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Apresentação do projeto
O que é: A apresentação é uma síntese do seu projeto. Pode ser uma ação, uma atividade 
ou um produto cultural. 

Como fazer:  Comece com um histórico do objeto, descreva como surgiu a ideia de realizá-
lo, qual a sua importância e seus principais objetivos, o número de pessoas envolvidas, a 
qual público ele se destina e, finalmente, em que período e local ocorrerá. 

Muita atenção: A apresentação deve ser revisada após finalizados os outros itens do projeto 
ou então deverá ser o último item a ser escrito.

Perguntas norteadoras:

• O que é o projeto? 
• Qual seu objetivo geral? 
• Quais são os principais envolvidos? 
• Qual o público fruidor (alvo)? 
• Quando e onde será realizado?
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Justificativa
O que é: Apresentação das razões para a realização do projeto.

Como fazer:  Este é o momento de convencimento da importância do projeto e da capaci-
dade do proponente em realizá-lo. Cuidado para não se perder em detalhes que não estão 
diretamente vinculados ao projeto. Lembre-se que o projeto deve ser culturalmente relevan-
te. Dê ênfase a seus possíveis atributos principais, tais como, criatividade, contemporanei-
dade, tradição, irreverência, popularidade, entre outros.

Muita atenção: Além de explicitar as razões pelas quais se tomou a iniciativa de realizar 
o projeto proposto, é preciso enfatizar quais circunstâncias favorecem a sua execução, o 
justificam e o diferenciam, e quais suas contribuições para o desenvolvimento cultural do 
público ao qual se destina ou da localidade/região na qual se insere.

Perguntas norteadoras:

• Em que contexto se insere o projeto? 
• Qual sua importância neste contexto? 
• Por que foi pensado e proposto? 
• Qual seu histórico (se houver)? 
• Qual seu diferencial? 
• Qual a experiência do proponente? 
• Já foram desenvolvidas outras ações para o público do projeto pelo proponente?
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Objetivo
O que é: O objetivo geral é a indicação dos resultados que se pretende atingir, dos produtos 
a serem elaborados, bem como dos benefícios da ação ou atividade cultural, se possível a 
curto, médio e longo prazo. Os objetivos específicos são menos abrangentes e correspon-
dem às ações previstas que farão o projeto alcançar o objetivo geral.

Como fazer:  Faça um pequeno parágrafo com o objetivo geral e organize em tópicos os 
específicos. Os objetivos específicos geralmente iniciam com um verbo e devem ser claros 
e sucintos.

Muita atenção: Um objetivo geral mal definido, ambíguo ou difuso, não permitirá ter a clare-
za necessária para traçar as ações que deverão ser realizadas para que o projeto aconteça 
como esperado, o objetivo não pode suscitar dúvidas ou outras interpretações a quem for 
avaliar o seu projeto. 
Perguntas norteadoras:

• O que pretende com o projeto?
• Para que foi pensado e proposto? 
• Quais são os benefícios culturais, sociais e econômicos derivados do projeto?
• 
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Resultados previstos (metas)
O que é: Apresentação dos resultados a serem atingidos pelo projeto.

Como fazer:  Volte ao item “objetivos” e tente traduzi-lo em resultados práticos ou produtos 
que possam ser vistos ou experimentados. Busque resultados, se possível quantificáveis, 
para cada objetivo específico, analisando os que, de fato, são viáveis de se concretizarem.

Muita atenção: Os resultados devem ser mensuráveis e revelar o alcance dos objetivos 
específicos. Sempre que possível apresente dados quantitativos, tais como: número de es-
petáculos ou mostras, público atingido, cidades abrangidas etc. Eles serão os indicadores 
para a verificação do cumprimento do projeto e sua avaliação.

Perguntas norteadoras:

• Quais as metas a serem atingidas a partir dos objetivos do projeto? 
• Quais os resultados do projeto?
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Estratégias de ação
O que é: Detalhamento das etapas de realização do projeto.

Como fazer:  Para elaborar a estratégia de ação volte aos itens “objetivos” e “resultados pre-
vistos” e liste todas as atividades que serão necessárias para atingi los. Ordene as ações por 
etapas de realização e preveja o tempo de duração de cada uma. Liste também os serviços 
a serem desenvolvidos em cada etapa.

Muita atenção: A estratégia de ação do projeto deve ser coerente com os itens “orçamento” 
e “cronograma”. Ela demonstra a capacidade de administração do proponente.

Perguntas norteadoras:

• Qual a programação do projeto? 
• Como ele será realizado? Existem etapas distintas? Quais? 
• Quem são os responsáveis por cada etapa? Que atividades desenvolverão?

5

Plano básico de produção
O que é: São as ações de mídia que o projeto vai realizar para promover o produto cultural 
e sua ideia.  Dentro da proposta de publicidade do projeto cabe lembrar, que para além da 
distribuição da informação escrita ou falada está a proposta estética do projeto, sua apa-
rência, ou seja, definição de cores, padrões e imagens que serão as marcas do projeto e que 
representarão a ideia das atividades.

Como fazer:  Deve ser definido quais os canais de comunicação serão usados para promo-
ção dos projetos e suas atividades, por exemplo, mídias impressas como folders, panfleto, 
banner, anúncio de jornal, anúncio de revista e etc, ou/e também, as mídias virtuais como 
as redes socias, blogs, jornais e revistas eletrônicas, lista de transmissão e outras formas 
de divulgação através da internet.

Muita atenção: A comunicação do seu projeto é muito importante e deve ter um respon-
sável para a execução do planejado e avaliação dos resultados. Dependendo do tamanho 
do projeto e verba destinada a ele recomenda-se a consulta de profissionais da área de 
comunicação como designer gráfico e um assessor de imprensa criará as estratégias de 
comunicação e de divulgação do projeto.

Perguntas norteadoras:

• Qual é o meu público alvo? Quem eu quero atrair para as atividades do projeto?
• Existem mídias locais que podem contribuir com a minha divulgação?
• O meu público alvo acessa quais canais de comunicação?
• Vale a pena criar uma conta nas redes sociais para o meu projeto? 
• Como  e onde as pessoas vão encontrar o meu projeto?
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Contrapartida social
O que é: São ações para além do produto cultural proposto pelo projeto, as atividades de 
contrapartida são formas de facilitar o acesso a linguagem artística e podem ser realizadas 
no mesmo local do projeto ou em escolas, associações e espaços públicos.

Como fazer:  Escolha uma atividade que converse com o seu projeto e que possa enri-
quecer a sua proposta, seja criativo e mensure o impacto da sua contrapartida social, por 
exemplo, para além dos 50 espectadores a contrapartida vai atender mais 20 adolescentes 
nas oficinas culturais.

Muita atenção: A contrapartida não deve gerar gastos excedentes para o projeto, o ideal é 
que ela tenha custo zero para não prejudicar sua viabilidade. Tente indicar uma atividade 
que possa ser feita pelos integrantes do projeto, com materiais que serão usados na pro-
posta e que dê preferência para ações formativas.

Perguntas norteadoras:

• Qual atividade que eu posso propor que não gere gastos?
• Tem alguma ação no seu projeto que gere curiosidade e que possa ser compartilhada? 

Por exemplo, uma oficina de stencil, uma palestra sobre o processo criativo da peça de 
teatro, uma aula de como é feito uma peça de artesanato e etc.

• Quando será feita a contrapartida? Antes ou depois da apresentação/ entrega do produ-
to cultural principal? Coloque no cronograma.

• O meu produto cultural proposto no projeto pode ser considerado uma contrapartida 
social pelo seu caráter original, descentralizador, formativo e inclusivo? Justifique na 
descrição da contrapartida.

Cronograma

O que é: O cronograma é o planejamento da realização da proposta, uma agenda com todas 
as etapas do projeto. Ele indica a sequência das atividades, ou seja, quais são as primeiras ativi-
dades a serem realizadas, quais atividades acontecerão simultaneamente e quais os prazos de 
realização de cada atividade e do próprio projeto.

Como fazer:  Faça uma lista com todas as atividades necessárias para que o projeto seja rea-
lizado, defina o período previsto para a realização de cada atividade, divida em etapas e colo-
que as atividades dentro dessas “caixinhas” de acordo com que período ela deve acontecer, por 
exemplo, pré-produção, produção ou execução, divulgação/ comercialização e administração e 
acompanhamento do projeto.

Muita atenção: Não proponha prazos não executáveis, curtos demais que não se possa realizar 
o planejado ou longo demais que exceda o prazo final de entrega do projeto. Fique atento ao 
planejado, o ideal é ter um integrante do projeto que acompanhe esse cronograma e cobre seus 
prazos aos demais ou que todos estejam cientes e compromissados com essa organização.

Perguntas norteadoras:

• O que preciso fazer primeiro?
• E depois disso?
• Quais são os prazos fixos? Exemplos de prazos fixos são a data de entrega de recolhimento 

de documentação e a data final da prestação de contas.  
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Orçamento
O que é: É o planejamento financeiro do projeto, como você vai usar o valor recebido e 
como vai empenha-lo. O orçamento deve ser coerente com o valor oferecido e cumprir com 
as necessidades do projeto.

Como fazer:  Faça uma lista com todos os itens que será necessário para a realização 
do projeto, nesta lista, inclua cada integrante da ficha técnica, serviços e outras despesas. 
Consulte o seu cronograma, lá você poderá dividir as despesas pelas etapas do projeto. Os 
valores de pagamento para os profissionais envolvidos em seu projeto devem ser acorda-
dos com antecedência para garantirem um orçamento real e viável.

Muita atenção: Um orçamento mal elaborado pode ser mal avaliado e poderá comprometer 
a execução do projeto. Coloque valores reais e que possa comprová-los no fim do projeto, 
se você já sabe o valor oferecido não exceda esse limite em seu orçamento, isso pode des-
classificar o seu projeto.

Perguntas norteadoras:

• Quanto eu tenho para realizar o projeto?
• Quanto vou gastar em cada etapa do projeto?
• Quanto cada um vai receber no projeto?
• Consigo negociar valores de serviços? Parcerias com gráficas, lojas, transporte, alimen-

tação e etc, isso ajuda nos custos do seu projeto.
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1.1. NOME DO PROJETO

I Mostra Cultural Nós da Arte

1.2. APRESENTAÇÃO

O coletivo de artistas Nós da Arte já realiza há seis anos diversas atividades formativas, culturais e edu-
cativas, atendendo ao público das vilas e bairros periféricos da microrregião do Grande ABC, formada 
por Ribeirão Pires (nossa base territorial de ação), Rio Grande da Serra e Mauá. Com o objetivo de am-
pliar o alcance dessas ações, o coletivo pretende realizar a I Mostra Cultural Nós da Arte, voltada para o 
público do bairro Santa Luzia e de outras regiões de Ribeirão Pires, com a circulação de espetáculos e 
a difusão de conhecimento por meio de oficinas, palestras e rodas de conversa, que terão como tema 
a importância da formação cultural em tempos de pós-pandemia. A previsão é iniciar a produção entre 
janeiro e fevereiro de 2022 e realizá-la no mês de março, aproveitando o início do calendário escolar e 
facilitando assim o acesso ao nosso público fruidor. A finalização está prevista para o mês de maio, com 
prestação de contas para o mês de junho.

1.3. JUSTIFICATIVA

Ribeirão Pires é uma cidade com cerca de 120 mil habitantes, com uma ocupação urbana ainda conside-
rada baixa, porém seu território é muito extenso e espalhado, o que dificulta a descentralização de ações 
culturais e de lazer às comunidades periféricas. O coletivo Nós da Arte tem acompanhado esses indica-
dores e acredita que pode contribuir para ações que frutifiquem bons resultados para a cidade. Com a 
experiência de seis anos à frente de projetos sociais na área da cultura, o coletivo Nós da Arte pode ser 
uma ponte entre o Poder Público, que cumpre um importante papel, e a territorialidade do nosso coletivo 
enquanto organização da sociedade civil. Acreditamos que as ações a serem realizadas pela I Mostra 
Cultural Nós da Arte contribuirão de modo efetivo não só para a comunidade de Santa Luzia, que é o 
principal objetivo deste projeto, como potencializarão o alcance da ação institucional em parceria com a 
sociedade civil neste momento crítico causado pela pandemia em todo o mundo.

1.4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

• Realizar a I Mostra Cultural Nós da Arte com vistas a ampliar o alcance das ações de formação cul-
tural e dar prosseguimento à trajetória do nosso coletivo. O projeto pretende atender ao bairro Santa 
Luzia, que atualmente não dispõe de equipamentos culturais, atividades artísticas e formativas.

Objetivos específicos:

• Selecionar artistas e espetáculos da região;
• Convidar profissionais da cultura e educadores para a realização de atividades formativas (oficinas 

culturais, palestras, rodas de conversa)
• Realizar a mostra cultural em março de 2022, dando início à circulação das produções previstas na 

programação;
• Contribuir, naquilo que for possível, com a descentralização das atividades culturais no município;
• Divulgar as ações já existentes no território.

1.5. METAS

• Contratar 10 (dez) artistas da cidade, preferencialmente os que residem em bairros periféricos e 
apresentam dificuldades de inserção na agenda cultural da cidade;

• Enviar convite para professores e alunos do Fundamental II das 33 escolas públicas da rede muni-
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cipal;
• Enviar convite para professores e alunos do Fundamental II das 31 escolas públicas estaduais;
• Enviar convite para professores e alunos das escolas particulares;
• Enviar releases para os jornais locais e regionais, com início em fevereiro e término em março;
• Publicar 3 (três) chamadas de vídeo para divulgar a mostra;
• Publicar 2 (duas) cards virtuais para cada evento no Facebook, Instagram e WhatsApp para divulgar 

a mostra nas redes do coletivo Nós da Arte;

1.6. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Etapa 01 - pré-produção 
• Contratação de equipe técnica de palco
• Contratação de artistas 
• Contratação de palestrantes 
• Contratação de técnicos de som e luz
Etapa 02 - circulação
• Criação do projeto gráfico
• Divulgação na impresa local
• Convite às escolas públicas e privadas
• Estreia da programação (previsão de 200 pessoas)
Etapa 03 - pós-produção
• Prestação de contas
• Continuidade das ações

1.7. PLANO BÁSICO DE COMUNICAÇÃO

PEÇA DE DIVULGAÇÃO QUANTIDADE
Anúncio de jornal (1/4 de página) 2 inserções
Release para imprensa local e regional 1 envio
Mailing de divulgação 10 disparos
Banner Facebook (820x312px) 1 unidade
Meme Facebook, Instagram, WhatsApp (500x500px) 10 inserções
Story Facebook, Instagram, WhatsApp (1080x1920px) 10 inserções
Folder impresso 3.000 unidades

1.8. CONTRAPARTIDA SOCIAL

A I Mostra Cultural Nós da Arte oferece como contrapartida social suas atividades descentralizadoras 
que estimulam o acesso à cultura de forma gratuita. Para além dessas ações, vamos realizar quatro dias 
de oficinas de costura japonesa para cadernos artesanais para 10 participantes moradores do bairro;

1.9. CRONOGRAMA

Projeto: I Mostra NÓS DA ARTE
Duração do projeto: 5 meses (2 de janeiro a 30 de junho)

ETAPAS JAN-FEV MAR ABR MAI JUN
1. Pré-produção
1.1. Definição do local do evento
1.2. Seleção de artistas, especialistas e palestrantes
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1.3. Contratações
2. Produção / Divulgação
2.1. Criação da identidade visual do projeto e material de divulgação
2.2. Impressão de cartazes
2.3. Divulgação na impresa local e redes sociais
2.4. Convite às escolas públicas e privadas
3. Produção / Circulação
3.1. Estreia da programação (previsão de 200 pessoas)
3.2. Registro fotográfico e videográfico do evento
3.3. Pagamentos aos contratados
4. Contrapartida
4.1. Agendamento e realização da contrapartida social
5. Pós-produção
5.1. Organização do clipping e relatório
5.2. Juntada de notas fiscais e recibos
5.3. Elaboração da prestação de contas
5.4. Entrega final

1.10 ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA
Item Descrição Qtde. Un. de despesa Número Valor Unitário Total
1 Produtor 1 mês 1 800,00 800,00
2 Ass. de produção 1 mês 1 500,00 500,00
3 Diretor artístico 1 serviço 1 1.000,00 1.000,00
4 Elenco 10 mês 2 500,00 1.000,00
5 Músicos 10 serviço 2 500,00 500,00
6 Designer 1 serviço 1 750,00 750,00
7 Técnico de palco 1 diária 1 95,00 95,00
8 Técnico de som 1 diária 1 95,00 95,00
9 Operador de luz 1 diária 1 115,00 115,00
10 Operador de som 1 diária 1 115,00 115,00
11 Assessor de imprensa 1 serviço 1 750,00 750,00
12 Fotógrafo 1 serviço 1 500,00 500,00

5.720,00 6.220,00
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Contato
4823-7444
4824-1781

Canal exclusivo para tira-dúvidas
lab2021@ribeiraopires.sp.gov.br




