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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: RAPensando nas Escolas 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 09/06/2020 TÉRMINO: 30/05/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O projeto RAPensando nas Escolas tem por meta apresentar expressões artísticas do Hip 
Hop de fomento da cultura, desmistificando a óptica preconceituosa que há sobre o Hip 
Hop, conduzindo o jovem a uma apropriação de si. Será realizada em 2 etapas, primeiro, 
conforme ascensão tecnológica, a realização de 5 apresentações em sistema de site 
responsivo, contando com palestras, oficinas de dança e apresentações de rappers/Mc’s 
e DJs, para toda a rede pública de ensino do Distrito Federal. As atividades deste projeto 
focam diretamente na prevenção ao uso e abuso de drogas como foco principal da ação, 
e partem da reflexão e prática dos princípios filosóficos e artísticos do Hip Hop. A redução 
da discriminação social, racial e a promoção da reinserção social serão abordados em 
segundo plano. A segunda etapa é realizar as ações em 15 escolas da rede pública de 



 
  

 

 
 

Ceilândia, realizando apresentações presenciais, sendo que serão realizadas 2 
intervenções por escola nos turnos matutino e vespertino, totalizando assim 30 
intervenções ao todo. Será produzido um documentário relatando o histórico e as ações 
do projeto. 

JUSTIFICATIVA:  

No ambiente escolar, é comum jovens se manifestarem por meio das expressões 
artísticas do Hip Hop. Com o objetivo de aproximar a escola da realidade dos alunos, 
diversos projetos em diferentes áreas do conhecimento têm sido desenvolvidos a partir 
da cultura Hip Hop. O movimento tem atraído milhares de jovens da periferia urbana e 
encantado outros tantos de adolescentes de esferas sociais totalmente diferenciadas da 
sua: é o discurso do ‘gueto’ sendo reconhecido e admirado pelos meios de comunicação, 
pela juventude da classe média e, principalmente, pela escola e pela pesquisa acadêmica. 

Muitas das manifestações culturais brasileiras estão identificadas com a população negra. 
O samba, caboclinho, maracatu, movimento Mangue Beat, capoeira e muitas outras são 
lembradas como parte da grande contribuição dos negros para a cultura nacional. Dentro 
dessa diversidade, o movimento Hip Hop tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil 
e atraído muitos jovens, especialmente aqueles que moram nas periferias. 

Formado por três elementos - o rap (música), o break (dança) e o grafite (desenho) - ao 
chegar no Brasil, na década de 80, foi influenciado pela cultura local e adquiriu novos 
traços e novas formas de manifestação. Segundo Viviane Melo de Mendonça Magro, 
psicóloga que estuda o movimento no Brasil, sua popularidade se deve ao fato de ser um 
movimento enraizado nas experiências de jovens e pessoas que vivem na periferia. 

Não obstante, esse movimento cultural é desvalorizado, pois, diante de uma óptica 
preconceituosa, o Hip Hop é associado à criminalidade. O problema possui relação direta 
com a valorização de algumas culturas em detrimento de outras que surgem no lado pobre 
da cidade. As visões etnocêntricas geram a ideia de inferiorizar o diferente, 
independentemente do nível de criatividade ou realidade das formas artísticas de ruas, 
que muitas vezes retratam a realidade com níveis pragmáticos pela experiência de vida 
agregada nos autores da periferia.  

O desprezo com os movimentos artísticos produzidos em áreas periféricas traz a 
necessidade de repensar os conceitos do que são arte e cultura no mundo 
contemporâneo e seus objetivos.   

De acordo com um estudo realizado pela USP em 2016, o rap de periferia pode ter muitas 
outras funções além de retratar uma realidade vivenciada em seu meio e os problemas 
de seu contexto. A alternativa defendida nas letras do rap enquadra uma realidade que 
fuja da criminalidade, caminho que alguns moradores se sentem coagidos a seguir. O rap 
também pode conduzir o jovem a uma apropriação de si, o que oferece uma repercussão 
para além da criminalidade, ao instigá-lo a ter responsabilidade sobre a sua vida. 

Destaca-se também o papel dos rappers frente a vida dos jovens da periferia: o de porta 
voz da comunidade, comunicando “para” e “por” eles, além de ressaltarem o valor da 
cultura produzida no meio em que vivem e a esperança de se traçar um futuro adequado 
e favorável.  

No ambiente escolar são comuns adolescentes e jovens se manifestarem por meio das 
expressões artísticas do Hip Hop. A cultura periférica está presente de forma viva na 
escola pública brasileira, expressando-se no modo como os alunos se vestem, na forma 
como se relacionam entre si, nas atitudes relativas ao próprio espaço educacional 
(DAYRELL, 2005). Desta forma, analisar as relações entre identidade, comunidade e 
instituição escolar torna-se fundamental para entendermos como esse universo cultural 



 
  

 

 
 

que vai de fora para dentro das escolas e pode exercer influências positivas e/ou 
negativas nos processos educativos. 

Permanecer na escola nos tempos atuais tem sido cada vez mais difícil, é comum que os 
estudantes não se identifiquem com o conteúdo que costuma ser transmitido nas escolas, 
principalmente nas públicas. Para diminuir a evasão escolar é necessário articular os 
saberes da escola com o saber da rua, tornando o ambiente escolar mais alegre, justo e 
humano e, de quebra, aliar as matérias curriculares aos elementos do hip hop, pois as 
letras abordam temas da realidade do estudantes, como drogas, álcool, sexualidade, 
bullying e violência, cantados a partir da vivência dos próprios MCS.  

Mas, afinal, qual a vantagem de utilizar o hip hop na aprendizagem? O rap é um dos 
ritmos com mais penetração nas comunidades carentes. Na verdade, é falado a mesma 
coisa que muitos pais e professores também falam, mas com o ritmo que os jovens ouvem 
e se identificam. Quando se trabalha o hip hop a favor da aprendizagem, coloca-se essa 
cultura no lugar que é dela, a favor dos territórios educativos. As crianças e os jovens 
crescem fazendo uso de sua capacidade de pensar, de indagar-se e indagar, de duvidar, 
de experimentar. 

O segmento musical do Hip Hop ganhará assim maior visibilidade e fomento, valorizando 
os movimentos artísticos produzidos em áreas periféricas. A realidade que as ações do 
Rapensando nas escolas pretende atingir o público alvo, os alunos, com o que os mesmos 
vislumbrem novos horizontes, a partir de uma reflexão sobre si mesmos, suas vivências 
nas comunidades e as influências da globalização no que diz respeito às informações 
veiculadas e disseminadas pela mídia, possibilitando uma autonomia de pensamento e 
parâmetros críticos para tomada de decisões que envolvam o seu plano de vida. Nas 
intervenções, são utilizadas ferramentas artísticas e culturais que estimulam o 
adolescente a expressar suas emoções, sentimentos, capacidade crítica e criativa.  

Com os resultados que pretendemos alcançar com o projeto Rapensando nas Escolas, 
estimamos que a inclusão cultural melhore substancialmente e que ocorra uma relevante 
mudança comportamental e atitudinal nos jovens estudantes, por meio de uma relação 
intrapessoal e interpessoal mais plena e harmoniosa com a equipe da unidade de ensino 
e entre os estudantes, transformando e revelando, no processo de execução e pós-
execução do projeto, uma convivência pautada no respeito e no diálogo. Cabe ressaltar, 
que essa mudança de comportamento poderá ser refletida em diversos aspectos, como 
por exemplo a criação de grupos menores para o desenvolvimento de atividades de cunho 
artístico, social e comunitário, desenvolvendo aspectos de liderança e 
empreendedorismo. 

A realização atingirá inúmeras metas instituídas na Lei Complementar Nº 934, de 7 de 
dezembro de 2017, que institui a lei orgânica da cultura dispondo sobre o sistema de arte 
e cultura do Distrito Federal, como vemos abaixo: 

 

Art. 3º São princípios do SAC-DF: 

I – efetivação dos direitos culturais; 

II – equidade social e territorial de acesso e acessibilidade aos 
bens, aos serviços e aos meios de produção culturais; 

III – fortalecimento das identidades, da diversidade e do 
pluralismo cultural do Distrito Federal e da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF; 

(...) 



 
  

 

 
 

V – valorização das diversas expressões da cultura nacional; 

(...) 

XIV – desenvolvimento da economia criativa, fundamentado 
na diversidade cultural, na sustentabilidade, na inovação e na 
inclusão produtiva, garantindo acessibilidade e inclusão da 
pessoa com deficiência; 

(...) 

XIX – articulação e projeção nacional e internacional da arte e 
da cultura do Distrito Federal, considerando a criação de redes 
como vetor de desenvolvimento integrado no território e 
difusão da identidade cultural local. 

 

Art. 4º São objetivos do SAC-DF: 

(...) 

IV – descentralizar para as regiões administrativas do Distrito 
Federal as ações e os recursos no campo da cultura; 

V – estabelecer parcerias entre os setores público e privado e 
as entidades sem fins lucrativos na cultura; 

(...) 

VIII – promover, nacional e internacionalmente, a arte e a 
cultura do Distrito Federal por meio de ações de promoção, 
difusão e intercâmbio; 

(...) 

XI – promover a sensibilização para a arte e a cultura; 

 

A tecnologia está presente em qualquer momento da vida e tem se tornado cada vez mais 
essencial no cotidiano. O avanço tecnológico propicia o desenvolvimento de estratégias 
para assegurar mais funcionalidade na rotina da população. Atualmente, viver sem esses 
benefícios tecnológicos é quase impossível, pois estão em qualquer parte, como na 
medicina, na agricultura, no lazer e também na cultura, facilitando as ações, tanto pessoal 
como profissional.  

As novas tecnologias na cultura geraram uma revolução no modo como as pessoas 
observam, entendem e se relacionam com o mundo. Tanto a influência das novas 
tecnologias na cultura como a interferência do contexto cultural nos avanços tecnológicos 
mostram como essas duas vertentes estão inteiramente imersas uma na outra. 

As ferramentas tecnológicas devem existir também para contribuir com o conhecimento 
de toda atividade cultural e artística.  

A tecnologia aliada à cultura é uma importante associação para difundir as ações e os 
projetos, é capaz de incentivar novas linguagens e difundir a arte, garantindo que muitos 
tenham acesso a conhecimentos e informações, aproveitando as facilidades para 
atualização de imagens no meio cultural e despertando no público interesses que ainda 
não se percebe tão latentes. 

A Plataforma Digital irá maximizar os resultados das ações, tendo em vista que será 
insistentemente feita divulgação do mesmo através de Agência Publicitária, para alcance 
a nível não só local, mas podendo alcançar outros estados, demonstrando a valorização 



 
  

 

 
 

de Brasília da Cultura Musical do Hip Hop como ferramenta de reflexão da sociedade. A 
plataforma tornará pública as apresentações dos DJs, dançarinos de break e artistas do 
rap brasiliense com músicas cujas letras focamdiretamente nos temas discutidos pelo 
projeto; 
Também diretamente relacionado a execução do projeto, o Rapensando nas Escolas se 
mostra como poderosa ferramenta de geração de renda e empregos, tornando assim forte 
aliada a economia criativa local. O mercado de trabalho encontra-se em transformação e 
a possibilidade de existir um mercado detrabalho fora da esfera pública e privada é uma 
das mudanças observadas atualmente com o surgimento do Terceiro Setor. Esse setor 
necessita de gestão diferenciada e com isto está gerando emprego especializado em 
várias áreas do conhecimento. 

No Brasil, de acordo com o Jornal Carreira & Sucesso, o terceiro setor já reúne mais de 
300 mil organizações não-governamentais, que empregam cerca de 1,2 milhão de 
pessoas. Ainda,aproximadamente, 20 milhões de pessoas doam, voluntariamente, seu 
tempo e conhecimento às causas sociais, o que coloca o país na quinta posição do mundo 
em número de voluntários(EMPREGO..., 2002). 

Com enfoques que vão da moda à música, dos games ao cinema, o meio cultural surge 
nos debates como um propulsor econômico com potencial de gerar renda e criar emprego. 

A economia criativa no Brasil equivale a 2,64% do PIB nacional. O número de empregados 
nessa via chega a 7.726.338. Nesse projeto será empregado diretamente 17 pessoas e 
outras indiretamente através de empresas terceiras. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

01 – PRÉ PRODUÇÃO 

Essa etapa será desenvolvida entre os dias 09/06/2020 a 23/06/2020, sendo realizado todo o 

planejamento e contratações. 

A divulgação do projeto se dará, principalmente, através de ações de assessoria de imprensa e 

agência publicitária contratada para os devidos fins, utilizando divulgação nas redes sociais 

(facebook), envio de mailing próprio e de parceiros, produção e distribuição de material gráfico, 

produção de material para fundo de palco. Para fins de registro e prestação de contas serão 

contratados serviços de vídeo (captação e edição de imagens) e fotografia. 

A assessoria de imprensa, com a utilização massiva das mídias sociais, projetará uma grande 

visibilidade e divulgação do produto gerado através deste projeto.  

 

02 – EXECUÇÃO 

2.1 APRESENTAÇÕES ONLINE 

Desenvolvimento de site responsivo para realização de 5 apresentações de 02 horas de duração. 

Nessa plataforma, serão lançados vídeos do projeto RAPensando nas Escolas, além das 

apresentações presenciais nas escolas da Ceilândia. 



 
  

 

 
 

Além, o desenvolvimento do site responsivo Rapensando nas Escolas, para streaming e 

transmissão de apresentações online do Rapensando nas Escolas, ocorrerá por empresa 

especializada para encurtar o tempo de desenvolvimento, com duração de 240 horas de 

desenvolvimento. 

O período de desenvolvimento levará do dia 12/06/2020 a 12/08/2020 

Há necessidade de um período de teste e correções de bugs que ocorrerá entre 13/08/2020 a 

05/09/2020. 

Para os vídeos online, serão usados os seguintes personagens: 

Apresentadores: Criam a interação entre os palestrantes, dançarinos e músicos. 

Artistas Musicais: Rappers que apresentarão músicas pertinentes aos temas propostos pelo 

projeto, seguindo orientações da Coordenadora Pedagógica. 

Artistas segmento Hip Hop como músico Palestrantes: Comunicadores que traçam reflexões 

multidirecionais. 

Artistas segmento Hip Hop como Dançarinos:  Dançarinos de Hip Hop que se alternam entre as 

demais atrações com o objetivo de trabalhar a expressão corporal e não dispersar o público. 

DJs: Artista com conhecimentos dos temas propostos e que seleciona e reproduz a trilha sonora 

especializada ao projeto, além de ser o sonoplasta para os rappers e dançarinos.  

Ação Horário Profissional 

Apresentação do projeto e artistas 17:00 as 17:05 Apresentadores 

Apresentação Musical 17:05 as 17:20 Artistas Musicais 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 17:20 as 17:40 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 17:40 as 17:55 Artistas Musicais 

DJs: Artista com conhecimentos dos 
temas propostos 

17:55 as 18:10 DJs 

Dançarinos como atrações com o 
objetivo de trabalhar a expressão 
corporal 

18:10 as 18:35 Artistas segmento Hip 
Hop como Dançarinos 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 18:35 as 18:45 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 18:45 as 18:55 Artistas Musicais 

Encerramento do projeto e artistas 18:55 as 19:00 Apresentadores 

 

Ocorrerão nas seguintes datas: 

Apresentações dia 12/09/2020; 26/09/2020; 10/10/2020; 24/10/2020; 07/11/2020. 

Os artistas convidados para participação são: 

NOME ATRAÇÃO DATAS 

DJ HÉRCULES  DJ 10/10/2020 

DJ GABI DJ 
12/09/2020 

24/10/2020 

DJ MANO MIX DJ 
26/09/2020 

07/11/2020 

DOM SAGRADO RAPPER 
ARTISTA 
CANTANDO 

10/10/2020 



 
  

 

 
 

REALLEZA  

ARTISTA 
CANTANDO 

12/09/2020 

ARTISTA 
CANTANDO 

24/10/2020 

RAVEL 
ARTISTA 
CANTANDO 

26/09/2020 

MARQUIM DO TROPA 
ARTISTA 
CANTANDO 

07/11/2020 

VIELA 17 (JAPÃO) 
ARTISTA 

PALESTRANDO 

12/09/2020 – Tema: Feminicídio 

26/09/2020 – Tema: Bullying 

10/10/2020 – Tema: Drogas 

24/10/2020 – Tema: Abuso Sexual 

07/11/2020 – Tema: Racismo 

RIVAS e RAVEL APRESENTADOR TODAS AS APRESENTAÇÕES 

ROBIN DF ZULU DANÇARINO TODAS AS APRESENTAÇÕES 

 

2.2 – APRESENTAÇÕES ESCOLAS 

As apresentações escolares ocorrerão no mesmo formato das digitais, nas escolas da Ceilândia, 

seguindo o padrão: 

 

Turno Matutino 

Ação Horário Profissional 

Apresentação do projeto e artistas 09:00 as 09:05 Apresentadores 

Apresentação Musical 09:05 as 09:20 Artistas Musicais 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 09:20 as 09:40 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 09:40 as 09:55 Artistas Musicais 

DJs: Artista com conhecimentos dos 
temas propostos 

09:55 as 10:10 DJs 

Dançarinos como atrações com o 
objetivo de trabalhar a expressão 
corporal 

10:10 as 10:35 Artistas segmento Hip 
Hop como Dançarinos 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 10:35 as 10:45 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 10:45 as 10:55 Artistas Musicais 

Encerramento do projeto e artistas 10:55 as 11:00 Apresentadores 
 

Turno Vespertino 

Ação Horário Profissional 

Apresentação do projeto e artistas 15:00 as 15:05 Apresentadores 

Apresentação Musical 15:05 as 15:20 Artistas Musicais 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 15:20 as 15:40 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 15:40 as 15:55 Artistas Musicais 

DJs: Artista com conhecimentos dos 
temas propostos 

15:55 as 16:10 DJs 

Dançarinos como atrações com o 
objetivo de trabalhar a expressão 
corporal 

16:10 as 16:35 Artistas segmento Hip 
Hop como Dançarinos 

Palestrante - reflexões multidirecionais. 16:35 as 16:45 Músico Palestrantes 

Apresentação Musical 16:45 as 16:55 Artistas Musicais 

Encerramento do projeto e artistas 16:55 as 17:00 Apresentadores 



 
  

 

 
 

 

As apresentações escolares ocorrerão nos seguintes locais e data: 

Escola Endereço Data 

CEF PMRG EQNN 21/23 CEILANDIA OESTE 04/10/2021 

CED 15 QNO 18 Conj. B Lote 1 05/10/2021 

CEF 34 QNO 19 EXP. SETOR O 06/10/2021 

CEF 31 EQNO 17/18 EXP.SETOR O 07/10/2021 

CEF 25 QNP 09 P NORTE 08/10/2021 

CEE 02  QNO 12 SETOR O 11/10/2021 

CEF 16  QNM 22 CEILANDIA NORTE 13/10/2021 

CEF 07  EQNM 05/07 CEILANDIA SUL 14/10/2021 

CEF 13  EQNP 30/34 P SUL 15/10/2021 

CEF 04  EQNM 21/23 CEILANDIA SUL 18/10/2021 

CEM 04  QNN 14 GUARIROBA 19/10/2021 

CEM 09  EQNO 03/05 SETOR O. 20/10/2021 

CEF 10  EQNN 23/25 CEILANDIA OESTE 21/10/2021 

CEF 16  QNM 22 CEILANDIA NORTE 22/10/2021 

CEE 01  EQNP 10/14 P SUL 25/10/2021 
 

Os artistas convidados para participação são: 

NOME ATRAÇÃO DATA 

DJ MANO MIX DJ 

04/10/2021 

05/10/2021 

06/10/2021 

07/10/2021 

08/10/2021 

DJ HERCULES DJ 

11/10/2021 

13/10/2021 

14/10/2021 

15/10/2021 

18/10/2021 

DJ GABI DJ 

19/10/2021 

20/10/2021 

21/10/2021 

22/10/2021 

25/10/2021 

DOM SAGRADO RAPPER 
ARTISTA 

CANTANDO 

04/10/2021 

05/10/2021 

06/10/2021 

DOM SAGRADO RAPPER 
ARTISTA 

PALESTRANDO 

07/10/2021 

08/10/2021 

22/10/2021 

REALLEZA NEWS 
ARTISTA 

CANTANDO 

25/10/2021 

07/10/2021 

08/10/2021 

REALLEZA NEWS 
ARTISTA 

PALESTRANDO 

04/10/2021 

05/10/2021 

06/10/2021 

RAVEL 11/10/2021 



 
  

 

 
 

ARTISTA 
CANTANDO 

13/10/2021 

14/10/2021 

RAVEL 
ARTISTA 

PALESTRANDO 

15/10/2021 

18/10/2021 

20/10/2021 

MARQUIM DO TROPA 
ARTISTA 

CANTANDO 

15/10/2021 

18/10/2021 

21/10/2021 

MARQUIM DO TROPA 
ARTISTA 

PALESTRANDO 

11/10/2021 

13/10/2021 

14/10/2021 

19/10/2021 

20/10/2021 

21/10/2021 

VIELA 17 (JAPÃO) 
ARTISTA 

CANTANDO 

22/10/2021 

25/10/2021 

19/10/2021 

RIVAS e RAVEL APRESENTADOR 
TODAS AS 
APRESENTAÇÕS 

ROBIN DF ZULU DANÇARINO 
TODAS AS 
APRESENTAÇÕES 

 

2.3 – DOCUMENTÁRIO “RAPENSANDO NAS ESCOLAS” 

 

Simultaneamente será produzido um documentário relatando as ações do projeto, bem como os 

seus princípios e objetivos com uma narrativa clara e entrevistas com os participantes e artistas. 

 

Ocorrerá as gravações nas escolas no período de 26/10/2021 a 21/04/2022.  

 

A edição final para entrega do documentário ocorrerá do dia 22/04/2022 a 28/04/2022 com a 

entrega dia 29/04/2022.   

 

O material será entregue a Regional de Ensino de Ceilândia no dia 29/04/2022. 

 

03 – PÓS PRODUÇÃO 

Será realizada a prestação de contas do projeto através de relatório, entre o dia 30/04/2022 a 
30/05/2022. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

 

Desenvolver atividades que focam diretamente na prevenção ao uso e abuso de drogas, partindo 
da reflexão e prática dos princípios filosóficos e artísticos do Hip Hop. A redução da discriminação 
social, racial e a promoção da reinserção social serão abordados em segundo plano. 

 



 
  

 

 
 

• Desenvolvimento de ferramenta tecnológica para contribuir com o conhecimento de toda 
atividade cultural e artística; 

• Incentivar linguagens tecnológicas a difundir a arte; 

• Criar meio para facilitar difusão da imagem do Hip Hop no meio cultural e despertando no 
público interesses que ainda não perceberam ser tão latentes na comunidade de Brasília; 

• Fomentar a construção e socialização de conhecimentos e habilidades, instrumentalizando 
jovens para uma atuação qualificada nos espaços políticos de decisões que envolvam 
questões relacionadas à prevenção às drogas na adolescência; 

• Proporcionar a vivência do diálogo, da negociação e a convivência com as diferenças; 

• Estimular a participação social dos jovens, contribuindo, não apenas com o seu 
desenvolvimento pessoal, mas com o desenvolvimento dos espaços de convivência social 
em que estão inseridos; 

• Contribuir para a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente; 

• Envolver a comunidade escolar no processo de formação dos jovens; 

• Utilizar uma linguagem própria da periferia, positiva e não-violenta, para transmitir 
mensagens contra o uso/abuso de substâncias psicoativas e outras violências 
provenientes dele; 

• Desmarginalizar a juventude adepta à Cultura Hip Hop; Multiplicar a cultura do hip hop nas 
escolas como caminho para a prevenção às drogas; 

• Produzir um documentário relatando o histórico e as ações do projeto, sendo que o produto 
final será distribuído gratuitamente para as escolas atendidas e alguns órgãos públicos;  

• Estimular ações continuadas de acordo com as diretrizes pedagógicas propostas pela 
Secretaria de Educação do Distrito Federal; 

• Difundir, através da Plataforma Digital, as ações para o máximo de pessoas, podendo 
alcançar outros Estados; 

• Gerar emprego e renda através da economia criativa desenvolvida pelo terceiro setor 
através dos projetos. 

 

Metas 

 

• Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto. 

• Desenvolvimento da plataforma em site responsivo Rapensando nas Escolas, objetivando 
acesso dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal; 

• Realização do projeto RAPensando nas Escolas em 15 escolas da rede pública de ensino 
de Ceilândia, sendo que serão realizadas 2 intervenções por escola nos turnos matutino e 
vespertino, totalizando assim 20 intervenções ao todo; 

• Atendimento de cerca de 400 estudantes por escola, totalizando, aproximadamente, 4.000 
crianças e adolescentes; 

• Produção de um documentário relatando os trabalhos desenvolvidos durante a execução 
do projeto, com posterior distribuição gratuita em alguns órgãos públicos. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Atendimento de cerca de 400 estudantes por escola, totalizando, aproximadamente, 6.000 
crianças e adolescentes. Além disso, a plataforma digital tem capacidade de dobrar o 
atendimento, ou seja, 6.000, totalizando 12.000 pessoas diretamente. 

CONTRAPARTIDA: 



 
  

 

 
 

[X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

PRÉ PRODUÇÃO 09/06/2020 23/06/2020 

EXECUÇÃO 24/06/2020 29/04/2022 

PÓS PRODUÇÃO 30/04/2022 30/05/2022 

 
 
 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do 
projeto. 

09/06/2020 23/06/2020 

Desenvolvimento do site responsivo Rapensando nas Escolas. 12/06/2020 12/08/2020 

Gravação e publicação de vídeos de duração de 2 horas no site. 12/09/2020 14/11/2020 

Execução do projeto nas escolas públicas de Ceilândia no Distrito 
Federal. 

04/10/2021 25/10/2021 

Produção de um documentário sobre o projeto. 26/10/2021 28/04/2022 

Entrega do Documentário Regional de Ceilândia 29/04/2022 29/04/2022 

Desenvolvimento de atividades e ações de pagamento e 
prestação de contas do projeto. 

30/04/2022 30/05/2022 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Junho de 2020 – R$ 384.103,25 

 

Memória de Cálculo 

Item Descrição Referência 
Unidade de 

Media 
Qtde 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Meta 1 - Pré-produção / RH 

1.1 

Coordenador Geral - 
Coordenar todos os aspectos 
do evento para que ele se 
efetive como o planejado. 
Delegar funções, acompanhar 
o planejamento, a divulgação 
e a motivação da equipe. 
Acompanhar com check-list 

FGV ITEM 153 + 
IPCA 

SEMANA 21 
R$ 

1.250,00 
R$ 

26.250,00 



 
  

 

 
 

todas as fases do plano de 
trabalho, desde o tema até a 
escolha dos prestadores de 
serviço, além de acompanhar 
toda a execução. 

1.2 

Coordenador de Produção – É 
o elo de ligação entre o 
Coordenador Geral e o 
restante da equipe. Recebeas 
informações e pulveriza aos 
responsáveis, paraque 
coloquem em prática o que 
foi determinado, como 
também são os responsáveis 
em monitorar se as 
atividades estão em 
conformidade com o que fo 
iestrategicamente solicitado 
pela Coordenação. 

FGV ITEM 44 + IPCA SEMANA 10 
R$ 

1.100,00 
R$ 

11.000,00 

1.3 

Coordenador Artístico - 
Coordenar e promover o 
desenvolvimento de 
atividades e iniciativas de 
natureza artística. 

FGV ITEM 51 + IPCA SEMANA 10 
R$ 

1.100,00 
R$ 

11.000,00 

1.4 

Secretária  - Auxiliar em 
atividades da área financeira 
de controle bancário e de 
contas, cuidar do fluxo de 
caixa, contas a pagar e 
receber, lançamento de 
cheques e organização de 
documentos. 

FGV ITEM 116 + 
IPCA 

SEMANA 4 
R$ 

1.050,00 
R$ 4.200,00 

1.5 

Diretor de Palco – Seguir 
cronograma do evento, a 
ordem de apresentações e 
passagem de som.  

FGV ITEM 52 + IPCA SEMANA 2 
R$ 

1.300,00 
R$ 2.600,00 



 
  

 

 
 

1.6 

Diretor de Comunicação – 
Promover a imagem do 
evento e dos organizadores. 
Planejar e supervisionar os 
trabalhos que envolvem 
comunicação visual do 
evento. Sendo que o Diretor 
será voltado para a 
comunicação com o público 
do projeto e o aos artistas e 
equipe produtura que virão 
gravar os videos. 

FGV 60 + IPCA 
(VALOR SEMANAL) 

SEMANA 10 
R$ 

1.100,00 
R$ 

11.000,00 

  

Meta 2 - Site 

2.1 
Criação de site para inclusão 
do Software desenvolvido 

FGV 130+IPCA SERVIÇO 1 
R$ 

2.556,70 
R$ 2.556,70 

2.2 

Desenvolvimento de 
plataforma responsiva, ou 
seja, site automaticamente se 
adapta ao dispositivo do 
usuário, para streaming e 
transmissão de 
apresentações online do 
Rapensando nas Escolas. 

Número da licitação 
00003/2019, 25000 

- MINISTERIO DA 
ECONOMIA. Item 01 

SERVIÇO 1 
R$ 

11.700,00 
R$ 

11.700,00 

2.3 

Contratação de serviço de 
manutenção continuada do 
Software - Para as 
transmissões ao vivo é 
necessário suporte técnico 
para que o sistema não saia 
do ar e caso ocorra 
intercorrência mais grave, 
que volte ao funcionamento 
normal no menor tempo 
possível. Duração 2 meses. 

Número da licitação  
00003/2019, 25000 

- MINISTERIO DA 
ECONOMIA. Item 02 

SERVIÇO 1 
R$ 

7.800,00 
R$ 7.800,00 

  

Meta 3 - Intervenções Artisticas  

3.1 

Apresentadores  -  Mestres 
de cerimîonia do projeto, 
criam a interação entre os 
palestrantes, dançarinos, 
músicos e os alunos e 
professores. 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Fundação Cultural 
Palmares 

Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2019 item 
12 Grupo 1 

CACHÊ 20 R$ 500,00 
R$ 

10.000,00 

3.2 
Artistas Musicais -  Rappers 
que apresentarão músicas 

 Edital de 
Chamamento 

CACHÊ 20 
R$ 

2.000,00 
R$ 

40.000,00 



 
  

 

 
 

pertinentes aos temas 
propostos pelo projeto, 
seguindo orientações da 
Coordenadora Pedagógica. 

público 09/2019 
SECEC DF 

3.3 

Artistas segmento Hip Hop  
(músico Palestrantes)  - 
Comunicadores que traçam 
reflexões multidirecionais 
sobre prevenção ao 
uso/abuso de drogas, 
bullying, violência doméstica, 
discriminação racial e 
cidadania. 

Edital de 
Chamamento 

público 09/2019 
SECEC DF 

CACHÊ 20 
R$ 

2.000,00 
R$ 

40.000,00 

3.4 

Artistas segmento Hip Hop 
(Oficina de Dança) -  
Dançarinos de Hip Hop que 
se alternam entre as demais 
atrações com o objetivo de 
trabalhar a expressão 
corporal e não dispersar o 
público. 

Edital de 
Chamamento 

público 09/2019 
SECEC DF 

CACHÊ 20 
R$ 

2.000,00 
R$ 

40.000,00 

3.5 

DJs  - Artista com 
conhecimentos dos temas 
propostos e que seleciona e 
reproduz a trilha sonora 
especializada ao projeto, 
além de ser o sonoplasta para 
os rappers e dançarinos. 

Edital de 
Chamamentopúblico 

09/2019 SECEC DF 
CACHÊ 20 

R$ 
2.000,00 

R$ 
40.000,00 

  

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos   

4.1 

Sonorização de Médio Porte - 
6 caixas de som grandes, 1 
mesa digital, 1 equalizador, 2 
potências pequenas, 1 
máquina de fumaça, 1 
estrutura em Box Truss Q30, 
2 caixas de retorno, 6 
microfones sem fio, 1 par de 
toca discos e 1 controladora. 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Fundação Cultural 
Palmares 

Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2019 item 
47 

DIÁRIA 15 
R$ 

2.550,00 
R$ 

38.250,00 

4.2 

Sistema de iluminação de 
médio porte composto por 6 
muving Bean 200. 10 parleds 
3 W Rgbw. 

 Secretaria de Esado 
de Planejamento e 

Gestão 
Ata de Realização do 

Pregão Eletrônico 
Nº 00139/2018 

(SRP) Item 20 Grupo 
6 

DIÁRIA 15 
R$ 

1.200,00 
R$ 

18.000,00 



 
  

 

 
 

4.3 

Tablado 6mt x 6mt - 
Estrutura fixa, com 
montagem modular para 
montar o palco onde serão 
realizadas as palestras, 
apresentações artísticas e 
onde ficará parte da 
sonorização.   

 Secretaria de Esado 
de Planejamento e 

Gestão 
Ata de Realização do 

Pregão Eletrônico 
Nº 00139/2018 

(SRP) Item 5 Grupo 1 

DIÁRIA 15 R$ 625,32 R$ 9.379,80 

4.4 

Carregadores - Dar suporte a 
todos os deslocamnteos 
necessários para o evento e 
desmontagem. 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Fundação Cultural 
Palmares 

Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2019 item 
9 

DIÁRIA 15 R$ 109,93 R$ 1.648,95 

  

Meta5 - Uniformes 

5.1 

Confecção de Camisetas -  
composição Poliéster (de 65 a 
67%) e Viscose (de 33 a 35%), 
tecido poliviscose (malha 
fria), na cor preta, gola 
redonda, construção tipo 
malha com fio 30/1, nos 
tamanhos M, G, GG e EXG. 
Conterão áreas de impressão 
em silkscreen na frente.  As 
100 camisetas serão entregue 
a todos os participantes da 
equipe e entrega a 
professores e direção quando 
passar para etapa presencial, 
justificando assim a 
quantidade, sendo 3 por 
integrante da execução visto 
que as execuções nas escolas 
são sequenciais (exceto 
Coordenador Geral, 
Secretária, Coordenador de 
Comunicação e Editor de 
vídeo que serão 1), tendo 16 
pessoas, sendo os constantes 
nos itens 1.2; 1.3; 1.5; 3.1 a 
3.5; 4.4; e 6.1 a 6.3, 
totalizando 40; e 4 por escola 
, totalizando 60. 

 Secretaria de Esado 
de Planejamento e 

Gestão 
Ata de Realização do 

Pregão Eletrônico 
Nº 00139/2018 

(SRP) Item 94 Grupo 
16 

UNIDADE 100 R$ 13,80 R$ 1.380,00 



 
  

 

 
 

  

Meta 6 – Documentário 

6.1 

Diretor Cinematográfico - 
Direção, criação, 
coordenação e avaliação dos 
aspectos artísticos e técnicos 
referentes à realização do 
documentário. 

 FGV ITEM 52 + IPCA SEMANA 10 
R$ 

1.150,00 
R$ 

11.500,00 

6.2 

Técnico de Som - 
Responsável por instalar, 
configurar, operar, monitorar 
os sistemas de sonorização, 
gravação e realizar 
manutenção dos 
equipamentos. 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Fundação Cultural 
Palmares 

Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2019 item 
5 Grupo 01 

DIÁRIA 15 R$ 200,00 R$ 3.000,00 

6.3 

Fotografo - Responsável 
pelos registros fotográficos 
para site e prestação de 
contas 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Fundação Cultural 
Palmares 

Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2019 item 
10 Grupo 01 

DIÁRIA 15 R$ 172,52 R$ 2.587,80 

6.4 
Editor de Vídeo - Responsável 
pela edição, montagem e 
finalização do documentário. 

FGV ITEM 170 + 
IPCA 

SEMANA 10 R$ 700,00 R$ 7.000,00 

  

Meta 7 - Produção dos Videos para o Portal 

7.1 

Produção de vídeos para 
streaming do site incluindo 
roteiro, captação de imagens 
edição e finalização. 

Pregão Eletrônico   
Nº 00003/2018. 

INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, 

CIENCIA E 
TECNOLOGIA item 

01 

SERVIÇO 5 
R$ 

6.650,00 
R$ 

33.250,00 

  

TOTAL>>> 
R$ 

384.103,25 
 



 
  

 

 
 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[X] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ]PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ]OUTROS. Especificar: __________________ 

 


