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VOLTAR
Introdução

Podemos considerar o mês de novembro como um dos meses mais intensos de nossa
trajetória durante o ano. Não apenas por ser um mês voltado à produção e finalização de tudo
aquilo que seria explorado, exposto e apresentado em nossa Mostra de encerramento, como

também é o mês da fase 3 de monitoramento e avaliação das atividades do Projeto. Esta fase é o
último momento de avaliações e a partir dela, traçaremos todos os comparativos positivos e de
pontos a melhorar no Projeto.

Mais uma vez, educadores se debruçam sobre o fazer e reavaliam seus educandos a partir
do questionário com base nos quatro pilares da educação da UNESCO, os quais, foram
apresentados no relatório de março, quando ocorreu o marco zero.

Novamente, também

aplicamos os questionários de autoavaliação, avaliação das atividades e avaliação do educador.
No entanto, esta última fase de avaliação vem repleta de descobertas, desejos, desagrados,
agradecimentos e sugestões a partir da metodologia que denominamos “Que bom”, “Que pena” e
“Que tal” que será descrita com mais detalhes, bem como seus resultados, no decorrer deste
relatório.

Uma outra novidade nesta última fase de avaliações é o questionário de avaliação do
Projeto. Esta ferramenta nos possibilita enxergar se objetivos propostos pelo Projeto como
ampliação de repertório cultural, interesse pela arte, fortalecimento de vínculos sociais e
transformação na vida do participante foram sentidos a partir da autorreflexão e como eles
expressam essas mudanças quando elas existem.

Desta maneira, somos capazes de perceber se os processos, da forma como trabalhamos,
são significativos em termos de experiência com arte, resultados e objetivos atingidos e,
sobretudo, quanto aos impactos na vida do indivíduo, da família e do território.

VOLTAR

Principais ações realizadas no período

VOLTAR

Em 09 de Novembro, o jovem Erick Amorim Freitas, 18 anos, participante das aulas de
banda, violão e teatro do Projeto PALCO, concluiu o Curso de Formação para o Mundo do Trabalho
realizado pela ESPRO em parceria com o Instituto Société Générale. Erick já está em sua segunda
entrevista de emprego e estamos torcendo muito por ele.

"Esse curso foi muito bom para mim, porque clareou minhas ideias, trouxe mais foco para o que
eu quero fazer, aprendi a diferença entre ofício e emprego. Além de aprender muitas coisas sobre
ética e cidadania, aprendi como me portar numa entrevista de emprego. Foi uma experiência

muito boa, com professores excelentes, principalmente o Washington. Com ele eu aprendi a me
comunicar melhor, me apresentar e me reconhecer como pessoa", disse ele.

O jovem David Mikael, 18 anos, morador do Jaguaré indicado pelo Projeto PALCO, também
participou do curso "Formação para o mundo do trabalho de jovens aprendizes" e já está
trabalhando no RH da Espro!

CONTINUA

VOLTAR
Em 20 de novembro, a Cia. de Teatro Vizinho Legal subiu ao palco do CEU Jaguaré para
apresentar o espetáculo Admirável Mundo Novo, de Luis Alberto de Abreu e direção de Heloísa
Cardoso, o qual estrearam com maestria na Mostra Conexões de Teatro Jovem em outubro.

Dia 22 de novembro ocorreu a última edição do ano do Papo Firmeza, com a presença de
cinco colaboradores voluntários da empresa DSM. Deise D’Avila, advogada, Diego Marinho
coordenador de recursos humanos, Laercio de Oliveira, analista de tesouraria e Márcia C. Rocha,
assistente executiva conversaram sobre carreira e mercado de trabalho e contaram aos jovens do
Ensino Fundamental 2 e Médio, um pouco de sua trajetória profissional, escolhas, anseios,
decepções e superação.

CONTINUA

VOLTAR
Em 25 de novembro, a turma de prática de banda do Projeto PALCO encerrou o dia de
comemorações ao 8º Aniversário do CEU Jaguaré com uma linda apresentação repleta de alegria e

energia.

Em 26 de novembro, os participantes da atividade de linguagem do palhaço fizeram sua
última apresentação do ano, na comunidade, para celebrar com muito riso e diversão as conquistas
do ano.

Em 28 de novembro, as turmas de violão, juntamente com o educador Carlos Amaral,
assistiram à gravação do programa de Rolando Boldrin (Sr. Brasil) da TV Cultura, no SESC Pompéia para
encerrar e celebrar o ano de 2017. Nesta mesma data ocorreu a confraternização da turma de violão
na Escola Estadual Deputado Augusto Amaral com danças circulares facilitadas pelo educador Zeca
Gonçalves.
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VOLTAR
Em 29 de novembro, jovens, familiares, funcionários da Escola Estadual Deputado Augusto
Amaral e equipe PALCO - Emilene Gutierrez, Kika Sampaio, Patricia C. Alegre, Tânia Marsiglia e Sandra
Amaral – realizaram um encontro com famílias e celebraram as conquistas de 2017!

Em 30 de novembro, o Projeto PALCO participou do Seminário Gestão de Projetos Sociais no
Território, realizado no SENAC Consolação.

Ainda em novembro, Leandro Oliva e Diana Annunziata, coordenadores do projeto, receberam
bolsa para a formação – por meio da ONG Lar das Crianças da CIP - e a certificação internacional em
PMDPro1 e aplicarão algumas ferramentas no projeto a partir de janeiro de 2018.

O PMDPro (Project Management for Development) é uma metodologia de gestão de projetos
sociais desenvolvida em 2010 pela LINGOs, uma Organização Social que reúne mais de 75
Organizações Sociais com atuação global. O PMDPro visa a realização de projetos sociais considerando
a realidade e os interesses específicos da área socioambiental, sendo capaz de obter o mesmo nível
de detalhe e profissionalismo das ferramentas de gestão comerciais mais avançadas do mundo.

CONTINUA
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Além disso, o PMDPro supriu a necessidade que as Organizações sentiam de padronizar
globalmente seu discurso sobre gestão de projetos sociais, usando uma mesma linguagem com
todos os seus públicos de interesse. O PMDPro apresenta um ciclo de vida adaptado, 6 disciplinas e
23 ferramentas para a gestão bem sucedida de projetos sociais.

O certificado PMDPro é reconhecido perante o mercado global, sendo a única certificação
internacional social fornecida pela certificadora APMG, ou seja, o maior grau de profissionalização
existente dentro do setor social.

Em 08 de dezembro, o grupo de dança de Mina Pires se apresentou no Teatro Aliança
Francesa e parte da renda arrecada com a venda de ingressos será revertida para o Projeto PALCO.

Dia 09 de dezembro foi a vez das turmas de sapateado e banda participarem com um
número especial no espetáculo de final de ano do Kika Tap Center, também no Teatro Aliança
Francesa. Da mesma maneira que o espetáculo do dia anterior, parte da renda arrecada também
será revertida para o Projeto PALCO.
A parceria com o Teatro Aliança Francesa ocorreu por intermédio e apoio do Instituto
Société Générale.
CONTINUA
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Neste mesmo dia, a turma de musicalização da Escola Estadual Professor João Cruz
Costa fez uma apresentação na Mostra de fim de ano da escola.

Em 11 de dezembro, a equipe PALCO se reuniu, pela última vez no ano, para avaliar o ano,
celebrar as conquistas de 2017, analisar os pontos a melhorar para 2018 e encerrar os trabalhos.

CONTINUA

VOLTAR

Em 12 de dezembro, o projeto PALCO participará do 3º Siei (Seminário Internacional de
Educação Integral) com o tema Desenvolvimento Integral e Aprendizagem: o mesmo direito, várias
realidades, no SESC Pompéia e também do seminário de lançamento “A criança e o adolescente
nos ODS” na Fundação Abrinq. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até
2030.
Para finalizar, em 13 de dezembro, a equipe gestora do Projeto PALCO participará de um
workshop seguido de uma reunião de planejamento com a Communitaria, uma empresa de
consultoria social que irá auxiliar nos processos de monitoramento e avaliação do Projeto.

Em novembro e dezembro, nossa área de Formação de Plateia, distribuiu 267 ingressos
para diversos espetáculos. São eles:
1. Garota de Ipanema – o musical da bossa nova, no Teatro Opus, em 03/Novembro;
32 ingressos.
2. Procurando Luiz, no Teatro Viradalata, em 05/Novembro; 43 ingressos.
3. Procurando Luiz, no Teatro Viradalata, em 12/Novembro; 27 ingressos.
4. VAMP – o musical, no Teatro Sérgio Cardoso, em 12/Novembro; 69 ingressos.

5. Procurando Luiz, no Teatro Viradalata, em 18/Novembro; 16 ingressos.
6. Les Miserables, no Teatro Renault, em 19/Novembro; 50 ingressos.
7. Daniel Boaventura, no Teatro Net, em 01/Dezembro; 30 ingressos

VOLTAR

VOLTAR
Saída Pedagógica

Em 8 de novembro, as turmas de artes visuais da Escola Estadual Henrique Dumont
Villares e de musicalização da Escola Estadual Professor João Cruz Costa, juntamente com as
educadoras Mariana Teófilo e Tânia Marsiglia, foram à exposição “Lembrei que Esqueci”, de Amélia
Toledo, no Centro Cultural Banco do Brasil.

VOLTAR

VOLTAR

Monitoramento e avaliação: perfil do Projeto

SOBRE A FREQUÊNCIA E PREENCHIMENTO DAS VAGAS EM NOVEMBRO: Com a
aproximação do fim do ano letivo, em que muitos educandos deixam o Projeto com a justificativa
de precisarem estudar para escola, e o relaxamento pós Mostra, vimos ao longo dos anos uma

queda no número de participantes neste período. Este ano não foi diferente. Encerramos
novembro com 442 inscritos e frequentes nas atividades oferecidas pelo Projeto, o que
corresponde à 98% das vagas preenchidas, uma queda de 16% no número total de participantes.
A atividade de mídia de bolso foi encerrada em outubro por baixa frequência e a atividade de
técnica vocal foi incorporada à atividade de prática de banda. Também, com a mudança de oficina
no Centro Comunitário Sinhazinha Meirelles, apenas uma das turmas continuou com a atividade
do PALCO em um horário estendido, porém, os inscritos do outro turno, passaram a realizar uma
outra atividade oferecida pela própria instituição.

Inscritos por Atividade - fase 3
Linguagem do Palhaço

11
32

Pintura

14
35

Sapateado

16
24

Exp.Corporal, Jogos e Brincadeiras

30
39

Iniciação Teatral (Architiclino)

14
32

Cia de Teatro

28
22

Musicalização

38
58

Prática de Banda

49

P R E E N C H I ME N TO D E VA G A S –
FA S E 3
100%
98%

100%

96%
VAGAS
OFERECIDAS

98%

VAGAS
PREENCHIDAS
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Monitoramento e avaliação: perfil do Projeto (continuação)

SOBRE O PERFIL DOS PARTICIPANTES: No entanto, a variação dos resultados obtidos quanto ao
perfil dos participantes do Projeto é mínima em relação à fase 2 realizada em setembro. Notamos que,
em sua maioria, ainda são pessoas com renda familiar entre um e dois salários mínimos, moradores
do Bairro Jaguaré e em casas com três a cinco pessoas. 57% dos participantes são mulheres. A maior
parte dos participantes permanece sendo as crianças e jovens entre nove e quinze anos de idade e
estudantes do Ensino Fundamental 2.

Renda Familiar (em número de
salários mínimos)
Fase 3
22%

23%

21%
14%

11%
3%

2%

2%

ONDE MORAM OS PARTICIPANTES DO
PROJETO? FASE 3

3%

15%

3%

82%
Jaguaré

Moradores na mesma casa - Fase 3
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

24%

7%
1%

Osasco

Outros

27% 25%

7%

4%

2%

2%

SEXO DOS PARTICIPANTES
FASE 3
Masculino
43%
Feminino
57%
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Monitoramento e avaliação: perfil do Projeto (continuação)

IDADE DOS PARTICIPANTES - FASE 3
34%
9%

37%

6%

4%

10%

Crianças Crianças Jovens Jovens Adultos Adultos
de 4 à 8 de 9 à de 13 à de 16 à maiores maiores
anos 12 anos 15 anos 18 anos de 18
de 40
anos
anos

Escolaridade - Fase 3
12%

Não estudam
Ens. Superior

1%
14%

Ens. Médio

50%

Ens. Fundamental 2
23%

Ens. Fundamental 1

Ainda que com algumas desistências no último bimestre, 78 educandos continuam no Projeto
participando de duas ou mais atividades, o que corresponde à 20% do total de participantes. 76
educandos deixaram o Projeto nos últimos dois meses e apenas 9 novos ingressaram nesta reta final.
Contudo, 82% dos participantes estão no Projeto desde o início, e consideramos este número bastante
significativo em se tratando de um projeto que acontece no contra turno escolar, em espaços públicos
diversos, de forma gratuita e sem obrigatoriedade
2 ou mais
atividades
20%

ALUNOS EM MAIS DE UMA
ATIVIDADE - FASE 3

1
atividade
80%
CONTINUA
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Monitoramento e avaliação: perfil do Projeto (continuação)

Desistentes x novos educandos – fase 3
EDUCANDOS DESDE O 1º SEMESTRE

82%
2%

NOVOS (ÚLTIMO BIMESTRE)

16%

DESISTENTES (ÚLTIMO BIMESTRE)
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

SOBRE EFETIVIDADE: Por fim, apresentamos a avaliação da efetividade do Projeto
quanto à ampliação de repertório cultural. Perguntamos aos nossos educandos quantas vezes nos
últimos dois meses eles tiveram acesso a outras atividades ligadas a arte que não através do Projeto.
Com esta análise foi possível identificar um aumento, em todas as turmas, de participação em
eventos culturais extras como idas à teatros, cinemas, parques, bibliotecas, leitura de livros e escrita
de textos e histórias em relação aos hábitos culturais do início do ano. Os resultados desta pesquisa
mostram a média de vezes que educandos do PALCO participaram de eventos culturais extras a cada
três meses.

CONTINUA

Monitoramento e avaliação: pilares da educação

VOLTAR

A análise a partir dos questionários de avaliação com base nos quatro pilares da educação da
UNESCO feita pelos educadores também foi repetida durante a fase 3.

Como citado em relatório anterior, estes resultados permitem observar o impacto das
atividades na vida dos participantes sob a perspectiva do educador. As três vertentes do PALCO: eu
interno, eu com o outro e eu com o mundo norteiam nosso processo de avaliação alinham-se aos
quatro pilares da educação que aqui avaliamos. Entre outros, buscamos observar o desenvolvimento
quanto a qualidade de presença na atividade, disponibilidade, valores, comprometimento e
engajamento dos educandos, além da convivência harmoniosa, valorização da coletividade, combate
aos conflitos e preconceitos e utilização do conhecimento. Também, o desenvolvimento dos processos
cognitivos que envolvem raciocínio lógico, compreensão, potência criativa, descoberta, autonomia e
reconstrução do conhecimento tornando-se capazes de estabelecer um diálogo entre a atividade

artística que participam e seu desenvolvimento pessoal.

A evolução dos resultados desde a primeira análise em março se manteve até a última fase
deste monitoramento, demonstrando que todas as atividades do Projeto, da forma como são
conduzidas, impactam não apenas em âmbito social a que o Projeto se propõe, mas também em uma
esfera educacional para além do ensino da arte.

FASE 3

CONTINUA

Monitoramento e avaliação: pilares da educação (continuação)

VOLTAR

FASE 2

* As atividades Arte na FOTO, mídia de bolso e Cia de Teatro foram retiradas desta análise, pois a
primeira houve mudança de educador e atividade proposta, a segunda foi encerrada por falta de
participantes, e a terceira, após a estreia, manteve apenas as atividades de preparação vocal, corporal
e tutoria, sem a presença da diretora que conduziu o grupo durante o ano e realizou as primeiras
etapas deste monitoramento.

VOLTAR

Monitoramento e avaliação: avaliação do Projeto

VOLTAR

Acrescentando a este processo de avaliação, nesta fase também avaliamos o desenvolvimento
pessoal dos educandos com base nos questionários de autoavaliação. O objetivo desta autoavaliação é
fornecer dados a respeito da autoestima dos participantes e o quanto, como projeto, podemos
contribuir para desenvolver segurança, proatividade e bem estar na vida de cada um. Avaliamos

também, o grau de satisfação quanto às atividades oferecidas e quanto aos educadores. Mais uma vez,
consideramos os resultados bem positivos e isso auxilia no fortalecimento de nosso percurso. Como na
fase anterior, mantivemos um índice de 80% a 90% dos educandos que se sentem muito satisfeitos ou
satisfeitos com as atividades que participam e também com os educadores.
Resultado das avaliações (média geral) – fase 3

CONTINUA

Monitoramento e avaliação: avaliação do Projeto (continuação)

VOLTAR

As autoavaliações refletem muito o momento pelo qual as pessoas transitam. De modo geral,
os jovens ainda representam o maior número de percepções relacionadas à baixa autoestima,
sensação de exclusão, dificuldade em estreitar vínculos sociais e perspectiva de futuro. As crianças
por sua vez, são sonhadoras e idealizam um mundo perfeito e colorido e os mais velhos, refletem a
partir da experiência, todas as transformações e conquistas até aqui. Diante dos resultados obtidos,
ainda temos como desafio, sobretudo com os jovens, a busca por melhorias nestes temas. Ainda
assim, avaliando a média geral do projeto vemos resultados numa curva de evolução positiva quando
comparados aos resultados da fase 2.

Verificamos um aumento nos índices de 85,2% para 87,9% dos participantes do Projeto que
ampliaram os conhecimentos e cuidados sobre bem estar, qualidade de vida e saúde. O percentual de
participantes que fortaleceram valores como autoestima, autoconfiança e perspectiva de futuro

cresceu de 89,3% na fase 2 para 93,1% na fase 3.

Estes resultados nos permitem acreditar que estamos atingindo os objetivos traçados,
ampliando e promovendo o acesso à arte, horizontes, perspectivas por meio do amor, generosidade,
empatia e fortalecimento do indivíduo e do coletivo, o que gera transformação de vidas.

Resultado das autoavaliações (média geral) – fase 3

VOLTAR

Avaliações Finais: Percepção e Reflexão sobre o Projeto

VOLTAR

Iniciamos aqui com as análises a partir da reflexão dos educandos sobre o Projeto e o impacto
em suas vidas.

Para os participantes, fazer uma pesquisa avaliação não é uma tarefa fácil, principalmente
porque demanda muita disponibilidade, concentração e um exercício de reflexão nem sempre muito

bem aceito por eles. Principalmente durante esta última fase, em que os questionários são mais
longos, as questões são também qualitativas, e ao final, fazemos uma roda de conversa para
comentar, esclarecer e refletir sobre pontos levantados.

O que pode parecer um momento maçante e chato para alguns, é sem dúvida muito especial
para outros, justamente pela possibilidade e liberdade de se expressarem. No entanto, este momento
foi muito bem recebido por todas as turmas. Os educadores preparam as turmas para estes dias, e
antes de iniciarmos, eles foram muito bem contextualizados e explicados não apenas quanto a
importância de avaliarmos como projeto, mas em relação ao ganho em suas próprias vidas ao
dedicarem parte de seu tempo em um exercício de reflexão, autoanálise e como tirar proveito disso
tudo, se engajar ainda mais e fortalecer seu sentimento de pertencimento. Foram momentos muito
bonitos e de resultados muito belos também.

Quanto à análise do Projeto chegamos aos seguintes resultados:

Foram aplicados 268

questionários, que representa 70% do total de educandos. 16,5% dos educandos não responderam
aos questionários pois não estavam presentes nas aulas nos dias destinados para as avaliações.
Outros 13,5% correspondem, parte às crianças mais novas do Projeto, participantes da atividade de
musicalização na Associação Aquarela pois, pela experiência da fase anterior, percebemos muita
dificuldade delas em relação à escrita e também em entender enunciados. Outra parte destes 13,5%
corresponde aos jovens do Centro Comunitário Sinhazinha Meirelles, local que optamos apenas pela
avaliação “que bom”, “que pena” e “que tal”, pela rotatividade de educadores e alterações na
proposta de trabalho durante o ano, o que poderia nos levar à uma análise irreal do impacto do
Projeto em suas vidas.

CONTINUA

Avaliações Finais: Percepção e Reflexão sobre o Projeto (continuação)
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A partir daí, chegamos aos seguintes resultados: 230 educandos, dos 268 entrevistados, ou
seja, 85,9% afirmaram que durante o ano tiveram contato com espetáculos de dança, teatro ou
visitaram exposições fora aqueles promovidos pelo Projeto com as saídas pedagógicas. Resultado
que nos permite concluir que os participantes do Projeto PALCO ampliaram seu repertório cultural
como proposto no início do projeto.

94,4% acreditam que o Projeto estimulou o interesse deles pela arte ao “mostrar que é
possível viver a arte em sua totalidade, que o acesso à cultura é para todos, que seus pensamentos
estão mais voltados ao fazer artístico e a percepção poética, pelo interesse em se envolver mais em
atividades artístico-culturais, ao proporcionar uma expansão artística, através das próprias atividades
que participam dentro do Projeto, ao estimular o processo criativo, ao promover a aproximação com
outras pessoas, ao estimular e proporcionar a ida a outros espaços culturais da cidade e refinar o olhar
para o mundo de uma maneira diferente”. (Estas declarações foram retiradas dos questionários dos
educandos da forma como descreveram).

88,9% afirmaram que o Projeto PALCO contribuiu para o fortalecimento de vínculos e de
suas relações sociais. 10% afirmaram que este fortalecimento se deu em partes e apenas 1,1%
respondeu que o Projeto não teve qualquer influência em suas relações sociais.

Entre tantas

respostas de que modo o Projeto contribuiu para essa questão, destacamos: “foi como água e sol; eu
gosto muito deste mundo artístico e não quero mais sair dele.” Ainda, educandos citaram este
fortalecimento das relações sociais se deu também através da convivência e do entrosamento com
pessoas diferentes, novos amigos, a não ter medo do desconhecido, a desenvolver a paciência e a
tolerância com o próximo, a reconhecer as afinidades e aceitar as diferenças com os outros, ao
permitir a descoberta da própria potência, tornando-os menos tímidos e mais extrovertidos, ao
apresentar novas formas de comunicação e ao estimular a autoconfiança.

CONTINUA

Avaliações Finais: Percepção e Reflexão sobre o Projeto (continuação)

VOLTAR

Perguntamos também se o Projeto foi de alguma forma transformador na vida dos
participantes e 91,9% disseram que sim. 7,4% responderam que em partes e 0,7% disseram que não.
Entre os que acreditam na transformação proporcionada pelo Projeto, identificamos as mais diversas
justificativas, desde o desenvolvimento de uma habilidade específica pela atividade que participam,
até transformações num campo macro de sua existência e camadas mais sensíveis de cada um. Nos
deparamos novamente com respostas quanto a trabalhar a timidez e torná-los mais extrovertidos,
declarações de ampliar a consciência corporal, aprender a respirar, se reconhecer e respeitar seus
limites. Se sentirem mais alegres, autoconfiantes e retomar a vontade de viver. Oferecer novas
perspectivas de vida, ampliar horizontes, senso de responsabilidade, fazer sonhar, os tornar mais
humanos e fortalecer os valores da vida.

Para finalizar este questionário, fizemos uma provocação aos educandos para que eles, de
forma simples, com uma palavra, um verso ou um desenho os descrevessem ANTES do Projeto e
DEPOIS do Projeto. As respostas foram belíssimas, algumas muito emocionantes e muitas muito
interessantes. Mas gostaríamos de destacar aqui, algumas delas que, de certa forma, sintetizam

muito do que esperamos atingir como Projeto e que, em sua essência, também apareceram com
frequência nas respostas.

Antes do Projeto, alguns se diziam: sem objetivos claros, falta de foco, não reconhecimento de
seu próprio potencial artístico, falta de engajamento, timidez, antissocial, sem rumo, estressado,
deprimido, egoísta, baixa autoestima, preguiçoso e imaturo.

Depois do Projeto afirmaram terem mais visão de futuro e da sociedade, perceberem que o
potencial que possuem é melhor do que eles imaginavam, estão mais sociáveis, interagem melhor
com os outros e com o mundo a sua volta, retomaram os estudos, se sentem mais motivados e
confiantes, se sentem mais felizes, livres para se expressarem sem receio de serem julgados, em
busca de seu lugar no mundo, mais dedicados, atenciosos, maduros e responsáveis, com mais
amigos e que valorizam mais a vida.

CONTINUA
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Para ilustrar um pouco deste processo de avaliação com os educandos, apresentamos abaixo
respostas de dois educandos que muito nos tocaram e trouxeram ainda mais esperança por um

mundo melhor.

Quero que o Projeto PALCO continue, porque me sinto feliz. Eu vivi, tive experiências,
construí um elo entre o grupo e me fez querer ajudar o meu próximo. Com o Projeto PALCO, pode
tirar as pessoas da rua, dos maus caminhos e fazer nos encontrarmos, nos sentirmos bem com nós
mesmos. É uma terapia que nos faz esquecer a morte, o suicídio, as preocupações e as tribulações
da escola e do trabalho. (Wilton Alves, 19 anos)

Esta próxima resposta veio de forma muito poética, criativa e artística quando o educando se
descreve ANTES e DEPOIS do Projeto.

(Daniela Santana, 15 anos)
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Avaliações Finais: Metodologia “Que Bom”, “Que Pena” e “Que Tal?”
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Por fim, entramos no último momento das avaliações da fase 3. Chamamos este momento de
“que bom”, “que pena” e “que tal?”. Na avaliação “que bom”, o educando deverá escrever ou relatar
oralmente o que para ele foi bom durante o ano no Projeto. É o momento de expor o que marcou

positivamente quanto a uma atividade específica ou quanto ao Projeto como um todo. Na avaliação
“que pena”, ele irá descrever aquilo que não marcou de forma muito positiva, ou porque não foi bom
ou até mesmo porque não ocorreu frustrando uma expectativa, por exemplo. E a avaliação “que tal?”
refere-se às sugestões dadas por eles para que eles possam tirar melhor proveito do Projeto e suas
expectativas sejam atendidas. Muitas sugestões são, de certa forma, simples de realizar e podem
perfeitamente constituir o desenho de um próximo projeto e que com certeza trará muito mais
significado e satisfação aos participantes, principalmente por ser algo vindo deles e construído com
eles.

Costumamos sempre reforçar aos participantes que o Projeto é deles, com eles e para eles,
que sem eles, não há projeto, por isso é tão importante e fundamental o engajamento e compromisso
de todos.

Esta metodologia tem uma característica interessante, pois pode ser uma avaliação “às
escuras”. Isso quer dizer que o que for escrito, será colocado no respectivo envelope, sem a
necessidade de se identificarem. Algumas turmas, sobretudo as turmas com grande número de
participantes adolescentes, se sentem muito mais à vontade para colocar o que desejarem em suas
avaliações sem o receio de causar constrangimento com colegas, educador e com o próprio Projeto
em si. Já as crianças preferem falar e expõem seus sentimentos com muita profundidade.

Quando todas as avaliações estão em seus respectivos envelopes, junto com o grupo, abrimos
um a um, lemos, comentamos, esclarecemos questões que muitas vezes aparecem, ouvimos outras
colocações, anotamos as ideias e, ao final, fechamos o ciclo com um encerramento, de fato, do
projeto, pontuando e sistematizando tudo aquilo que foi alcançado durante o processo, agradecendo
a troca e inspirados para a continuidade.
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(continuação)
Não cabe aqui transcrevermos tudo que obtivemos de respostas, mas selecionamos algumas
frases que consideramos mais marcantes e que trouxeram riqueza para nossas avaliações.

QUE BOM:

* “que as aulas foram mais criativas”
* “que o projeto me ajudou e também ajudou milhares de pessoas”
* “que evoluímos na banda”
* “ele ter continuado por mais um ano e com expansão de recursos”
* “que fiz muitas amizades”
* “que aprendi e aperfeiçoei o trabalho em grupo”
* “que o professor me ajudou muito”
* “que o projeto veio até a minha escola”
* “que tivemos passeios”
* “que aprendi coisas novas”
* “que conseguimos apresentar”
* “que a Mostra foi maravilhosa”
* “que eu me inscrevi no projeto”
* “que tivemos aula de maquete com massinha e Graffiti”
* “que esse projeto existe e torna nossos encontros descontraídos, felizes e ao mesmo tempo
aprendendo”

Avaliações “Que Bom”, “Que Pena” e “Que Tal?” feita com a turma de teatro para
crianças da Escola Estadual Professor João Cruz Costa
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QUE PENA:

* “que eu não consegui participar da Mostra porque estava doente”

* “que só temos aula uma vez por semana”
* “que nossas aulas são feitas em um local abafado (na escola)”
* “que não tivemos mais alunos interessados na atividade e nossa escola não foi bem
representada no projeto”
* “que a gente não sai para a quadra”
* “que não tivemos muitos passeios”
* “que muitas pessoas saíram das aulas”
* “que algumas aulas que eu gostaria de fazer acontecem nos mesmos dias e horários”
* “que tem pessoas descomprometidas”
* “que quando entra um aluno novo, quem já está com um pouco mais de conhecimento
perde um tempo precioso enquanto o outro aprende”
* “que não temos um espaço fixo e adequado para a atividade”
* “que não tem violões para todos”

* “que não tivemos muitas apresentações”

Avaliações “Que Bom”, “Que Pena” e “Que Tal?” feita com a turma de teatro para
crianças da Escola Estadual Professor João Cruz Costa
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QUE TAL:

* “nos apresentarmos em um próximo evento por nível A, B, C e finalizarmos como um único
grupo?”
* “ter mais aulas na semana?”
* “fazermos visitas nos asilos e creches com apresentações?”
* “ter essa atividade em várias escolas?”
* “termos mais instrumentos para as aulas?”
* “ fazermos um show de talentos entre os participantes do projeto?”
* “ter mais passeios e encontros com as outras atividades?”

* “ter atividades integradas nas aulas como voz e violão e músicos no coral?”
* “termos um representante de turma para auxiliar na divulgação da atividade?”
* “ter mais aulas fora do ambiente da escola, em locais mais livres e abertos?”
* “juntar as escolas para ensaiarem juntas?”
* “termos mais apresentações em teatros?”
* “conhecer outros artistas experientes?”
* “conseguir a Cia de música do projeto?”
* “ter seleção para ingressar na Cia de teatro?”

Avaliações “Que Bom”, “Que Pena” e “Que Tal?” feita com a turma de teatro para
crianças da Escola Estadual Professor João Cruz Costa
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Resumo dos resultados finais obtidos – fase 3 (mês de novembro)
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• 498 vagas oferecidas
• 567 participantes
Dados
relacionados ao
PERFIL

• 82% residem no Jaguaré
• 66% vivem em famílias que recebem de 1 a 2 salários mínimo
• 57% são do sexo feminino
• 76% vivem em casas com 3 a 5 pessoas
• 71% são crianças e jovens de 9 a 15 anos
• 50% frequentam o Ensino Fundamental 2

• 20% participam de mais de uma atividade do Projeto

Dados
relacionados à
SATISFAÇÃO

com o Projeto

• 90,2% consideram o projeto significativo pois sentem que a partir
das atividades conseguem criar relações com outras áreas, estão
satisfeitos quanto aos conteúdos apresentados e conhecimentos
adquiridos e desenvolveram novas habilidades e habilidades que já
possuíam.

• 89,1% consideraram os educadores atenciosos, dispostos e criativos

• 87,9% ampliaram os conhecimentos e cuidados sobre o tema
saúde e qualidade de vida
• 93,1% fortaleceram valores como autoestima, autoconfiança e
Dados
relacionados
aos

perspectiva de futuro
• 85,9% ampliaram repertório cultural por meio de idas à teatros,
espetáculos, exposições e outros centros culturais

OBJETIVOS

• 94,4% ampliaram o interesse pela arte

do Projeto

• 88,9% fortaleceram os vínculos e as relações sociais
• 91,9% acreditam que o projeto foi transformador em suas vidas
(justificativas apresentadas na página 23)
• 80,5% de taxa de frequência às atividades
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Desafios e Resultados

Superamos o desafio da Mostra e podemos dizer que encerramos este ciclo de forma
grandiosa. A Mostra PALCO, que ocorreu em 11 de novembro no CEU Jaguaré foi um exemplo de
perseverança, companheirismo, aprendizado e desenvolvimento de todos os envolvidos. A Mostra
contou com apresentações das diversas atividades do Projeto em um formato de espetáculo de
grande produção. Nossos artistas estavam entusiasmados e muito ansiosos com este dia. Foi uma
manhã intensa de ensaios, almoço coletivo e uma tarde repleta de arte e alegria para visitantes,
familiares e comunidade. A plateia estava encantada com o que via e foi uma experiência muito
especial para todos que fizeram parte deste processo. Felipe Santos, jovem educador e participante
de diversas atividades do projeto, descreve de forma emocionante sua experiência durante a Mostra
(demonstraremos a seguir).

Cuidamos para que a Mostra, ainda que considerada o encerramento de um processo
ao transformar em produto o que foi vivenciado ao longo do ano, não fosse marcada como o final das
experiências, sensações e vínculos estimulados e criados neste período. Os encontros que seguiram
nos dias após a Mostra foram encontros entusiasmados, cheios de histórias e sentimentos para serem
compartilhados.

Como mencionado em relatórios anteriores, como Projeto Social, é nosso desafio que

estes resultados alcançados durante o ano perdurem e se multipliquem. Que os objetivos macros do
Projeto sejam alcançados e gerem impacto na vida dos participantes quanto ao acesso à arte,
ampliação de repertório cultural, ampliação de horizontes e possibilidade de escolhas.

Ainda com todos os desafios enfrentados durante o ano em relação ao local das
atividades, preenchimento de vagas, período de férias, entre outros, ampliamos nossa atuação
significativamente e alcançamos um índice anual de 80,47% de frequência nas atividades oferecidas.

Frequência Média Anual do Projeto
2,52%
15,33%

Presença
Falta
Justificada

80,47%
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Relato do Felipe Santos, 18 anos, sobre sua experiência na Mostra PALCO 2017
Eu poderia acordar e sentir o peso nas costas, nervosismo e estresse de começar um dos dias
mais importantes do ano, mas respirei fundo, meditei, limpei minha mente de todas as preocupações e
fui direto tomar um banho... Sabia e tinha consciência da importância que era eu estar totalmente
tranquilo e atento no presente, por isso sabia que tinha que ser paciente com tudo, por que todas as
pessoas em minha volta estariam em todos os possíveis sentimentos a flor de pele.

Cheguei ao CEU e me deparei com todos os integrantes da banda ajudando a arrumar os
instrumentos, um clima de ansiedade e concentração estava no ar e mesmo sem ter começado o
ensaio, eu já sabia que aquela Mostra seria maravilhosa, por tudo o que havia acontecido durante o
ano, estar ali naquele momento já era gratificante e tinha valido totalmente a pena. O Leandro havia
chegado e com ele estava junto a arte da Mostra que espalharíamos ao redor do CEU. Tenho que
confessar que com certeza, essa foi a melhor arte de todos os anos de Mostra do PALCO, o tema, os
encontros, a arte, a vida que pulsa, tudo isso se resumia na palavra identidade. A identidade de cada
pessoa estava presente naquele espaço e já pertencia a uma história construída ao longo desses anos,
a cada hora e minuto, a partir do diálogo e da vivência.

Acabamos atrasando um pouco nos ensaios das atividades, mas conseguimos acabar a tempo
de ir almoçar... (O almoço estava muito bom e ajudou muito a dar um gás e a recarregar as energias).

Enquanto eu estava voltando do almoço e atravessando o CEU em direção ao teatro já passava
um filme na minha cabeça, que passava em uma velocidade enorme, fazendo algumas sensações de
borboletas no estômago, que não deixam de ser boas. Lembrei do primeiro encontro que tive com os
educadores, não conhecia a maioria, e nem mesmo parecia que teria um laço tão grande com todos,
hoje lembro desse dia e vejo quanta coisa mudou na minha vida, passando rápido como um furação, e
a cada dia mudando mais, evoluindo e se transformando... Todo esse filme foi passando, das reuniões,
momentos, encontros, aprendizado, emoção e transformação, tudo isso passando naquele momento
de travessia que deixava o tempo mais lento enquanto estava entrando no teatro. No saguão, eu
estava vendo a turma de violão ensaiando e praticando as músicas, um ajudando o outro, afinando e
tirando as dúvidas coletivamente, a maturidade e cooperação deles me deixou tão feliz que na minha
cabeça passava essa sensação de dever cumprido, de ter visto a realização de um dos objetivos do
projeto.
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Todas as atividades que estavam em exposição no saguão foram vistas o tempo todo e era
impossível não perceber todas as obras e dedicar alguns minutos para tudo aquilo.

Correr aqui, correr ali, foi difícil estar em vários lugares ao mesmo tempo, ensaiando diversas
coisas, senti como se tivesse quase me separando e criando um clone, essa Mostra foi passando em
modo turbo para mim.

Correria para cá e para lá, era a hora do cortejo. Nós nos vestimos de palhaço, colocamos a
nossa máscara, preparamos tudo o que era necessário para as cenas e fomos até o Canto da Arte para
fazer a alegria de quem estava em volta. Conduzindo o início da mostra, fomos levando as turmas e
quem quisesse se juntar até o teatro, improvisando e se divertindo, e ainda fora do teatro, no saguão,
fizemos nossas cenas dos palhaços e conseguimos trazer risos e alegria para lavar todo o nervosismo e
ansiedade que foi desaparecendo aos poucos, dando lugar a energia do momento, a alegria de estar
vivo. De crianças a adultos e idosos, é sempre gratificante e um sentimento tão grande conseguir
transparecer a sinceridade do riso através da arte de ser um palhaço, sendo você mesmo e se levando

ao ridículo de forma cativante de forma que possa fazer o bem para as pessoas.

Depois de vários aplausos, o agradecimento, e a partir daí, mais correria, pois a tarde só estava
começando e o show também. Fui até o camarim e comecei a ouvir a banda abrir o espetáculo com a
música Palco. Era a hora de ganhar esse tempo milagroso de tirar a maquiagem e colocar a camiseta
do PALCO para ajudar a conduzir junto com os MCs a Mostra, as entradas e saídas, tudo que estava
rolando ali atrás. Enquanto eu corria freneticamente, a Thaynara, uma das MCs, entrava no camarim
onde eu estava, e com toda a calma, tranquilidade e serenidade, tirava sua maquiagem e se trocava, e
de alguma forma, sua calmaria me ajudou muito, e eu admirava muito sua passividade naquele
momento e esse equilibro dela se expandia para quem quisesse absorver essa energia também.

Depois que a banda terminou de tocar, nos dirigimos até o palco, eu ainda estava um pouco
nervoso, chamei o vídeo de entrada e abertura, depois disso, seguimos com o vídeo da Cia VL, e a

leitura das estatísticas seguiu naturalmente. A seguir, era apresentação das turmas de Musicalização e
tínhamos que organizar os fundos, que estava bem bagunçado e agitado na hora, mas aos poucos
conseguimos ir organizando melhor, e junto ao roteiro que estava com o Eros, fomos coordenando as
turmas.
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Através de brechas pela coxia eu conseguia assistir às apresentações, emoções, sentimentos
pulsando em vários batimentos, eu estava vivo naquele momento e dizem que quando você está vivo
as coisas passam bem rápido a sua volta, de forma que a lembrança sempre chega depois, de forma
positiva. Através das entradas e saídas, parabenizava cada um que passava, cada um merecia saber
que fizera um bom trabalho e os parabéns. Através das brechas eu tinha que pedir que as pessoas que
não fossem apresentar esperassem no lado de fora, pois as coxias já estavam lotadas.

Cada apresentação era uma história, cada apresentação uma identidade, todas interligadas de

alguma forma.

Enquanto o show estava acontecendo brilhantemente lá na frente, eu, juntamente com os
outros, estávamos dando conta de controlar todos os estresses e contratempos que aconteciam lá
atrás. Energia para ser transformada em confiança e vontade de desabafar através das
apresentações.

Encaminhando para o final, pedi para o Anderson chamar a turma de violão e ir organizando
todos, era uma turma bem grande, então a entrada tinha que ser bem organizada, quando todos
foram para os seus lugares, eu pude perceber e ter a consciência do tamanho e proporção daquilo,
mal cabíamos no palco, e mesmo assim todos nós estávamos conectados entre si, uns com os outros,
cada pessoa sabendo com muita propriedade o que deveria fazer.

Distribuímos a letra para todos da plateia nos ajudarem a cantar. Quando começamos, foi uma
energia incrível, a beleza e conexão dava sincronia ao coração que movia as mãos que tocavam os
violões, o repertório foi passando, chegamos ao final da apresentação fazendo a plateia levantar e
com uma mensagem de gratidão e de valorização à vida, encerramos nossa bela apresentação,
chamando a banda para fechar todo aquele espetáculo.

Quando a banda entrou para fazer o encerramento, a explosão que tomou conta daquele
teatro foi inexplicável, algo que só dá para sentir e não conseguimos descrever, todos tiveram seu
momento, e todos puderam colher o fruto da semente plantada e regada durante o ano inteiro. E para
fechar com chave de ouro, as turmas da banda e sapateado se uniram para tocarem e dançarem
juntos.
CONTINUA

Relato do Felipe Santos sobre sua experiência na Mostra PALCO 2017 (continuação)

VOLTAR

Ainda como bis, a emocionante homenagem à Kika feita pelo Leandro, pelo seu trabalho
incrível e que não tem o devido valor merecido.

Essa Mostra foi disparada a melhor que vivi nesses anos de PALCO, e nesse tempo pude
acompanhar e fazer parte dessa história, que amplia todos os dias o repertório cultural, transforma
pessoas e muda vidas. Como disse antes, em meio a diversos sentimentos e infinitos, não há palavras

que podem traduzir e descrever o que esse Projeto proporciona para as vidas que participam dele. Só
sentindo e pertencendo para saber do que estou falando. O mundo precisa, cada vez mais, respirar
desse PALCO.

O vídeo institucional da Mostra PALCO, foi compartilhado em nossas redes sociais e pode ser
visualizado no link a seguir:
https://www.facebook.com/palcoprojetosocial/videos/982188805252540/
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DEPOIMENTOS

Para encerrar este ano de PALCO, celebrando com alegria resultados alcançados, vidas
transformadas e gratidão, selecionamos alguns depoimentos, dados espontaneamente, por alguns de
nossos educandos, que expressam seus sentimentos, desejos e descobertas.

“É a primeira vez que eu faço Palco e foi muito
legal. Eu fiquei muito nervosa. Nunca imaginei
que iria fazer algo assim. Fiquei com medo, mas
depois passou, eu consegui falar no palco.”
Jheniffer Santos, 14 anos

“Eu achei muito legal se apresentar. É uma sensação muito boa quando você entra no
palco e depois você se solta. Eu queria fazer mais peças. Apresentar e assistir os outros se
apresentando. Porque foi muito da hora mesmo, o povo do violão, eu adorei! Eles tocam
muito bem, eu queria tocar assim. Deu muita vergonha quando eu entrei no palco, mas
tem uma luz que faz você não ver a plateia direito, o que me deu tranquilidade, porque eu
pensei que todo mundo ia rir da minha cara. Eu sou uma pessoa muito triste, desde o
começo do ano, eu era bem mais triste do que eu estou agora. Aqui eu me soltei um

pouquinho, eu era mais fechada. Se não fosse o projeto talvez eu não estaria aqui hoje. Em
casa eu não posso fazer nada, eu tenho ser perfeitinha e aqui eu posso conversar com
você. Eu pensava que o teatro era tudo formal, sabe?” Vitória Heloísa, 13 anos.

“Eu achei muito legal a Mostra, professora. Eu gostei de ficar na coxia
vendo o palco. O teatro ajudou bastante nos seminários que a gente
faz nas aulas e apresenta. E me trouxe alegria. Mas é uma coisa tão
diferente das coisa que a gente imagina, porque você chega na aula de
teatro é uma coisa tão diferente, é mais legal. Na iniciação a gente
começa a se soltar, a gente era muito preso, em casa por exemplo tem
pais que não ligam muito e que não escutam, e no teatro a gente se
abre.” Cleiziane Bandeira, 13 anos
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DEPOIMENTOS (continuação)

“O pessoal do violão assistiu a apresentação e ontem estavam cantando o
Pancadão na sala. Eles decoraram e eu ajudei. Eu achava que no teatro a
gente só ia decorar texto e fazer cena.“ Júlio Francisco, 14 anos

“Eu gostei bastante, queria que meus pais fizessem
a aula, o projeto podia ajudar meus pais e me
ouvirem.” Suhayane Vintura, 13 anos

“Minha mãe foi assistir a Mostra e adorou. Talvez ela faça aula de
violão ano que vem! Foi muito legal aquela hora que todo mundo
levantou e começou a dançar com a banda”. Ingrid Campos, 14
anos

"Obrigada pelo acolhimento e pela paciência. E por quebrarem essa rocha em mim. Vou guardar
em meu coração os momentos de trabalhos, estudo e o resultado final. E espero que cada um
tenha adquirido algo novo e que compartilhem com os demais formando uma corrente e quem
sabe um dia essa onda retroceder de voltar. Obrigada por deixarem marcas em mim. A tinta pode
sair da minha camiseta mas o amor, aprendizagem, conhecimento permanecerão tatuados em meu

coração me causando chorar. Tenho um longo caminho, mas com a confiança de vocês eu possa
lograr as estrelas." Wilton Alves, 19 anos
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