RELATÓRIO ANUAL
JAN/DEZ - 2017

PALAVRA DO PRESIDENTE
O ano de 2017 marcou o sétimo ano de atividades ininterruptas do Instituto Cultural Grão de Areia!!
Continuamos firmes no propósito de proporcionar aos jovens e adolescentes atividades no contra
turno escolar.
Inclusão cultural, lazer, o aprendizado da música como forma de influenciar positivamente na
formação do caráter e no desenvolvimento saudável dos jovens.
Tivemos oportunidade de promover eventos e de medir o impacto social positivos causados por pelas
atividades do Grão de Areia. Muitas histórias comoventes e positivas foram colhidas e inclusive
divulgadas em nossas mídias sociais.
Apesar das dificuldades mantivemos a instituição em funcionamento e cumprimos com nossos
objetivos procurando ampliar o leque de parceiros e doadores. Também buscamos melhorar e
oferecer ensino de qualidade para nossos alunos.
Foi uma grande realização obtermos a aprovação do nosso projeto por leis de incentivo (FUNCAD e
LEI ROUANET). O nível de exigência solicitado pelos órgãos de aprovação comprova a qualidade e
idoneidade do nosso trabalho. O passo seguinte é a captação de recursos para manutenção de
nossas atividades que são continuas e permanentes. O Grão de Areia não faz uma ação social
pontual mas continua e permanente com muito esforço e esperança de que nossa causa em prol da
cultura para os jovens venha a ser apoiado por muitos.
Meu agradecimento aos voluntários, aos parceiros, aos que doaram recursos, instrumentos musicais,
material de limpeza, de escritório etc, aos que participaram dos bazares para arrecadação de fundos.
Meu agradecimento aos professores que se dedicam e fazem do projeto uma realidade.
Sem vocês não teríamos conseguido chegar até aqui.
Que em 2018 possamos fazer muito mais!
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ASPECTOS GERAIS DO INSTITUTO
Quem somos
O Instituto Cultural Grão de Areia é uma organização não governamental sem fins lucrativos que
acredita no valor da música como forma de inclusão social e cultural.
Nosso projeto é dedicado às crianças que estudam em escolas públicas – 4 a 17 anos – para as quais
há poucas oportunidades de lazer gratuito e de aprender a tocar um instrumento musical.
O que fazemos
Dedicamos atenção e respeito a esses jovens e procuramos colocá-los em contato com as diversas
formas de arte e assim como a cultura e conhecimento, enquanto valores importantes para a
formação do caráter e redução das diferenças sociais.
Proporcionamos às crianças e adolescentes a participação em atividades culturais e artísticas, bem
como a oportunidade de desenvolvem competências e talentos através da habilidade de cantar, tocar
violão, flauta doce, flauta transversal, piano, e outros instrumentos musicais.
Atividades e Projetos
Música para Crianças e Adolescentes
Oferecemos às crianças e adolescentes aulas gratuitas e semanais de música com o objetivo de
proporcionar lazer, ampliação da bagagem cultural, potencialização da capacidade intelectual e de
promover a socialização entre os jovens, a disciplina, a concentração, a auto estima, a capacidade de
trabalhar em conjunto e respeitar o próximo.
Organizamos atividades como visitas a orquestras, teatros, museus e locais onde possam ocorrer
eventos musicais.
Destaques
No Instituto são ministradas aulas de Violão, Flauta doce e transversal, Escaleta, Piano, Canto, Teoria
Musical, Prática de Conjunto/Banda e Coral. Elas são totalmente gratuitas e ocorrem de segundas às
sextas-feiras
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INDICADORES SOCIAIS - 2017
Número de crianças atendidas: 120
Número de professores: 3
Carga horária por criança: 12 horas/mês
Total de horas/aula: 1.440 horas de aula por mês
Faixa etária: 4 a 17 anos
Perfil Social: alunos de escolas públicas
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