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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 

2011 

 

Entidade: Instituto Cultura & Arte - ICA 

Projeto: Conservatório Musical 

Nome do responsável legal: Gabriel Elvis Perre 

Tel: (19) 9796-6349                               Email: gabrielperre@hotmail.com 

Endereço da Entidade: Rua XV de Novembro, 222 – Centro – Socorro/SP 

 

Horário de Funcionamento 

O Conservatório Musical funciona de segunda a sexta das 8h às 22h. 

 

Articulação com a comunidade 

Em 2011 o projeto atendeu diretamente 181 inscritos, conseguindo grande 

mobilização social, envolvendo e motivando os alunos ao aprendizado musical, 

reforçamos que temos professores voluntários, e recebemos a doação de 

instrumentos musicais, o que nos permitiu aumentar o número de pessoas 

beneficiadas pelo Conservatório, o que resultou em excelentes criticas tanto junto à 

população como junto à mídia local e regional. 

Sentimos a grande necessidade que se tinha de um projeto deste porte em 

Socorro e região, consolidando o conservatório como uma importante fonte de 

informação cultural, formação de público e profissionais competentes, preenchendo 

uma grande lacuna até então existente na população local e regional, melhorando sua 

visão em todos os aspectos. 

 

Perfil dos Alunos 

O corpo discente do Conservatório é formado por 48 crianças, 54 adolescentes 

e 79 adultos. 

O publico que se inscreveu para concorrer às vagas é formado, em sua 

maioria, por iniciantes em musica e evangélicos que se interessaram por musica 

dentro da Igreja. Muitos relataram ser um sonho o estudo de musica e agora ficaram 

muito contentes com a possibilidade de realizá-lo em sua cidade. Todas as crianças e 

adolescentes consideram a possibilidade de se profissionalizar na área musical. 
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Piano - 17 alunos 

Iniciação musical - 30 crianças 

Coral Juvenil - 20 alunos 

Coral Adulto - 24 alunos 

Contra Baixo elétrico – 12 alunos 

Bateria – 14 alunos 

Cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico) - 29 alunos.  

Violão e Guitarra – 26 alunos 

Sopros – 9 alunos 

 

Instalações Físicas 

O Conservatório funciona em prédio cedido pela prefeitura municipal e conta 

com uma secretaria, três banheiros e uma cozinha. As salas utilizadas para aulas 

estão disposta da seguinte forma: 

- sala 1: aulas de canto/coral, musicalização infantil e piano,  

- sala 2: aulas de piano, teoria musical e cameratas, 

- sala 3: aulas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, 

- sala 4: aulas de violão e contrabaixo elétrico, 

- sala 5: aulas de percussão e Big Band, 

- sala 6 (nível da rua): ensaios da Big Band, Cameratas e grupos musicais. 

 

Resultados alcançados pelo projeto 

Juntamente com o inicio das aulas tem inicio os ensaios dos grupos de Coral, 

de percussão, camerata de violão, Orquestra estudantil e de combos de musica 

popular. 

Com isto, logo teremos grupos com repertório formado para apresentações. 

 

 

Fontes de Renda 

 Realizado Convênio com Secretaria de Estado da Cultura, através do 

Ponto de Cultura recebe dela uma verba no valor de R$60.000 para o exercício do ano 

de 2011. Sabendo-se que desse total R$48.000,00 são previstos para seu custeio, 

sobretudo o pagamento dos salários dos professores, e R$12.000,00 para gastos com 

compras de equipamentos (chamado de gastos de “Capital”) 
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 Realizado Convênio de Subvenção com a Prefeitura Municipal de Socorro 

para pagamento de salário de funcionários. O repasse de verba do Convênio de 

Subvenção da Prefeitura de Socorro no ano de 2011 foi de R$ 60.00,00 (Sessenta mil 

reais). 

 Recursos Próprios - caracterizado pela captação de recursos através de 

arrecadação com inscrições, matrículas e mensal de fundos através de contribuições 

espontâneas de associados; 

Os recursos próprios são destinados para complementar gastos da instituição 

não pagas por verbas recebidas, bem como melhorias para o bom funcionamento de 

atendimento. 

 

mailto:pontodecultura_ica@hotmail.com
mailto:conservatoriodesocorro@hotmail.com

