAPAS EM EXECUÇÃO 

 

 As etapas previstas no plano de trabalho foram seguidas plenamente segundo o 

planejamento aprovado: 

 

 MÊS 

ETAPAS / ATIVIDADES 1
º
 

Mês 
2

º 

Mês 
3

º
 

Mês 

1. ETAPA 1 
Abertura de inscrições (calendário da FCCR) 

1.1 Quantificação de alunos por instrumento; 
Nivelamento e distribuição nos naipes 
para prática orquestral. 

x   

 
2. ETAPA 2 
Aplicação de metodologia para prática instrumental 

2.1.1 Prática instrumental para iniciantes: 
aulas coletivas 

 x x 

2.1.2 Prática instrumental para avançados: 
aulas individuais 

 x x 

2.2 Prática orquestral: aulas coletivas  x x 

 
 

3. CINE SANTANA 

 

 Segundo o edital publicado sob o Nº 018/FCCR/P/DCP/2019, as inscrições para os cursos 

de cordas no Cine Santana foram realizadas entre 02/05 e 12/05, pelo aplicativo São José Viva, e 

após divulgação dos inscritos, deu-se início às aulas no dia 20/05. 

As vagas oferecidas para cada curso foram 40 Violino, 16 Violoncelo, 9 Viola erudita, e 4 

Contrabaixo, e distribuídas na carga-horária e agenda aprovada: 
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Agenda semanal CINE SANTANA 
Cine Santana – Manhã 

SEG (1 sala) TER QUA (1 sala) QUI SEX (2 salas) SAB (palco) * 

9h – 11h 
Wellington  

Violino 
[aula coletiva] 

2H 
 
 

 
 

9h – 11h 
Wellington 

Violino/Viola 
[aula coletiva] 

2H 

 9h – 11h 
Deusdete 

Violoncelo/contrabaixo 
[aula coletiva] 

2H 
 

9h – 11h 
William 

Violino/Viola 
[aula coletiva] 

2H 

9h – 11h 
William 

Ensaio Orq. Infanto-Juvenil 
2H 

 

9h – 11h 
Rodrigo 

Ensaio Grupo de Cello 
2H 

 

11h – 13h 
William Rodrigo 

Ensaio Orq. Jovem 
2H 

Cine Santana – Tarde 

SEG (1 sala) TER QUA (1 sala) QUI SEX (2 salas) SAB 
 

14h – 16h 
Deusdete 

Violoncelo/contrabaixo 
[aula coletiva] 

2H 
 

 
 

 

14h – 16h 
Deusdete 

Violoncelo/contrabaixo 
[aula coletiva] 

2H 

  

14h – 16h 
Deusdete 

Violoncelo/contrabaixo 
[aula coletiva] 

2H 
 

14h – 16h  
William 

Violino/Viola 
[aula coletiva] 

2H 

 

* Ensaios quinzenais pré-agendados com o Cine Santana e alternados com os do Instituto Luzes da Ribalta 

 

 Uma lista de presença física, para cada curso, foi elaborada pela Casa de Cultura pois 

houve dificuldades de alguns usuários em realizar o cadastro completo dos alunos pelo aplicativo. 

Assim, optou-se por garantir um controle de presença até que as funções do aplicativo fossem 

dominadas pelos usuários e professores, o que ainda está em processo. 

Provavelmente por tais motivos os alunos não compareceram no primeiro dia de aula (20/05). A 

partir deste fato, a coordenadora pedagógica (Raquel Aranha) passou a ligar para cada inscrito no 

cadastro, alertando os responsáveis para o início das aulas. 

A seguir apresento alguns registros de cada curso. 
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3.1 VIOLINO/VIOLA – Prof. Wellington Rebouças: segundas e quartas (9h-11h) 

 

 No dia 22/05 houve a presença de todos os alunos inscritos no sistema (fotos 1 a 3): 

 

 

 

Fotos 1 a 3 – aula de violino Cine Santana, 22.05.2019. Quarta-feira, turma de 9h às 11h.  
Prof. Wellington Rebouças. 

 

 

 As aulas dos iniciantes em violino eram primeiramente oferecidas no palco do Cine 

Santana. Posteriormente preferiu-se transferir a atividade para uma sala de aula, onde há mais 

estrutura para as aulas coletivas (quadro-branco e estantes). 

Os instrumentos do Instituto são disponibilizados para cada criança, respeitando-se o tamanho 

adequado para a idade. Todos os alunos optaram pelo aprendizado do violino, o que é de se 
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esperar uma vez que a viola erudita acaba entrando como opção instrumental quando os alunos já 

são maiores.  

 O professor realiza exercícios de postura com o instrumento, com o arco, além de executar 

exercícios rítmicos nas cordas soltas (sol, ré lá e mi). 

Também são feitos exercícios com as crianças andando e tocando, para a percepção do ritmo em 

movimento. 

Há um equilíbrio entre meninas e meninos inscritos, e todos têm participado ativamente das aulas, 

demonstrando muito interesse no aprendizado.  

A turma de segunda-feira reúne 4 crianças, e a de quarta-feira 9, totalizando 13 novos alunos de 

violino. 

Em relação à quarta de manhã, a turma reunia vários colegas de classe, o que por um lado serviu 

de estímulo para todos irem à atividade, e por outro potencializou a dispersão deles. Para 

melhorar o aproveitamento das aulas, a turma foi dividida em dois grupos. 

 

 

3.2 VIOLONCELO/CONTRABAIXO – Prof. Deusdete Guimarães: segunda (14h-16h), quarta (14h-

16h), sexta (9h-11h) / (14h-16h) 

 

 As aulas de iniciantes de violoncelo e contrabaixo são oferecidas numa das salas do Cine 

Santana (ou raramente no palco do teatro). Devido à idade das crianças, as que optaram por 

contrabaixo tocam em pé, com o violoncelo apoiado no espigão esticado ao máximo (foto 4): 

 

 

 Foto 4 – aula de contrabaixo Cine Santana, 24.05.2019. Sexta-feira, turma de 9h às 11h.  
Prof. Deusdete Guimarães 
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 Os instrumentos do Instituto são disponibilizados para cada criança, e o professor realiza 

exercícios de postura com o violoncelo, com o arco, além de executar exercícios rítmicos nas 

cordas soltas (dó, sol, ré e lá). 

As crianças já iniciaram a leitura de notas e ritmos escritos, e começaram a treinar a música 

"Brilha, brilha estrelinha" do método Suzuki, a lição 1 do String Bilder, e as lições 1 e 2 do F. 

Dotzauer, aprendendo a solfejar e fazer as primeiras digitações com a mão esquerda (foto 5): 

 

 

Foto 5 – aula de violoncelo Cine Santana, 31.05.2019. Sexta-feira, turma de 9h às 11h.  
Prof. Deusdete Guimarães 

 

 Observou-se que grande parte dos inscritos eram meninos, e que a procura pelo curso 

totalizou o número de 13 violoncelos e 3 contrabaixos, praticamente atingindo o número de vagas 

disponíveis. 

Observou-se que houve uma concentração de alunos na quarta-feira (6 alunos de violoncelo e 1 

de contrabaixo) e na sexta-feira (3 alunos de violoncelo na manhã; 4 alunos de violoncelo e 2 de 

contrabaixo de tarde), sendo que e para a turma de segunda-feira não houve inscritos. 

Este quadro ainda pode ser revertido a partir de uma maior divulgação pela casa de Cultura das 

vagas remanescentes, e também pelas apresentações públicas do projeto que chamam a atenção 

para novos alunos ingressarem.  

Uma alternativa também proposta, tendo em vista que a procura por vagas de violino ainda é 

grande, foi a de sugerir que as vagas pudessem ser revertidas em aulas de violino, oferecidas 

também pelo professor Deusdete que manteria sua carga-horária. 
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3.3 VIOLINO/VIOLA – Prof. William Guimarães: sexta (9h-11h) / (14h-16h) 

 

 Assim como as aulas coletivas do Prof. Wellington, as atividades são oferecidas ora no 

palco do Cine Santana, ora em salas de aula. Todos os inscritos na turma estão aprendendo 

violino (fotos 6 e 7): 

 

 

 

 

Fotos 6 e 7 – aula de violino Cine Santana, 31.05.2019. Sexta-feira, turma de 9h às 11h.  
Prof. William Guimarães 
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Foto 8 – aula de violino Cine Santana, 07.06.2019. Sexta-feira, turma de 14h às 16h. 
Prof. William Guimarães 

 

Foto 9 – aula de violino Cine Santana, 14.06.2019. Sexta-feira, turma de 14h às 16h.  
Prof. William Guimarães 

 

 O professor realiza exercícios de postura com o instrumento, com o arco, além de executar 

exercícios rítmicos nas cordas soltas (sol, ré lá e mi).Também são feitos exercícios com as 

crianças andando e tocando, para a percepção do ritmo em movimento, sobre as melodias de 

"Asa Branca" e "Marcha Soldado".  

Os exercícios a partir do String Bilder ensinam a prática das cordas soltas em semínima, mínima, 

e semibreve, e até o momento a turma avançou até a lição 24. Na turma da tarde, para além dos 

exercícios citados, os alunos também iniciaram a escala de ré maior, indo até a lição 28 do 

método. 

O professor também utiliza o quadro branco para ensinar fundamentos de teoria, excelente para 

as aulas coletivas, entretanto observou que faltam as pautas no quadro. Uma melhoria neste 

sentido seria muito útil para as aulas teóricas. 
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 As turmas são mistas, bem equilibradas entre meninas e meninos, e todos têm participado 

ativamente das aulas, demonstrando muito entusiasmo no aprendizado. 

A turma de sexta-feira de manhã reúne 10 crianças, e a de sexta à tarde reúne 12 alunos, 

totalizando 41 novos alunos de violino. 

Na turma de sexta de manhã há dois alunos abaixo da faixa etária (com 5 e 6 anos 

respectivamente) os quais, apesar de não estarem inscritos, foram aceitos para participar  em 

função do grande interesse manifestado. Para eles também foram disponibilizados instrumentos 

menores, do Instituto. 

 Os alunos da sexta-feira de tarde tiveram um desenvolvimento mais rápido e já estão 

tocando o tema da "Asa Branca". Eles poderiam somar à orquestra infanto-juvenil se houvesse 

instrumentos disponíveis para todos. Seria necessária a aquisição de: 9 violinos (3 violinos ¾ e 6 

violinos 4/4). 
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4. LUZES DA RIBALTA 

 

 O Instituto oferece aulas de instrumento e prática orquestral, para: 1. Nível iniciante - aulas 

coletivas de violino/viola, violoncelo/contrabaixo, e ensaio de orquestra kids (iniciante), e 2. Nível 

intermediário - aulas individuais de cordas, orquestra infanto-juvenil, orquestra jovem, além de 

aulas de teoria para reforçar o progresso musical dos alunos, segundo a agenda aprovada: 

 

 Agenda semanal LUZES da RIBALTA 
Instituto Luzes da Ribalta – Manhã 

SEG TER QUA QUI SEX SAB* 

 
 

 
 

 
 

 
9h – 12h 
William  

Violino/Viola 
[aula individual] 

3H 
 

  
8h –10h 

Deusdete 

Ensaio Orq. kids  
2H 

 
9h – 11h 
William  

Ensaio Orq. Infanto-Juvenil 
2H 

 

9h – 11h 
Rodrigo 

Ensaio Grupo de Cello 
2H 

 

11h – 13h 
William Rodrigo 

Ensaio Orq. Jovem 
2H  

Instituto Luzes da Ribalta – Tarde 

13h – 17h 
Wellington  

Violino 
[aula individual] 

4H 
 

13h – 16h  
Rodrigo 

Violoncelo  
[aula individual] 

3H 
 

13h – 17h 
Ana Carolina 

Violino 
[aula individual] 

4H 
 

17h – 18h  
Rodrigo 

Violoncelo  
[aula individual 

1H] 
 

13h – 17h 
Ana Carolina 

Violino 
[aula individual] 

4H 

13h – 15h 
Ana Carolina 

Violino 
[aula individual] 

2H 
 
 

15h – 17h 
Ana Carolina 

Ensaio Orq. Jovem 
2H 

 

  
 
 

 
 
 

 

Instituto Luzes da Ribalta – Noite 

18h – 20h 
Wellington  

Violino 
[aula individual] 

2H 
 

18h – 19h 
Rodrigo 

Violoncelo  
[aula individual] 

1H 
 

19h – 20h 
Rodrigo 

Cordas Mix 
[aula coletiva] 

1H 
 

18.30 – 19.30 
Derlene** 

Teoria  
 
 

19.30h – 20.30h 
William  

Ensaio Orq. 
Infanto-juvenil 

1H 

   

* Ensaios quinzenais alternados com os do Cine Santana para as Orquestras Infanto-Juvenis e a Orquestra Jovem 
** Voluntária do Instituto 
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 Hoje constam inscritos mais de 50 alunos no Instituto, entre iniciantes, e também alunos 

mais avançados, em idades que vão de 6 a 60 anos, incluindo também alunos especiais. Todos 

os alunos passam por vivências musicais que nutrem habilidades individuais e coletivas alicadas à 

prática musical. 

O ensino de instrumentos de cordas através do Instituto Luzes da Ribalta passa por uma forte 

atuação social no bairro de Interlagos, e vem modificando o comportamento de crianças e jovens 

que encontram na música uma alternativa de lazer e estudo. O espírito coletivo é fortalecido 

constantemente nas aulas, e o estudo individual é estimulado através das aulas particulares que 

atendem ao desenvolvimento específico de cada aluno (fotos 10 a 12): 

 

 

 

Fotos 10 a 12 – atividades coletivas: ensaios no Instituto Luzes da Ribalta 

 

 As aulas individuais obedecem a um conteúdo pedagógico escolhido por cada professor, 

para atender o desenvolvimento dos alunos. Cada aluno possui uma ficha individual na qual o 

professor anota, aula a aula, os exercícios, métodos e repertório realizado (foto 13 a 16): 
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Fotos 13 a 16 – exemplos de conteúdo pedagógico das aulas individuais de violino e violoncelo no Instituto 
Luzes da Ribalta 
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4.1 CONTEÚDO PEDAGÓGICO 

 

 Os conteúdos desenvolvidos fazem parte do plano pedagógico estabelecido no início do 

projeto, a saber: 

 

Alunos iniciantes 

 

Violino 

Métodos: SHINOZAKI (V.1), STRING BUILDER (V.1) 

Violoncelo 

Métodos: DOTZAUER (Estudos V.1), SUZUKI (V.1 e V.2), STRING BUILDER 

Contrabaixo 

Métodos: SUZUKI (V.1 e V.2), STRING BUILDER (V.1) 

 

Alunos Intermediários 

 

Violino 

Métodos: KAYSER, MAZAS, YOST SYSTEM, SEVCIK (Op. 2 e Op. 8), SCHRADIECK, C. 

FLESCH  

Violoncelo 

Métodos: J. WERNER, DOTZAUER (Estudos V.2) 

Contrabaixo 

Métodos: SUZUKI (V.3) 

 

 

 

5. PRÁTICAS DE CONJUNTO: GRUPO DE CELLO, ORQ.KIDS,  ORQ. INFANTO-JUVENIL, 

ORQ. JOVEM 

 

 As práticas de conjunto fornecem uma iniciação para a prática de instrumentos de cordas. 

O repertório estimula tanto as percepções auditivas quanto a leitura musical rítmica e melódica, 

além de desenvolver a prática musical de forma coletiva (fotos 16 

 

Foto 17 – Prática de orquestra infanto-juvenil Cine Santana, 11.05.2019. Sábado, turma de 9h às 11h.  
Prof. William Guimarães 
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Foto 18 – Prática de orquestra jovem Cine Santana, 25.05.2019. Sábado, turma de 11h às 13h.  
Prof. William Guimarães 

 

 

Foto 19 – Grupo de cello Cine Santana, 08.06.2019. Sábado, turma de 11h às 13h.  
Prof. Rodrigo Prado 

  

 Da mesma forma que as aulas individuais, as atividades em grupo também seguem um 

plano pedagógico e são registradas, aula a aula, em fichas (fotos 20 a 23): 
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Fotos 20 a 23 – exemplos de conteúdo pedagógico das aulas coletivas: Orq. Kids, Orq. infanto-juvenil, Orq. 

Jovem, e Grupo de Cello. Ensaios no Instituto Luzes da Ribalta. 

 

  

Até o momento os ensaios foram realizados em torno das seguintes peças: 
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Orquestra KIDS 

Suzuki: Brilha Brilha Estrelinha 

L. W. Beethoven: Ode à Alegria 

 

Orquestra Infanto-juvenil (iniciantes) 

 

E. Elgar: Pompa e Circunstância 

L. W. Beethoven: Ode à Alegria 

Cancioneiro popular / Domínio público: Se essa rua fosse minha 

L. Gonzaga: Asa Branca 

 

Orquestra Jovem (intermediário) 

 

A. Vivaldi (arranjo): Primavera, Outono 

Dvorak: Humoresque 

Ravel: Bolero 

Gardel: Por una cabeza 

L.Gonzaga: Asa Branca 

Pachelbel: Canon 

Phillidor: Pavane - Pour le Mariage du Luis XIII 

Pixinguinha: Carinhoso 

Adoniran Barbosa: Trem das 11 

John Williams: Marcha Imperial (Star Wars) 

 

Grupo de Cello 

Londonderry air 

Dandini dandini dastana 

Exercícios de improvisação 
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6. APRESENTAÇÕES: CONTRAPARTIDAS 

 

 Ao logo dos período coberto pelo relatório, a orquestra infanto-juvenil e a jovem fizeram 8 

apresentações de 60 minutos, como contrapartida, tanto para para a formação de plateia em 

escolas públicas, quanto para divulgação da orquestra em espaços privados, festas e exposições: 

 

ABRIL                  

23.04 OAB 

 
Foto 24: OAB - Palestra: Decifrando o perfil de seu cliente. 

 

MAIO 

08.05 VALE DECOR 

 

 
Foto 25: Vale Decor. 

 

27.05 EMEI PADRE JOÃO MARCONDES GUIMARÃES 

 

 
Foto 26: EMEI – Pde.  João M Guimarães. 
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JUNHO 

02.06 I ENCORDA 

 

 
Foto 27: I ENCORDA - Pindamonhangaba 

 

 

 

11.06 CINE SANTANA – RECEPÇÃO À POLÍCIA MILITAR 

 

 
Foto 28: Cine Santana – Recepção à Polícia Militar 

 

 

 

 

 As contrapartidas já superaram o planejamento de 1 ao mês, e já há datas agendadas para 

o próximo semestre: 12.07 (reinauguração do teatro Benedito Alves), 16.08 (pela Associação   

Brasileira de Psiquiatria/SP), e 31/08  (Campos de Jordão). 
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28 e 29.06 – FESTA JUNINA: CONDOMÍNIO ESPLANADA DO SOL 

 

 
 

 
Fotos 29 e 30: Festa junina – Condomínio Esplanada do Sol 

 

 

7. PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO E SUAS AÇÕES  

 

Entrevista TV Câmara 25.04 

 O projeto teve mais uma oportunidade de ser divulgado através da mídia local. No dia 25 

de abril foi feita uma matéria na sede do instituto pela TV Câmara, em que foi possível dar maior 

visibilidade às ações socioeducativas do Instituto (link: https://youtu.be/VtEhzsgvmRU) (foto 31): 

 

Foto 31 – Entrevista TV Câmara 25.04 – sede do Instituto 
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Site do Instituto Luzes da Ribalta 

 Seguindo o planejamento do plano de trabalho, o site oficial do instituto foi elaborado por 

um profissional, e está disponível no link: https://www.institutoluzesdaribalta.org. Neste estão 

divulgados os objetivos, a trajetória, registros em foto e vídeo do projeto, além de um canal de 

transparência onde constam o Estatuto social, o Balanço patrimonial e o balanço financeiro (foto 

32): 

 

 
 Foto 32 – Página inicial do site do Instituto 
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8. ENCORDOAMENTO 

 

 Seguindo o cronograma financeiro, foram adquiridos jogos de cordas para um melhor 

resultado no desenvolvimento técnico e artístico (foto 32):  

 

 
Foto 33 – Jogo de cordas adquirido pelo cronograma físico-financeiro 

 

 

 

9. A SEDE DO INSTITUTO 

 

 A sede compreende alguns espaços na parte inferior do imóvel, no qual são realizadas as 

atividades individuais e coletivas (fotos 33 a 36): 

 

Foto 34 – sala multiuso para atividades de ensaios, aulas individuais e de teoria musical 
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Fotos 35 e 36 – sala multiuso para atividades de ensaio do grupo de cello  

 

 
Foto 37 – sala multiuso para atividades de ensaios das orquestras infanto-juvenis e orquestra jovem 

  

 As salas acomodam no limite as atividades individuais e coletivas, e é notório que ao 

tocarem em espaços mais amplos, principalmente o ensaio de grupo é mais produtivo, e de 

melhor qualidade. 
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 Os instrumentos são guardados em estantes metálicas no corredor (foto 37): 

 

 
Foto 38 – Acondicionamento dos instrumentos em estantes 

 

 Foi solicitado aos alunos que providenciassem flanelas para a limpeza de cada instrumento 

após o uso, bem como foi chamada a atenção para que eles cuidem melhor da conservação de 

cada instrumento usado, incluindo os estojos que se encontram avariados em sua maior parte. 

Fez-se também um levantamento das condições de uso de instrumentos, e todos foram 

adequadamente limpos. Quanto aos arcos, notou-se que vários precisam de substituição da crina, 

e alguns necessitam serem descartados e substituídos por arcos novos. 

 Segundo avaliação da coordenação pedagógica, é de suma importância que os espaços 

sejam melhorados para o abrigo das atividades, e para a organização dos materiais didáticos 

usados, bem como para o melhor acondicionamento dos instrumentos. Vários esforços neste 

sentido estão sendo empregados, como mostra a seguir. 

 

 

10. MELHORIAS NA SEDE 

 

 O Instituto vem passando por várias ações de melhorias no espaço, para melhor abrigar as 

atividades do projeto (foto 39): 
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Foto 39 – Melhoria do piso da parte frontal do Instituto 

 

Entre as ações já realizadas há melhorias nas paredes e piso, além da instalação de pia e 

bebedouro. As próximas etapas incluem a instalação de um forro para o teto da sala azul, 

e sugere-se que haja melhor organização do espaço interno para gerar maior conforto 

para as atividades, além de possibilitar uma maior organização do material didático que 

pode ser acondicionado em caixas de papelão (do tipo arquivo). 

 


