
Escola de Musica de Nova Mutum

Orquestra Jovem de Nova Mutum,
Orquestra Infantojuvenil, Coral, Camerata de violas, 
Big Band e Grupo de Percussão. 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM

PLANO DE 
INVESTIMENTO 



Prezado, fundada em 2009, a Escola de Música de Nova Mutum é 

uma instituição sem ns lucrativos cuja missão é oferecer 

educação, com e pela música, à todos os segmentos da sociedade 

- famílias, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Fundamentando suas bases de ação na tradição educacional de 

ponta, a escola busca a promoção da difusão de valores 

enriquecedores para o desenvolvimento sociocultural sustentável 

de nossa cidade, região, país e mundo. Contando hoje com 350 

atendimentos em sua sede, o centro de atendimento é a única 

instituição do terceiro setor em Mato Grosso que possui uma 

sistematizada matriz pedagógica para o ensino de teoria musical, 

piano correpetidor, e instrumentos musicais como violino, viola 

clássica, violoncelo, contrabaixo, percussão, trompa, trompete, 

trombone, fagote, saxofone, clarineta, oboé, auta doce e viola 

caipira; além de coral e musicalização. Como resultado da prática 

pedagógica em conjunto, a instituição possui uma Orquestra 

Jovem semi prossional com os alunos oriundo dos módulos 

intermediários ao plano pedagógico; uma Orquestra Infantil, 

agregando crianças e jovens dos estágios iniciais de trabalho em 

música; além dos vários outros pequenos grupos de câmara que 

advém do trabalho com os núcleos de coral, percussão, sopros, 

cordas e música regional. Destaque no cenário regional em seus 

processos e procedimentos inovadores, a escola busca para o ano 

letivo ampliar ainda mais a sua capacidade de atendimento 

diretos atingindo 1% da população total do município de Nova 

Mutum em aula de música, além de oferecer de forma gratuita a 

primeira série de concertos mensais à toda população com 

expectativa de 10 mil pessoas atingidas em todos os programas 

culturais da instituição. Buscando sempre o aprimoramento de 

nossas ações, buscamos nesta proposta apresentar um resumo 

das atividades da instituição que possa culminar para a 

renovação de conança depositada assim como ampliar nossa 

rede de sócios nesta trajetória de mudanças sociais.

Desde já camos à inteira disposição para detalhamentos que 

lhes forem convenientes, convidando os a prestigiarem o DVD em 

anexo assim como visitar o nosso site.
 

O todo é maior do que a simples
soma das suas partes. 

Aristóteles
“ ”

www. http://orquestranovamutum.og.br
Atenciosamente,

Direção da Escola de Música de Nova Mutum

 APRESENTAÇÃO



ESCOLA DE 
MÚSICA DE 
NOVA MUTUM

Com uma estrutura de ponta, única em todo o estado de Mato Grosso, 

o centro de educação musical possui;

03 salas para estudos individuais; sala para ensaio de naipes; •

Sala para teoria musical; •

Sala para a classe de percussão; •

Sala para reuniões; •

Sala para ensaio da orquestra com capacidade para 200 músicos, todas •

  acusticamente tratadas, além de um palco externo para apresentações; 

Copa; •

02 banheiros com acessibilidade; •

Sala de recepção e um patrimônio de 249 instrumentos musicais que, por meio de termo •

  de empréstimo, são cedidos aos alunos para estudo individual em suas residências. 

Localizada em Nova Mutum na Avenida 
Mutum, 712 N -  Centro, a ESCOLA DE 
MÚSICA DE NOVA MUTUM é uma instituição 
não governamental, sem fins lucrativos, 
fundada em maio de 2009. Declarada de 
Utilidade Pública Municipal de Nova Mutum 
por meio da Lei nº 1.165 /2009. 



Conta com uma equipe de 12 

professores/instrutores, com os processos 

de ensino regulamentados por uma 

matriz pedagógica e um regimento 

interno de atuação. Os alunos podem se 

desenvolver plenamente em SEIS núcleos 

de atuação à sua escolha: núcleo 

musicalização, cordas, sopros, percussão, 

coral e música regional; sendo que 

possui para além da prática individual no 

instrumentos, as aulas de teoria e as 

coletivas que culminam em um grupo 

artístico semiprossional. NÚCLEOS DE 
ATIVIDADES

Reginaldo dos Santos 
Trompete e Flauta doce

Marcelo Rocha
Percussão

Eginaldo Almeida
Fagote e Trombone

Luiz Pedro 
Clarinete e Flauta

Eleilson de Almeida
Viola Caipira, Saxofone e Oboé

Karoline Knorst 
Violino e Viola clássica

Flávia Marques
Violoncelo e Ocina de canto

Mariane Azevedo
Contrabaixo, Coral
e Ocina de canto

Jonas Gomes
Trompa e Flauta doce

Fernando Pereira
Coordenador Pedagógico
Violino e Viola Clássica



NÚCLEO DE MUSICALIZAÇÃO

Com capacidade de atendimento de 130 alunos e 

utilizando-se a auta doce, percussão e coral 

enquanto ferramenta educacional, o núcleo de 

musicalização é formação de base para o 

desenvolvimento posterior do aluno ao trabalho 

técnico em música. Trata-se do processo de 

alfabetização musical e inserção do iniciante ao 

valores inerentes ao trabalho musical como respeito 

ao próximo, valorização do resultado fruto do 

trabalho coletivo e compreensão das diversidades. 



NÚCLEO DE CORDAS

Com capacidade de atendimento de 81 alunos e 

utilizando-se do violino, viola clássica, violoncelo e 

contrabaixo enquanto ferramenta educacional, o 

núcleo de cordas compreende o trabalho 

sistematizado para o ensino da música de concerto 

tradicional e contemporânea. O resultado do trabalho 

técnico e humano direciona o aluno diretamente ao 

curso superior oferecendo todas as condições de 

desenvolvimento para uma futura prossionalização 

na arte. 



NÚCLEO DE SOPROS

Com capacidade de atendimento de 130 alunos e 

utilizando-se da auta transversal, oboé, clarinete, 

fagote, trompete, trompa, trombone, tuba e saxofone 

enquanto ferramenta educacional, o núcleo de sopros 

compreende o trabalho sistematizado para o ensino 

da música de concerto tradicional e contemporânea. 

O resultado do trabalho técnico e humano direciona o 

aluno diretamente ao curso superior oferecendo todas 

as condições de desenvolvimento para uma futura 

prossionalização na arte.



NÚCLEO DE PERCUSSÃO

Com capacidade de atendimento de 20 alunos e 

utilizando-se dos instrumentos de caixa e o tímpano 

enquanto ferramenta educacional, o núcleo de 

percussão compreende o trabalho sistematizado para 

o ensino da música de concerto tradicional e 

contemporânea. O resultado do trabalho técnico e 

humano direciona o aluno diretamente ao curso 

superior oferecendo todas as condições de 

desenvolvimento para uma futura prossionalização 

na arte.



NÚCLEO DE CORAL

Com capacidade de atendimento de 20 alunos e 

utilizando-se da voz enquanto ferramenta 

educacional, o núcleo de coral compreende o trabalho 

sistematizado para o ensino da música de concerto 

tradicional e contemporânea, além da valorização da 

cultura popular regional e nacional. O resultado do 

trabalho técnico e humano direciona o aluno 

diretamente ao curso superior oferecendo todas as 

condições de desenvolvimento para uma futura 

prossionalização na arte.



NÚCLEO DE MÚSICA REGIONAL

Com capacidade de atendimento de 40 alunos e 

utilizando-se da viola caipira enquanto ferramenta 

educacional, o núcleo de música regional compreende 

o trabalho sistematizado para preservação e 

valorização da cultura popular regional e nacional. 

O resultado do trabalho técnico e humano direciona o 

aluno diretamente ao curso superior oferecendo todas 

as condições de desenvolvimento para uma futura 

prossionalização na arte.



GRUPOS MUSICAIS, 
CONCERTOS E 
RECITAIS



Enquanto instituição de formação e difusão 

cultural, a ESCOLA DE MÚSICA DE NOVA MUTUM 

agrega o trabalho a produção cultural e 

democratização do acesso à música popular e de 

concerto (erudita) por meio dos seus diversos 

grupos artísticos, fruto do trabalho de educação 

ofertadas nos núcleos de atividades da 

instituição. Grupo semi prossional da instituição, 

possui cerca de 50 integrantes entre professores e 

alunos ingressos nos cursos intermediários da 

matriz pedagógica da instituição. Apresenta se 

desde 2009 para mais de 50 mil pessoas em mais 

de 10 municípios do Estado de Mato Grosso, e 

outros Estados.  Para o ano letivo o grupo 

apresentará a sua primeira temporada mensal 

para 10 mil pessoas atingidas diretamente 

apenas no município de Nova Mutum. 

ORQUESTRA JOVEM



ORQUESTRA INFANTOJUVENIL, 
GRUPO DE SOPROS, PERCUSSÃO, 
CORAL E VIOLA CAIPIRA.

Em forma de recitais, cada grupo com sua 

individualidade e especicidade própria, promove a 

difusão cultural e o acesso à música de forma gratuita 

em seus concertos já realizados desde 2009 em Nova 

Mutum e outros municípios.



RETORNO 
INSTITUCIONAL

•Divulgação na Revista Música e Cidadania (3.000 exemplares);

•Divulgação no DVD produzido pela Escola (3.000 unidades);

•Banners;

•Outdoor em local de grande visibilidade no centro da cidade;

•Facebook e site ocial da Escola;

•Encarte com diversos materiais de divulgação;

•Apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem ou grupos da Escola 

  em eventos dos mantenedores.

•O mantenedor terá disponível as informações da Escola para marketing da empresa.

Para além dos valores em evidência 

tais quais a valorização da educação, 

cidadania, excelência, qualidade, 

criatividade e inovação, o retorno 

institucional do patrocinador é 

garantido em toda a divulgação das 

empresas mantenedoras desse projeto 

em todas as apresentações da 

Orquestra Jovem de Nova Mutum e 

grupos como: quintetos, quartetos e 

outras formações;



RECURSOS 
FINANCEIROS
Valor total do projeto anual por volta de 

R$ 900.000,00

Temos nosso projeto aprovado pela 

Lei Rouanet, que é a Lei Federal 

8.313/91 de incentivo à cultura, que 

permite às empresas tributadas com 

base no Lucro Real (apuração anual 

ou trimestral) deduzir até 4% do 

Imposto de Renda –IR, calculados 

sobre a alíquota de 15% – o 

investimento em projetos aprovados 

pelo Ministério da Cultura.

Relação custo por aluno beneciado no período: 

R$ 2.571,43 (em média ano) x quantidade de alunos: 350

R$ 214,29 (em média mês) x quantidade de alunos: 350

Valor total do Projeto é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).

MÉTODO DE 
CÁLCULO DE VALOR

INVESTIMENTO E BENEFÍCIO FISCAL

CLASSIFICAÇÃO DE APOIADOR       
MANTENEDOR MASTER

MANTENEDOR PREMIUM

MANTENEDOR PLATINUM

MANTENEDOR EXCLUSIVE

MANTENEDOR PADRÃO

R$ 120.000,00 acima                 

R$   80.000,00 a 119.999,00

R$   40.000,00 a 79.999,00

R$   20.000,00 a 39.999,00

R$   10.000,00 a 19.999,00



EQUIPE EXECUTORA 

CIDADE SEDE DO PROGRAMA: Nova Mutum - MT.

PRAZO DE DURAÇÃO
Proposta para a manutenção das atividades da 
Escola de Música de Nova Mutum, para o ano letivo.

NOME

Edmar Nascimento

Diovana da Rosa Azeredo 

Fernando Pereira

Denize Vitalli

Ana Paula Dias

ATUAÇÃO NO PROJETO

Coordenação geral e Maestro

Coordenadora Administrativa/Assistente Social

Coordenador Pedagógico

Assistente Administrativo

Assessora de Comunicação

E-MAIL

edmar@orquestranovamutum.org.br 

diovana@orquestranovamutum.org.br

fermpereira@hotmail.com

denize@orquestranovamutum.org.br

comunicação@orquestranovamutum.org.br 
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LUIZ DIVINO DA SILVA
EDILEUDO RAMALHO DE LUCENA
INÊS MOCELIN
CARMEM REGINA CASAGRANDE
MARGARIDA DE OLIVEIRA COSTA
PAULA DEL MORO
CESAR ROBERTO BONI
ALCINDO UGGERI
ALAOR ANTONIO ZANCANARO
SILVINO RÚPULO
VERA LÚCIA GRODZICKI
JOSÉ RODRIGUES DIAS
JUAREZ JOSÉ BRUGNAGO
ADAILTON NOGUEIRA
LEANDRO FÉLIX PEREIRA
GRACIELE UGGERI
JIMMY ANDERSON HUPPES
CELSO TONELLO
ZULMIRO BONAFÉ
NELSON PIGA
RAFAEL FELTRIN
NEUZA PIVETTA
EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO
MARIO ALBERTO RIBEIRO
VICENTE COSTA BEBER

Presidente
Vice Presidente
Diretor Financeiro
Vice Diretor Financeiro
Secretária
Vice Secretária
Diretor Jurídico
Conselheiro Consultivo
Conselheiro Consultivo
Conselheiro Consultivo
Suplente Conselho Consultivo
Suplente Conselho Consultivo
Suplente Conselho Consultivo
Conselho Fiscal 
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Suplente conselho Fiscal
Suplente Conselho Fiscal
Suplente Conselho Fiscal
Diretor de Marketing 
Diretor de Marketing
Diretor de Marketing
Diretor Executivo
Conselheiro 
Conselheiro 



Escola de Musica de Nova Mutum

www.orquestranovamutum.org.br

https://www.youtube.com/user/OSJNM

(65) 3308-3667osjnm


