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BANDA MUNICIPAL TROPEIROS DA PONTE 

 

APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

O Projeto tem por finalidade atender crianças e adolescentes 

que frequentam o ensino regular da rede pública municipal, que estejam 

preferencialmente inseridos nos programas sociais. 

O Projeto tem por finalidade oportunizar aos participantes e suas 

famílias o acesso às informações sobre seus direitos e deveres, estimulando a 

participação cidadã. Visa ainda o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção 

auditiva, a sociabilidade, a vivência, compartilhar a troca de experiência atrelada a 

contextos socioculturais, trabalhando as emoções. 

A demanda surgiu da necessidade de oferecer às nossas 

crianças e jovens uma atividade que vai além da grade escolar, e que venha 

complementar os programas sociais já existentes. 

Somos sabedores que as atividades extracurriculares, como a 

música, dança e entre outras fazem parte do nosso cotidiano, independentemente 

de sua classe socioeconômica. 

Os encontros serão em grupos organizados de modo a ampliar 

trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a 

convivência. 

Assim, estamos certos que o presente projeto servirá para 

desenvolver a autoestima, valorizar os dons apresentados e contribuir fortemente 

para melhoria da disciplina de nossas crianças e adolescentes. Incentivando a 

concentração, motivando-os para os estudos.  

Por intermédio deste Projeto, os envolvidos esperam que o amor 

e apreço pela Música irradie de nossas Escolas para dentro da casa de cada aluno 
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e para o dia-a-dia de nossa comunidade de modo geral, visando ocupar o tempo 

ocioso, afastando crianças e adolescentes da marginalização da violência, ou 

qualquer outra ocupação negativa para sua formação. 

 

DO PÚBLICO ALVO  

Critérios e condições de participação das Unidades de Ensino 

• Os componentes, serão alunos da rede pública de ensino da cidade de 

Ponte Serrada compreendendo entre 7 anos a 18 anos. 

• Componentes abaixo de 12 anos só participarão dos ensaios e 

apresentações mediante a presença dos pais ou responsáveis. 

• Componentes acima de 12 anos, só participaram com autorização por 

escrito dos pais, e desde que o seu deslocamento seja de inteira 

responsabilidade dos genitores ou responsáveis. 

 

OBJETIVO 

Objetivos  

• Promover a integração social do educando, proporcionando-lhe recreação 

sadia e valorização pelo trabalho em grupo;  

• Desenvolver vocações e aptidões musicais;  

• Contribuir para a formação de personalidade;  

• Promover a cultura, através do resgate das tradições musicais, nas 

apresentações, desfiles e outros. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Valorizar o trabalho em grupo 

• Minimizar o índice de indisciplina, evasão e reprovação na escola. 
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• Melhorar a autoestima do componente, desviando-o do caminho da ilicitude. 

• Despertar no aluno a sensibilidade e o respeito por si e pelo próximo 

• Despertar o espírito de liderança no jovem 

• Cooperar com a movimentação cultural da cidade 

• Participação e apoio familiar – A família participara ativamente do projeto 

apoiando as ações, incentivando a presença constante dos alunos nos 

ensaios. 

 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 

A implantação se dará da seguinte forma: 

 

1. REUNIÃO COM OS ENVOLVIDOS NO PROJETO 

2. DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

3. ABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO. 

4. AVALIAÇÃO E TRIAGEM DOS INSCRITOS. 

5. REUNIÃO COM OS INSCRITOS E PAIS. 

6. INÍCIO DOS ENSAIOS. 

 

DO LOCAL 

 

• Os ensaios serão realizados de 03 a 04 vezes por semana no período 

noturno das 18:30 as 19:30 e o local será no quartel da Polícia Militar de 

Ponte Serrada, sito a rua Rodozindo Pavan, 85, Bairro Bela Vista. 

• Com a aproximação das apresentações poderá ocorrer ensaios em mais 

dias da semana. 

 

REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR 
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• Para que o aluno da rede pública se torne componente da banda, além da 

autorização dos pais o mesmo deverá trazer mensalmente para o gestor da 

Fanfarra o boletim e uma declaração da escola, que o aluno está cumprindo 

as obrigações como estudante (modelo será enviado para as escolas). 

• A qualquer momento que o coordenador necessitar poderá solicitar o 

referido boletim/declaração. 

• Faltas só serão toleradas se justificadas pelos pais pessoalmente ou via 

telefone. 

 

METODOLOGIA 

 

REGRAS DURANTE OS ENSAIOS 

 

• Não será permitido em hipótese alguma em momentos que antecedem, bem 

como durante e momentos após os ensaios nas dependências do quartel da 

Polícia Militar de Ponte Serrada a ingestão de qualquer tipo de bebida 

alcoólica, uso de cigarros ou manter mesmo que autorizado pelos pais fora 

deste ambiente comportamentos que conotam namoros. 

• As dependências do quartel da Polícia Militar são da sociedade Catarinense, 

mas nem por isso ele deve ser usado de forma extravagante. Há locais 

neste prédio militar que é PROIBIDA a entrada ou permanência 

desacompanhado de um Policial da unidade. 

• Condutas antissociais não são permitidas, tais como; colocar o pé nas 

paredes, jogar lixo no chão, usar palavras de baixo calão para com todos os 

integrantes, desrespeitar de qualquer forma os que estão participando, 

essas condutas serão de primeiro momento advertida. 

• Está proibido durante os ensaios o uso de celular.  

• Ao iniciar o ensaio todos devem desligar os aparelhos,os integrantes que 

necessitem que o aparelho fique ligado deverão avisar o coordenador, os 

demais, deverão  mantê-los desligados, pois o  número do telefone do 

coordenador estará com os pais dos integrantes e eventuais problemas, os 
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pais poderão ligar no telefone de emergência da Polícia Militar 190 e este 

repassará via rádio para a guarnição de serviço que fará contato no ensaio. 

• Para a utilização de banheiros, será da seguinte forma, todo integrante terá 

um “canga” (jargão militar para companheiro) sendo que, ao ir ao banheiro o 

seu “canga” deverá acompanhá-lo, isso se faz necessário para eventuais 

problemas de saúde, não poderá haver cangas mistas (meninas x meninos) 

somente cangas do mesmo sexo. 

• Todos os pais estão convidados a participar, e além do convite serão 

convocados para presenciar a evolução dos seus filhos. 

 

DESLIGAMENTOS DOS ENSAIOS 

 

Todos que se prontificarem a participar são VOLUNTÁRIOS e 

desta forma, terão que seguir todos os requisitos e regras, eventuais discordâncias 

dos requisitos serão avaliados por integrantes da Polícia Militar. 

 

Com eventuais discordâncias, algumas atitudes serão tomadas, sejam: 

 

• Advertência – Será feito uma advertência verbal na presença dos pais ou 

responsável legal. 

• Desligamento temporário por x ensaios- os motivos serão expostos aos 

pais. 

• Desligamento definitivo. 

 

APRESENTAÇÕES DA BANDA   

 

• Todos que ensaiam, treinam merecem apresentar-se, e assim será. 

• Eventuais apresentações fora o objetivo principal (7 de setembro) poderão 

ocorrer, e desta forma, tentaremos levá-los para as referidas apresentações, 

com auxilio da Prefeitura, por meios próprios ou por doações. 
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• Todas as viagens sejam elas de curta quilometragem ou quilometragem 

maiores, deverão ser acompanhadas por 3 casais, esses que ajudarão a 

organizá-los e fiscalizá-los. 

 

DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

 

Com o intuito de manter a lisura em todo o processo que por 

ventura ocorra de ter que penalizar algum componente, isso só será efetivado 

através da concordância justificada e registrada em ata. 

A comissão será composta por: 

 

• 01 – Policial Graduado que pertença ao quartel de polícia Militar de Ponte 

Serrada. 

• 01 – Um funcionário designado pela Secretaria Municipal de Educação. 

• 01 – O coordenador do projeto. 

 

Estas pessoas deverão estar presentes em todas as reuniões da banda. 

 

PARCERIA 

O “Projeto” será executado pela Policia Militar e Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e terá duração 

indeterminada, pois se espera que esse trabalho seja algo contínuo dentro das 

ações pedagógicas da rede pública municipal de ensino e das diretrizes dos 

Programas Sociais. 

É importante mencionar que cada um deles executa ações 

relacionadas às metas e objetivos propostos aqui, e que todos eles já possuem 

pessoas e trabalhos relacionados à temática da Música. 

 

• PARCEIROS DO PROJETO 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA 
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• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

• DEPARTAMENTO DE CULTURA 

• SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS   

REVIVER (BAIA ALTA) E CONVIVER CENTRO 

• CRAS E CREAS 

• POLICIA MILITAR 

• SMAS 

 

 

 RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

As despesas recorrentes para execução do Projeto serão 

custeadas pela Administração Municipal através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e FIA. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Reduzir, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre os 

jovens; uso/abuso de drogas.  

• Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social;  

• Redução e Prevenção de situações de isolamento social. 

• Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou 

reincidência;  

• Ampliação do acesso aos direitos sócio assistenciais;  

• Melhoria da qualidade de vida dos participantes e suas famílias.  

• Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e 

comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres;  
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ANEXOS 

 

MODELOS DE AUTORIZAÇÕES 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR 

 

Nós, (nome completo do pai), portador da Cédula de Identidade nº (número do rg) 

e inscrito no CPF sob nº (número do cpf) e (nome completo da mãe), portadora da 

Cédula de Identidade nº (número do rg) e inscrita no CPF sob nº (número do cpf), 

residentes à (endereço completo), na cidade de (cidade), Estado do (Estado), 

AUTORIZAMOS nosso(a) filho(a): (nome completo), portador(a) do passaporte nº 

(número do passaporte) a VIAJAR DESACOMPANHADO(A) a(ao) (país de destino 

da viagem), no período de (período da viagem). 

Cidade, data. 

_______________________________________ 

(nome completo do pai) 

_______________________________________ 

(nome completo da mãe) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA MENORES 

DE IDADE PARA PARTICIPAR DA BANDA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA 

 

Eu, ______________________________________________________, identidade 

nº _____________________ , responsável pelo(a) estudante menor de idade 

_____________________________________, autorizo sua participação na  banda 

de percussão de Ponte Serrada, durante o período noturno abrangendo o horário   

entre 18:30 e 19:30. 

Todo o deslocamento do participante de minha residência até o local como também 

seu retorno é de minha responsabilidade. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável 
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DECLARAÇÃO DO ALUNO 

 

Eu ..................................................................……………………………..., Diretora da 

escola…………………...........................................................………………...situada a 

………………….........................................................................………., declaro que o 

aluno……………................................................................................…………………; 

• (   ) Comporta-se de forma ordeira e colabora com as aulas 

• (   ) Não tem bom comportamento nas aulas 

• (   ) Dedica-se  aos estudos 

• (   ) Não dedica-se aos estudos. 

• (   ) Cumpre os horários tanto de entradas como de saídas. 

• (   ) Não os horários tanto de entradas como de saídas. 

• (   ) Colabora com as aulas. 

• (   ) Não colabora com as aulas. 

Perante os pontos observados acima, eu diretora 

…………………………………..........................................………………., recomendo 

a continuidade do aluno …………………………………................ no projeto BANDA 

MUNICIPAL PONTE SERRADA. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Diretor(a) 

 


