ARTE CULTURA e VOCÊ
Projeto LIC nº 226 | Valor solicitado R$ 198.643,00 Aprovado

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA PLENITUDE
E-mail: asaf@plenitudedafe.com.br
Representante: Daniel Junior Bragion Cano (Presidente)
E-mail: danieljuniorplenitude@gmail.com

Áera de enquadramento
[ Artes Cênicas (Teatro, Circo e Outros) ]

Apresentação
SINOPSE DO PROJETO CULTURAL:
Arte Cultura e Você: projeto da A.S.A.F. tem por objetivo oferecer maior vivência cultural e
artística, o projeto visa ampliar as oportunidades do bem viver da criança e adolescente junto a
família ; Asaf acredita que construímos Cidadania com, arte e cultura, conforme previsto na ECA,
como promoção dos direitos de toda criança e adolescente no Brasil. A.S.A.F. promove com a
prática teatral, autoconhecimento e autoestima, desenvolvendo aproximação e integração e
percepção do mundo entre os grupos formados por adolescentes e jovens da “Cia Nazireu” (alunos
do curso de Teatro ASAF), o fato de conseguir cumprir um objetivo expor suas ideias, refletem de
maneira positiva, proporcionando nos grupos melhor expressão corporal, vocal e improviso. A
percepção de que teatro é grupo (equipe), faz com que as pessoas melhorem suas relações no seu
cotidiano, sendo de grande beneficio ao indivíduo, agindo nas questões psicológicas, melhora da
postura, conhecimento do corpo, trabalhando voz e dicção, integração e reintegração social
participando de apresentações com o grupo na comunidade em instituições particulares e Terceiro
Setor da Cidade de Mogi das Cruzes e região do alto tiete, proporcionando momentos de
descontração, valorização, reconhecimento, prazer e, ao mesmo tempo, conscientizam a população
de que indiferente da classe socioeconômica, o lazer é um direito de todos (SILVA, LOPES,
XAVIER, 2009).

Justificativa
Peça:" Alice no Vale das Sombras"
Sinopse:Alice uma jovem estudante que enfrenta os problemas diários de uma pré-adolescente, em
meio a guerra fria ela lida com a imaginação e sua realidade, uma jovem que através da aventura
encontrará o sentido verdadeiro da felicidade ao descobrir o amor chamado família, baseada na
história de Lewis Carroll, "Alice no país das maravilhas", adaptação livre de Édipo Alves.
Justificativa
A peça teatral irá tratar alguns conflitos existentes no sistema de convívio estudantil e
familiar, como preconceito, bulling, descriminação, abandono, isolamento e afins..., problemas
estes geradores de muitas marcas emocionais diante de uma realidade atual fria.
Alice no vale das sombras, irá tratar diretamente nestas questões, e a importância de superá-las
e de se unir no propósito da felicidade e respeito mútuo.
Alice no vale das sombra é uma peça fundamental para o desenvolvimento da identidade da criança,
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pois através dos contos a criança tem a possibilidade de ensaiar seus papéis na sociedade,
adaptando-se a situações reais e colocando-se dentro da história, como também desencadeia
ideias, opiniões, sentimentos e criatividade, antecipando situações que a criança só iria
experimentar na vida adulta.
Os contos de fadas através de peças teatrais, ajudam a desenvolver a imaginação, socialização em
grupo, percepção de mundo, auxiliando na construção da identidade e desenvolvimento da autonomia
da criança dentro da própria família;
O mundo da imaginação infantil é uma caixinha de surpresas maravilhosa! De lá saem muitas
reflexões e comentários, por muitas vezes, engraçados e importantes no contexto da realidade da
vida.

Objetivos do projeto
Divulgar e popularizar e democratizar o acesso ao teatro.
Contribuir para formação do público criança e adolescente e família em geral despertando o
interesse pela arte, fortalecendo e ampliando grupos multiplicadores e apoiadores da arte e
cultura.
incentivar e valorizar as artes cênicas brasileiras
Abordar de forma temática e filosófica o Amor como forma de potencializar a sua prática no
convívio estudantil, acadêmico , familiar, com mensagens obtidas através da dramatologia.

Abrangência territorial
O projeto “ARTE CULTURA E VOCÊ ” terá abrangência na Cidade de Mogi das Cruzes e Região do Alto
Tiete em Dez apresentações conforme descrito abaixo:
- Três apresentações em dias distintos de atores do Grupo de Teatro Nazireu da ASAF Associação
de Apoio a Família na Festa dos Tabernáculos, conforme Calendário Turístico das Festividades do
Município (Lei nº 2.890/1985 ) celebrada na segunda quinzena de ano. calendário anual da
prefeitura de Mogi das Cruzes.
- Duas apresentações no Serviço de convivência e Acolhimento Institucional Lar Santo Antonio na Estrada Velha de Mogi das Cruzes - Sn - Km 4 Bairro: Sertãozinho -CEP: 08940000 - Cidade:
Biritiba-Mirim - Estado: SP., sendo uma apresentação no primeiro semestre e outra no segundo
semestre de 2018
- Quatro apresentações na , na FUNDAÇÃO de Amparo à CULTURA e ao ENSINO PLENITUDE – FACEP - Rua
Cel. Santos Cardoso nº 320 - Centro - Mogi das Cruzes - SP. duas no segundo semestre de 2017 de
duas no primeiro semestre de 2018.
- Um espetáculo Teatral com divulgação para participação de todos apoiadores do projeto com
bilheteria aberta para comunidade , apresentado no Teatro Vasques;

Púbico alvo
Quantidade esperada: 11200
-- Munícipes da Cidade de Mogi das Cruzes e Alto Tiete, com apresentações teatrais durante o ano
de atividades do projeto.
- Apresentação da Cia de Teatro na Festa dos Tabernáculos, conforme Calendário Turístico das
Festividades do Município (Lei nº 2.890/1985 ) celebrada na segunda quinzena de ano. anual da
prefeitura de Mogi das Cruzes , característica, festa Turística com participação de famílias,
grande numero de jovens e adolescentes de faixa etárias diversas, bem como diferentes classes
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sociais da região do Alto Tiete, com participação em média de 11.000 pessoas.
- Um espetáculo anual, com divulgação para participação de apoiadores do projeto e bilheteria
aberta para comunidade , apresentado no Teatro Vasques; com participação de alunos e familiares.
Além de publico médio de 400 pessoas.
- Apresentação no Serviço de Convivência e Acolhimento Institucional Lar Santo Antonio -Estrada
Sogo - s/n Km 16, Biritiba-Mirim - SP - 150 crianças jovens e adolescentes de 06 a 15 anos no
serviço de convivência e no Acolhimento Institucional crianças e adolescentes ate 18 anos.
-Apresentação na FUNDAÇÃO de Amparo à CULTURA e ao ENSINO PLENITUDE – FACEP - oportunizando a
participação de famílias de todas as faixa etárias e condições sociais.

Resultados esperados
Incentivar ações de parcerias com comunidade,Instituições privadas e públicas através da Arte e
Cultura.
Que o projeto possa ser usado no processo de estimulo a promoção de participação da sociedade
como um todo.
Despertar interesse das famílias jovens e adolescentes por arte e cultura apresentando a
linguagem do teatro como forma de expressão.
Exercício de cidadania e fortalecimento do vinculo familiar promovendo oportunidade a comunidade
na participação de um evento cultural.

Produtos culturais
Os produtos culturais serão:
Os ( DEZ) espetáculos montados em instituições públicas e privadas, que ficarão gravados em
DVDs.
Gravação de DVDs para para os alunos e seus familiares. 100 DVDs.
Vídeos para apresentações em palestras e outros eventos da entidade para formação de novos
alunos. Um vídeo contemplando todos os espetáculos, as oficinas e os ensaios.
Figurino que será usado no projeto e que depois ficará para novas aulas na entidade. Após
aprovação da secretaria da cultura da prefeitura de Mogi das Cruzes.

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/08/2017 - fim: 31/08/2017
1

Pesquisa de preços dos produtos, figurinos, maquiagens, perucas e outros materiais necessários,

2

Compra dos materiais necessários após ter sido aprovado pela diretoria os orçamentos apresentados.

3

Reuniões entre a Coordenação funcionários Diretor e assistente para orientação sobre o projeto, as
oficinas, ensaios e apresentações.
Preparação da peça para os ensaios dos atores e formação dos grupos de trabalho,

4
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Produção | início: 01/09/2017 - fim: 31/05/2018
1

Reunião para informar aos atores sobre os valores cultural, moral, social e educacional do projeto.

2

Preparação das salas das oficinas e ensaios a cada semana e principalmente nas que antecedem as
apresentações.
Contratação do meio de transporte para locomoção dos atores aos locais de apresentação.

3
4
5

Escolha pela ordem dos locais de apresentação marcação das datas e confecção dos panfletos
informativos, além da divulgação nas redes sociais e jornais locais.
Dez apresentações do espetáculo nos locais anteriormente escolhidos.

6

Filmagem de todas as apresentações para edição e confecção dos DVDs.

7

Divulgação das oficinas, ensaios e apresentações das peças teatrais.

Pós-produção | início: 01/06/2018 - fim: 30/06/2018
1

Avaliação dos trabalhos desenvolvidos durante o projeto.

2

Divulgação dos resultados obtidos com o projeto.

3

Prestação de contas.

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

Édipo de Sousa
Alves

Autor , Diretor e
Produtor

Édipo de Sousa Alves Escolar *Ensino Médio Completo - E.E. Profº Adhemar Bolina
Biritiba Mirim-SP *Ensino Superior - Ciências Biológicas UBC-Universidade Brás
Cubas *Pós-graduação – Gestão Ambiental – Cursando Universidade Dom Bosco
Cursos Extras Curriculares *Espanhol Intermediário - 03 anos * MASP - Ferramentas
da Qualidade SENAI * Medicina Veterinária Aplicada a Animais Aquáticos Aquário de
Ubatuba * Plantas Medicinais Universidade Brás Cubas * Teatro Iniciante - Teatro
Experimentar Mogiano ( TEM) 120 hrs *Teatro,Tv e Moda - Vegas Modelo 160 hrs. *
Teatro e Televisão - Mix Tv 120 hrs. *Teatro Profissionalizante - Escola Técnica
Macunaíma (Cursando) Experiências Profissionais • Parque Municipal Natural
Francisco Afonso de Mello (Mogi das Cruzes, SP) Período: 6 meses Atividades
desenvolvidas: Educação Ambiental e Monitoramento. • Parque Centenário da
Imigração Japonesa ( Mogi das Cruzes, SP) Período: 3 meses Atividades
desenvolvidas: Educação Ambiental e Monitoramento. • Laboratório de Botânica,
Campus V, Universidade Braz Cubas (Mogi das Cruzes, SP) Período: 5 meses
Atividades desenvolvidas: Acompanhamento em Cultivo in Vitro e participação em
todo o processo para o desenvolvimento. • Associação Amigos de Riviera de São
Lourenço Período: 3 meses. Atividades desenvolvidas: Campanha educacional de
prevenção a dengue. • Gestão Publica Governo do Estado de São Paulo Período:4
anos. Professor PEB II de Ciências e Biologia. *Colégio Objetivo (Unidade Biritiba
Mirim) - 3 Anos Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim - 2 anos
E-mail: stephanybritani@gmail.com * DADOS PESSOAIS: ESTADO CIVIL: Casada
IDADE: 24 anos DATA DE NASCIMENTO: 29/09/1993 NATURALIDADE: Brasileira *
FORMAÇÃO ACADÊMICA Ensino Médio: Completo Escola: Jose Carlos Prestes
Curso Técnico: Logística- 1 ano e 6 meses Liceu Braz Cubas Curso de informática:
Informática básica- 1 ano e 6 meses Net Computer * EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS Iniciação Teatral infantil na Prefeitura de Biritiba Mirim , com
desenvolvimento em escolas municipais. Iniciação Teatral Infantil. Colégio Objetivo
unidade infantil Biritiba Mirim. Curso de Dança Ballet, Jazz e Dança Contemporânea.
Rosely Aparecida Bragion Cano ,Coordenadora, Assistencia e Acompanhamento do
projeto Dados Pessoais Data de Nascimento: 31/12/1957 Natural de São Paulo -SP

Stephany Britani da Assistente de
Silva Sampaio
Direção

Rosely Aparecida
Bragion Cano

Coordenadora e
Assistente Social
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Nome

Função

Currículo

Walter Bragion

Agenciamento,
Supervisão do
Plano de trabalho

Debora Bragion
Cano Lisboa

Maquiadora e
Cabeleireira,

Estado Civil Casada E-mail roselybragion@hotmail.com Endereço: Rua Santos
Dumont, 139 - Vila Flavio - MC CEP - 08735-020 Telefone 11 975437437
(WhatsApp) 11 4699-3289 -( Res). 11 46928188 (Coml.). Experiencia Profissional:
ASAF - Associação de Apoio a Família Plenitude . Diretora e Coordenadora Área de
atuação : Criança e Adolescentes - Implantação de Cursos Profissionalizantes
(Secretaria de Desenvolvimento) , Esporte e Cultura, Conflitos Familiares e
Fortalecimento de Vinculo. (Assistência). Data: de Abril de 2009 ate Fevereiro de
2017. Sheknna- Associação de Apoio a Família. Coordenadora Area de Atuação
Famílias, Criança e Adolescente, implantação de Pollo Assistencial, Educacional e
Cultural, na Comunidade do Morro do Piolho - Vila Penteado -SP. Data: junho de
2004 a Dezembro de 2007. PROACLE - Programa de Assistência a Criança Lar
Esperança. Fundadora e Diretora. Atuação: Acolhimento Institucional, Serviço de Alta
Complexidade, Cidade de São Joaquim da Barra - SP Data: /março de 1998 a
Setembro de 20 ; Dados Acadêmicos UBC - Universidade Braz Cubas Serviço Social
Trabalhou com projetos sociais na cidade de Barra Bonita nas áreas de musica,
teatro,esportes e profissionalizantes como diretor da entidade CICRABB - Centro de
Integração da criança e do adolescente de Barra Bonita. Supervisionou e escreveu
projetos para a lei Rouanet e para empresas privadas como Itaú Social sendo
inclusive participante do projeto aceito pelo Itaú na cidade de Biritiba Mirim em
parceria com a ASAF. Colaborador da empresa Bragion Eventos que atua na área de
criação e organização eventos culturais, sociais, esportivos e educacionais. Cel. 014
- 99726.4381 financasgerenge@outlook.com
Debora Bragion Cano Lisboa, Casada,RG: 40.327.833-8 CPF -027.779.531-12 ,
residencia: Rua Antonio da Fonseca Coelho nº 26 casa 01 Vila Rubens - Mogi das
Cruzes -SP CEP - 08735-090. Fone : 99922-0637 / Formação: Pedagoga,
Visagismo,Penteados e Cortes modernos, Experiencia Profissional: Instituto
Embelleze - Cursos. Professora do Curso de Cabeleireiro e Maquiagem de 2011 a
2015

Contrapartida
Tipo

Descrição

ECONÔMICA

A reuniões e ensaios acontecerão no espaço da FUNDAÇÃO DE AMPARO A CULTURA E
ENSINO PLENITUDE – FACEP - Rua Cel. Santos Cardoso,320 - Centro - Mogi das Cruzes,
contando com mão de obra para organização, e serviços gerais bem como suprimento de
descartáveis , materiais de higiene e limpeza . As apresentações serão de forma gratuita a toda
comunidade , instituições publicas e privadas.
A Importância do Teatro, no âmbito da cultura é fundamental na formação cultural e pessoal de
qualquer cidadão Ele nos faz conhecer mais sobre a nossa própria cultura e história, rico em
detalhes o teatro ajuda na formação e no desenvolvimento, bem como desperta o desejo de
conhecimento. . A face, a identidade de uma origem cênica é infinitamente mais que a mera
exibicão da notação de um estilo marcante. Ela é o ponto a partir do qual uma cena devolve a
total liberdade diante da obra, e que não obriga a pessoa mudar seu ponto de vista, ou sua
maneira de pensar, mas aplicar e redefinir aquilo à sua situação.
O projeto tem como finalidade proporcionar atividades para todas as idades, com um espaço
aberto e alternativo para o desenvolvimento de talentos de teatro música e dança, incentivando
a capacidade individual e coletiva, desenvolvendo a cidadania e incentivando ações sociais,
sendo uma extensão da administração pública na cidade
O projeto " ARTE CULTURA E VOCÊ" tem entre tantas a função pedagógica pois desenvolve
concentração, disciplina, raciocínio, estudo e muito treino. Os participantes do projeto passam a
ter uma postura comportamental objetiva, refletindo essas ações em suas atividades diárias
como trabalho, vida acadêmica e pessoal, refletindo diretamente também no sistema
educacional do município, melhorando o processo de relacionamento, avaliação e
comportamento.

CULTURAL

SOCIAL

EDUCACIONAL
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Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

Folder

Serão confeccionados 10.000 folders para divulgação do
projeto.
Serão gravados 100 DVDs e distribuídos durante as
apresentações para divulgação do projeto.
Estaremos encaminhando a todos os joranis da cidade de Mogi
das Cruzes e região, informações que poderão divulgar em
suas colunas culturais.
A Equipe de imprensa da Asaf estará divulgando gratuitamente
todos os trabalhos de oficinas, reuniões, ensaios e
apresentação nas paginas de relacionamento da Asaf e
replicando para todos os membros para que possam
compartilhar.
Serão confeccionadas 100 para divulgação em escolas e em
todas as apresentações.
Serão confeccionados 4 painéis fotográficos conforme
descrição. Todos com logomarca da ASAF e do projeto LIC.

Gravação de cd para divulgar o resultado dos trabalhos
Assessoria de Imprensa gratuita

Assessoria de Imprensa gratuita

Camisetas
Painéis de 1,50 x 1,00 fotográficos

Links
Descrição

URL

Fotos do grupo de Teatro Nazireu da Asaf Asso.Apoio a Familia https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/114172521257529
7/?type=3&theater
Apresentação em Evento do Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/109132875761494
3/?type=3&theater
Teatro Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/104817780859670
5/?type=3&theater
Apresentações do Grupo Teatro -https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/102160802125368
4/?type=3&theater
Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/897081147039706
/?type=3&theater
Fotos do grupo de Teatro Nazireu da Asaf Asso.Apoio a Familia https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/709494325798390
/?type=3&theater
Apresentações em Evento do Grupo de Teatro.
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/709494305798392
/?type=3&theater
Grupo Teatro
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/pcb.1226
171034130714/1226170534130764/?type=3&theater
Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/pcb.1145
568175524334/1145565522191266/?type=3&theater
Fotos do Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/a.678549
242226232.1073741829.543060779108413/114172521257529
7/?type=3&theater
Fotos do Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/pcb.1122
317167849435/1122315977849554/?type=3&theater
Grupo Nazireu
https://www.facebook.com/543060779108413/photos/pcb.1122
310477850104/1122309164516902/?type=3&theater
Pagina da ASAF
https://www.facebook.com/asafassociacao/?fref=ts
Face ASAF

https://www.facebook.com/asaf.plenitude?fref=ts
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