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ADOLESCENTE
E-mail: info@sementinha.org.br
Representante: Márcio Bettini Maldonado Filho (Presidente)
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Áera de enquadramento
[ Música ]
O projeto atua também com arte popular, dança e patrimônio cultural.

Apresentação
Projeto:
O projeto "Escola de Samba Mirim Unidos da Nova União” propõe a criação de uma escola de samba
mirim.
Abrangência:
Atenderá crianças, adolescentes e jovens dos bairros da Vila Nova União, Vila Natal, Divinéia e
arredores.
Atividades:
Aulas de percussão, dança, prática de ensaio de bateria de escola de samba, ensaio de passistas
com mestre sala e porta bandeira, rodas de samba mensais, confecção de roupas e adereços para os
integrantes e um festival de samba autoral e samba enredo.
Contrapartidas:
O projeto contará com aulas gratuitas de percussão e de dança, rodas de samba com grupos
profissionais e entradas gratuitas, um festival de samba autoral e samba enredo com prêmios para
a comunidade. e apresentações gratuitas da Escola de Samba Mirim Unidos da Nova União em
entidades assistenciais e escolas públicas.
Produtos gerados:
Gravação de um CD com os 10 sambas finalistas do festival, criação de um álbum fotográfico para
registro e divulgação do projeto, e duas apresentações da Escola de Samba Mirim Unidos da Nova
União como escola convidada em escolas de samba da cidade.
Inscrições:
As inscrições serão efetuadas no CEU das Artes Vila Nova União e serão divulgadas pelos bairros
através de cartazes e panfletos, e também através de jornais, rádios e TV.
Histórico:
A Vila Nova União, Vila Natal, Divinéia e arredores trazem forte tradição na cultura do samba,
porém ainda não têm uma "Escola de Samba" própria que estimulasse essa veia artística e cultural
de suas comunidades. A Escola de Samba Mirim Unidos da Nova União, tem a intenção de suprir essa
carência e gerar definitivamente, condições que possibilitem a prática do samba em sua
plenitude, através de uma verdadeira "Escola de Samba" que é o sonho desses bairros.
Local:
O projeto desenvolverá suas atividades no “CEU das Artes Nova União”, que tem ótimo espaço
físico e é gerido pelo “Instituto Sementinha de apoio à criança e adolescente”, instituição que
tem atuado efetivamente na área, realizando um grande trabalho junto às famílias e à comunidade
desses bairros, trazendo opções culturais, artísticas e esportivas para suas crianças,
adolescentes, jovens e adultos.
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Equipe:
A Escola de samba contará com:
• Coordenador geral e diretor artístico que cuidará do planejamento de todas as atividades,
conduzirá as rodas de samba mensais e o festival de sambas autorais.
• Diretor de bateria e professor, que cuidará dos ensaios da bateria e das aulas de percussão;
• Auxiliar técnico e professor que auxiliará o diretor de bateria nos ensaios e ministrará aulas
de percussão;
• Produtor executivo, que cuidará dos pagamentos e assuntos burocráticos junto ao contador.
• Assessoria de imprensa para divulgação das atividades;
• Equipe de foto/vídeo para registro das atividades e para as produções do Álbum de fotos e do
DVD.
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