
    

    RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

                 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB                             
Fundo Nacional de Solidariedade 

 

 

Projeto No: 155/2018 - Coro Vozes do Divino IDES 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

Campanha da Fraternidade 2018  

Data de início previsto: 15/09/2018  

 

Data do término previsto: 15/09/2019 

A instituição JURIDICAMENTE RESPONSÁVEL é a mesma PROPONENTE? Sim  

Regional da CNBB: Regional Sul 4 (Santa Catarina)  

Arq/Diocese: Arquidiocese de Florianópolis (Santa Catarina)  



    
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL/PROPONENTE  

Instituição: Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES  

CNPJ: 82.508.649/0001-82  

Responsável pela entidade: Paulo Teixeira do Valle Pereira  

CPF do/a responsável pela entidade: 439.868.869-87  

Responsável pelo Projeto: Indianara Bianquerto Fogaça  

Endereço: Rua Emílio Blum0124 Bairro: 

centro Cidade/UF: Florianopolis / SC CEP: 

88.020-010  

Telefone: (48) 3224-5008  

E-mails: mobilizacao@ides-sc.org.br  

1. As atividades previstas foram realizadas?  

Sim  

2. Outras atividades foram executadas?  

Não  

3. Os objetivos do projeto foram executados?  

Parcialmente  

4. O projeto prevê continuidade?  

Sim  

5. Quantas pessoas participaram do projeto?  

Homem 2  

Mulher 5  



    
Criança 39  

Adolescente 16  

Jovem  

6. Qual foi o público alvo do projeto (pessoas beneficiadas)?  

Educandos que participam dos projetos da Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES, sua famílias. Bem 

como a comunidade em geral, onde o coro de apresenta. Seja na Capela do Divino Espírito Santa, seja 

em espaços culturais como teatro e empresas.  

7. Resumo do projeto:  

O CORO tem uma função social seja com relação as crianças e adolescentes que estão fazendo parte do 

grupo seja com as famílias e a sociedade. Dentro do objetivo proposta que era - Estimular a expressão 

artística a partir da prática do canto coral, construindo conceitos sobre educação, responsabilidade, 

respeito, diversidade, crenças, gênero, sustentabilidade e sociedade, entre outros aspectos que permeiam 

os direitos e deveres dos cidadãos, foi possível provermos ações que possibilitou a efetivação deste 

objetivo, transformando o que era um planejamento em ações. No processo contínuo das ações fizeram 

parte todo o grupo do CORO crianças e adolescentes, com sua maestrina atuando 20hs semanais, 

(contrapartida de instituição) bem como equipe técnica do NAE e setor operacional e mobilização da IDES, 

dando suporte técnico e operacional para as ações que o CORO se envolveu como ensaios e 

apresentações. Possibilitando a transparência e efetivação das ações propostas.  

8. Qual o objetivo central do projeto? (O que motivou sua execução?)  

Estimular a expressão artística através da prática do canto coral, construindo conceitos sobre educação, 

responsabilidade, respeito, diversidade, crenças, gênero, sustentabilidade e sociedade,  

entre outros aspectos que permeiam os direitos e deveres dos cidadãos. A busca por uma sociedade mais 

justa e igualitária é o que move nossas ações, pois entendemos que são nos pequenos momentos de 

reflexão que podemos promover as mudanças de comportamento. Mudar um pouco a vida dessas 

crianças que passam pelo CORO faz parte do processo de transformação do ser.  

9. Descrição dos métodos e instrumentos utilizados na execução do projeto:  

Relacionado a execução do projeto podemos citar que o método utilizados foi primeiramente a cotação de 

preços para aquisição dos itens do plano de ação. A cotação é importante pois precisamos verificar a 

empresa que iremos comprar, se as notas estão de acordo com os padrões de regulamentação da lei de 



    
responsabilidade e transparência. Após o setor operacional fez aquisição dos itens descritos no projeto e 

em parceria com a coordenação do núcleo e maestrina impulsionaram os ensaios do grupo CORO Vozes 

do Divino. Foi desenvolvida uma nova LOGO para o Coro Vozes do Divino, de forma a identificar melhor o 

grupo. Esta nova logo foi aplicada nas camisetas e agora o grupo tem um uniforma padrão para as 

apresentações. Com relação aos itens como armários, guarda roupas estão sendo utilizados para o 

armazenamento do figurino, pastas pautas e equipamentos de som.  

10. Descrição das ações realizadas:  

Ao iniciar o atendimento no Núcleo Arte Educação, no início do ano, foram abertas novas vagas para a 

entrada de crianças e adolescentes interessados em participar do Coro. Durante o ano, os cantores foram 

divididos e atendidos em turmas, de acordo com a faixa etária e o tempo de permanência no Coro. Em 02 

ou 03 encontros semanais, dependendo da turma, as crianças e adolescentes do Coro foram estimulados 

para o aprendizado do canto, com a introdução à teoria da música, exercícios da técnica vocal e 

expressão corporal, apropriação de repertório litúrgico e popular, com temas que incentivam a reflexão e 

construção de conceitos sobre educação, responsabilidade, respeito, diversidade, espiritualidade, 

solidariedade, cidadania, entre outros temas. A Investidura ou Formatura dos novos cantores foi realizada 

em Celebração Eucarística no dia 24 de novembro, na Capela do Divino. É o momento no qual os 

cantores afirmam o compromisso de entrar efetivamente no grupo. Neste dia também foi celebrado o 17o 

aniversário do grupo. Ao todo foram sete novos cantores investidos neste dia. Participaram também onze 

cantores, já formados. No decorrer do ano o Coro foi convidado a participar do Show beneficente “Sons do 

Coração”, um grande espetáculo musical infantil beneficente em prol do Setor Fonoaudiológico do Hospital 

infantil Joana de Gusmão, com a participação de vários artistas profissionais e amadores, em parceria com 

diversas instituições patrocinadoras. O evento aconteceu no dia 09 de abril, no Teatro Ademir Rosa, em 

Florianópolis, Tendo grande repercussão e culminando com uma belíssima apresentação de 

aproximadamente 50 artistas, entre músicos, cantores, bailarinos e produção. No período de fevereiro e 

março o Coro dedicou-se aos ensaios para o Show “Sons do Coração”. Também realizou ensaios para 

cantar a Missa na Capela do Divino, no dia 09 de março, visto que o grupo é responsável pela parte 

musical nesta Capela todo o segundo sábado de cada mês.  

11. Resultados alcançados (após a implementação de ações e atividades propostas no projeto, quais 

foram os resultados alcançados, e de que forma o projeto contribuiu para a superação dos 

obstáculos e vulnerabilidades sociais dos envolvidos?)  

De modo geral o grupo demonstra dedicação e fica evidente a ampliação da vivência e prática musical do 

Coro mostrando capacitado para desempenhar diversas canções religiosas e populares. Verifica-se a 

preparação e aptidão dos novos cantores para a entrada efetiva destes integrantes no grupo vocal no 

momento da Investidura. Conceitos como afinação, impostação vocal, respiração, dinâmica e intensidade 

na execução musical são compreendidos e praticados, assim como a  

expressão corporal vem se desenvolvendo bastante. É visível a consciência dos cantores sobre o mundo 

e suas próprias trajetórias de vida. Durante o processo de preparação artística individual e coletiva, bem 



    
como na construção do repertório musical selecionado. Outro aspecto observado é a inclusão 

sociocultural e desenvolvimento da auto estima dos cantores participantes, face aos conhecimentos 

adquiridos e diante da comunidade, que reconhece a produção artística do Coro por meio de suas 

apresentações.  

12. Alterações no desenvolvimento do projeto (descrever as alterações no plano de trabalho, 

alterações no orçamento do projeto, nas datas de execução e/ou nas atividades previstas; 

descrever também alterações nas aquisições de bens ou serviços previstas para o projeto):  

As alterações que acorreram estiveram relacionada a aplicação dos recursos. O valor planejado para o 

projeto era de R$20.000,00, mas o recurso recebido foi a metade R$ 10.000,00. Desta forma foi 

necessária uma adequação no plano de aplicação, não sendo investido no pagamento do translado das 

crianças e adolescente do CORO e pagamento de somente alguns os lanches nas apresentações 

externas. Também não foi possível contratar um instrumentista harmônico para as apresentações. Outro 

item que teve corte do recurso foi no que se refere a compra do tecido e renda item este usado para fazer 

uma nova investidura. Com relação a contrapartida, a Instituição se responsabilizou pelo pagamento da 

maestrina, pagamento do transporte para as saídas externas e os lanches necessários para cada saída.  

 

 

Instituição: Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES  

CNPJ: 82.508.649/0001-82  

Responsável pelo Projeto: Indianara Bianquerto Fogaça  

 

 

 

 

 

 

Paulo Teixeira do Valle Pereira 

CPF: 439.868.869-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Apresentação Evento Sons do Coração no CIC 

 

 

 
Apresentação Festa de Final de ano na IDES 

 



    

 
Investidura Coro 2018 

 

 
Investidura Coro 2018 

 

 



    

 
Apresentação Lar Recanto do Carinho 

 

 Apresentação Lar Recanto do Carinho  

 



    

 
Apresentação Natal Instituto Nexxera 

 

 

 
Apresentação Natal Instituto Nexxera 

 




























































