
musicalize-se
formando jovens 
educadores musicais
março 2021 a março de 2022 



Ampliar a música 
como caminho para 

autonomia, 
criatividade e ação 

educativa de jovens 
que se descobrem 

agentes de 
transformação.

despertar nos jovens 
seu potencial de ser 

multiplicador da 
educação 

sociocultural e da 
experiência da música

MUSICALIZAR-SE 
significa ser 

transformado e 
transformar pela 

música100% 
gratuito



Aprender ensinando 
tendo a música como 
instrumento de 
transformação. 

Dar visibilidade aos 
jovens como agentes 
de transformação 
apoiando o 
empreendedorismo e o 
engajamento social

propósitos

Na fase 1: Curso de 
formação  integral 
de competências, 
habilidades 
pessoais e 
interpessoais (36h)

Na fase 2: Curso de 
formação técnica 
em projeto de 
sensibilização 
musical e execução 
piloto  (30h) 

como?

Na fase 1/2: 30 
jovens de 11 a 18 
anos que 
participam da 
Oficina de Música 
do Larzinho, zona 
norte de São Paulo

Na fase 2: cerca de 
830 jovens de 4 
escolas públicas do 
entorno do 
Larzinho. 

com quem?



FASE PRÉ-PRODUÇÃO (1 mês)
- Reuniões de planejamento e de mobilização dos jovens 
- Produção de material didático para o curso de formação Musicalize-se

O QUE VAMOS REALIZAR 

FASE PRODUÇÃO (10 meses)
- 6 encontros de 3 hs sobre Autoformação, Heteroformação e Ecoformação
- 6 encontros de 3 hs sobre o que é e como fazer um projeto socioeducativo
- 4 encontros de 3 hs para Plano de Ação do projeto de sensibilização musical
- 4 atividades de sensibilização musical em 4 escolas da rede pública do 
entorno do Larzinho

FASE PÓS-PRODUÇÃO (1 mês)
2 encontros para plano de continuidade da formação Musicalize-se 
e do projeto de sensibilização musical elaborado pelos jovens



Instituto SIADES
é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse público (OSCIP), 
criada em 2002. Tem como missão transformar realidades em 
direção à sustentabilidade por meio da educação ambiental e do 
engajamento comunitário. É o proponente do projeto Musicalize-se.

Larzinho casa Jesus, amor e caridade 
foi fundada 1995, como abrigo para  crianças de 0 a 10 anos, atuando até 
2008. Hoje possui duas unidades: CAD - Casa de Apoio a Deficientes físicos 
e/ou intelectuais e o CJ - Centro para a Juventude, com diversas oficinas 
profissionalizantes. A oficina de Música é uma dalas. Iniciada em 2011,  
atualmente atende 60 crianças e jovens. É parceiro do projeto Musicalize-se.

 QUEM SOMOS



2005
SVMA/SP

2009/2010
Fundación 
Carolina

2014
Natura

2015/2016
SVMA/SP

2016/2017
Semasa

2017/2018
CPRH/PE

2018
Dow Brasil

2018/2019
FBB

2019
Semasa

2020
PNUD

são quase

 duas décadas e 
cerca de

4 mil pessoas
 impactadas por projetos 

socioambientais com 
parcerias públicas e 

privadas



Na oficina de música do LARZINHO há aulas de musicalização, técnica 
instrumental, canto coral, teoria musical e prática de conjunto. Os 
interessados podem ser profissionalizar integrando o Coletivo Humanosom, 
que realiza apresentações de teatro musical, folclore e cantigas populares, 
em escolas públicas da região.  Todos os instrumentos são doados ou 
adquiridos com verbas públicas ou premiações que o grupo recebe.



apoie o projeto musicalize-se

Aprovado no ProMac

Formação de 30 horas 
para aplicação de 
projeto dirigido para 
sensibilização musical 
de cerca de 800 outros 
jovens 
 

público alvo
30 jovens de 11 a 18 
anos que participam da 
Oficina de Música do 
Larzinho e cerca de 800 
jovens de 4 escolas 
públicas do entorno da 
instituição

local
Casa Verde

entrega
Formação de 30 jovens do 
Larzinho para serem 
multiplicadores da 
experiência musical.

Formação de 36h para o  
desenvolvimento integral de 
competências, habilidades 
pessoais e interpessoais e à 
formação técnica para 
proposição de um projeto de 
sensibilização musical a 
outros jovens



Vincular sua marca à
inclusão social
valorização cultural 
empreendedorismo 
jovem
geração de renda
responsabilidade social

visibilidade para o incentivador

Ter ampla divulgação em
redes sociais
sites, blogs,
canal do youtube
do SIADES, Larzinho e 
instituições parceiras

Receber material produzido 
fotos
cartazes eletrônicos
entrevistas e vídeo com os 
resultados do projeto



COMO FUNCIONA?

Se uma empresa paga 
R$ 100.000 de ISS em 
determinado mês, por 
exemplo, pode transferir o 
apoio de 23,52% desse 
imposto devido para 
projetos que tem o selo de 
renúncia fiscal de 85%.

como funciona o patrocínio Promac?

QUEM PODE APOIAR?

Qualquer pessoa física 
ou jurídica pagadora de 
IPTU e/ou ISS no 
município de São Paulo 
que esteja em situação de 
regularidade fiscal com a 
Prefeitura de São Paulo.

A empresa terá 
R$ 19.992 de 
abatimento fiscal

R$ 100.000 
devidos ao ISS

R$ 23.520 
ao projeto 

musicalize-se

R$ 80.008 
finais para ISS



- apoio a 415 jovens 
durante um ano
- 02 palestras on line 
:  ESG e Gestão 
Resíduos Sólidos (ou 
outro tema)
- 01 vivência e 
apresentação 
musical no Larzinho

sua contribuição apoia jovens, 
educadores e instituições sociais

- apoio a 207 jovens 
durante um ano
- 01 palestra on line 
sobre Gestão de 
Resíduos Sólidos (ou 
outro tema)
- 01 apresentação 
musical no Larzinho

- apoio a 830 jovens 
durante um ano
- 02 palestras in company 
sobre ESG e Gestão de 
Resíduos Sólidos (ou outro 
tema)
- 01 vivência musical no 
Larzinho e 01 
apresentação musical in 
company

cota 1
R$ 50.000

cota 2
R$ 100.000

cota 3
R$ 200.000



institutosiades@gmail.com

institutosiades.org.br

@institutosiades

para nos conhecer mais

oficinademusica@larzinho.org.br

larzinho.org.br

@larzinho_musica


