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Quem Somos 

 

A Vokuim nasceu em 2003 para enfrentar o desafio da fome e da falta de acesso 

a direitos básicos, como saúde e educação de crianças e adolescentes do território 

de Rubim-MG. Hoje, a instituição segue no propósito de assegurar os direitos 

infanto-juvenis no município, com o foco em garantir o acesso à educação popular, 

à cultura e à preservação do meio ambiente. A instituição tem como propósito 

gerar oportunidades ao público mais vulnerável desse território para superar 

desigualdades e possibilitar trajetórias de vida alternativas a seus beneficiados. 

Nesse sentido, trabalha a partir do incentivo à fruição e à produção cultural e do 

fortalecimento da cultura popular por meio da preservação e da memória do 

patrimônio cultural do território.  

Por meio de trabalho colaborativo e em rede, a instituição oferece oportunidades 

de: 

- Formação cidadã para a solidariedade e o respeito à biodiversidade e à 

diversidade cultural; 

- Formação técnica em produção cultural, musicalização e Banda para o 

desenvolvimento dos estudantes e da comunidade local. 

 

Além das formações artístico culturais, são realizados projetos de incentivo à 

leitura, de preservação ambiental e de fortalecimento de grupos e agentes locais 

de cultura popular. 
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Missão 

A Vokuim desenvolve projetos e ações orientadas para o desenvolvimento 

humano, para a cidadania e a diversidade, oferecendo às crianças e jovens de 

Rubim-MG acesso à produção e à fruição cultural de modo a fortalecer a 

preservação da memória e do meio ambiente no território do Jequitinhonha. 

Visão 

 Tornar-se referência regional nas ações orientadas ao desenvolvimento humano 

e à melhoria da qualidade de vida da população através da música, considerando 

as minorias e a diversidade cultural brasileira. 

Valores 

 Ética; 

 Co criação; 

 Cuidado e respeito pela vida em todas as suas formas. 

Abrangência territorial 

 Rubim – Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais. 
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Metodologia 

 

A metodologia adotada pela Vokuim para a Musicalização de crianças a partir de 

6 anos se apoia no seguinte tripé: 

 desenvolvimento da capacidade de escuta, 

 desenvolvimento de condições técnicas para execução de instrumentos 

 desenvolvimento de condições favoráveis à expressão e à integração no 

grupo.  

Além de nos utilizar dessa metodologia como os três pilares da OSC, nos baseamos 

em outras metodologias: 

 desenvolvimento do autocuidado e cuidado com o outro(a),  

 desenvolvimento da capacidade de empatia, escuta e respeito ao 

diferente/outro(a); 

 desenvolvimento de habilidades biopsicomotoras, rítimicas e artísticas; 

 desenvolvimento do hábito da leitura e do gosto de ler; 

 desenvolvimento de capacidade de sociabilidade e da cooperação;   

O tema da diversidade é transversalizado nas metodologias da OSC que tem como 

referências a Pedagogia da Roda do CPCD, a educação que acontece em via de 

mão-dupla e por meio de processos dialógicos, como propõe Paulo Freire e se 

inspira também numa visão antropológica/antroposófica em que o 

desenvolvimento humano abrange todas as dimensões: físico, anímico e espiritual. 
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Projetos 

Cada projeto segue sua especificidade, mas todos tem um mesmo propósito que 

é gerar oportunidade para todos e construir um território mais inclusivo, diverso 

e mais saudável. Nessa construção o objetivo é a promoção do desenvolvimento 

humano e de condições dignas de vida para todos. 

A partir desses projetos praticamos e aperfeiçoamos nossa missão e buscamos 

nos aproximar de nossa visão: tornar-se referência regional nas ações orientadas 

ao desenvolvimento humano e à melhoria da qualidade de vida da população 

através música, considerando as minorias e a diversidade cultural brasileira. 

 

Nossas referências e aprendizados 

Adotamos em nossas metodologias a Pedagogia da Roda, baseada na experiência 

do CPCD, que privilegia o diálogo e a não-exclusão. A roda possibilita a interação 

e autorresponsabilidade de cada um que, como sujeito de sua aprendizagem pode 

se expressar e aprender com os demais. Oportunidade em que ao ouvir o outro e 

ser ouvido se fortalecem a rede de afetos e de trocas fortalecendo o 

pertencimento comunitário. 

 

Musicalização 

Muito além de uma arte, música é educação. Fazer música envolve sentimento, 

inspiração, dom, disciplina, estudo e dedicação. A educação através da música tem 

sido um caminho de inclusão e de formação para um futuro melhor e deve ser 

oportunizada às crianças e jovens – especialmente aos mais vulneráveis. Buscando 

oferecer oportunidades iguais a todos, o projeto Sementes musicais apresenta a 
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música como base de transformação da vida destas crianças e jovens. A educação 

musical ajuda na disciplina, na concentração, desenvolve a percepção auditiva, a 

memorização, além de despertar e potencializar talentos. Além do auxílio pedagógico para a 

escola, o projeto Sementes musicais é um importante aliado na transmissão de valores, 

colaborando de maneira significativa para a formação cidadã desses jovens e crianças. 

Graças a esse contato com música e a prática coletiva, os alunos conseguem ter uma outra 

visão de mundo, uma formação cultural mais ampla e diminuir as dificuldades na escola, já 

que a música desenvolve, entre outros aspectos, a atenção, o raciocínio e a afetividade. O 

uso da música na aprendizagem, também valoriza o trabalho em equipe, pois, para 

que uma orquestra tenha sucesso, todos os seus elementos têm que trabalhar em 

conjunto harmoniosamente com um único objetivo, o desempenho, e têm que se 

comprometer a aprender a música, participar em ensaios, e praticar música em 

conjunto. Por isso, sua importância. 

Plano de trabalho e avaliação 

É um documento em que se registram as atividades, os objetivos e as tarefas 

necessárias para o desenvolvimento de um profissional. Sua importância está 

diretamente relacionada com o alcance de propósitos, é uma ferramenta utilizada 

para organizar e sistematizar informações relevantes para a realização de um 

projeto, uma investigação ou uma tarefa específica com objetivos e metas 

definidos. 

As características do plano de trabalho são tudo aquilo que o faz ser 

imprescindível: 

 otimiza os tempos; 

 divide tarefas; 

 sistematiza os processos; 
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 envolve uma equipe de trabalho; 

 elabora estratégias. 

As avaliações têm a intencionalidade de corrigir os rumos e mudanças no alcance 

das metas e resultados desejados. As avaliações durante todo o percurso 

permitem que a cada nova etapa ou fase seja possível mapear os processos e os 

impactos dos resultados de curto e de médio prazos. 

 

Monitoramento 

O monitoramento é ferramenta de gestão estratégica que acompanha a 

implementação de um programa e verifica o progresso dos indicadores no 

cumprimento de metas – quanto a avaliação – compreendida como processo que 

determina o mérito, a importância e o valor dos resultados alcançados – 

contribuem muito para: 

Produzir evidências sistemáticas para apoiar a tomada de decisões com respeito 

ao planejamento, implementação e aprimoramento das iniciativas; 

Ajudar a determinar se uma ação atinge os efeitos esperados e quando é 

necessário realizar aprimoramentos que possam levar a resultados mais 

relevantes; 

Fortalecer a compreensão dos múltiplos fatores que influenciam os contextos 

onde se atua, embasando o planejamento estratégico e favorecendo a 

implementação mais eficaz das ações; 

Oferecer bases para otimizar a alocação de recursos; 

Construir aprendizado com base nas intervenções realizadas quem possam ser 

aproveitadas para outras iniciativas; 
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Identificar e documentar estratégias e abordagens exitosas. 

Diante de cenários complexos e questões sociais tão desafiadoras, em um país 

com tantas desigualdades, monitorar e avaliar é imprescindível. 

Indicadores de qualidade de projetos sociais 

Inspirada na tecnologia proposta pelo CPCD a Vokuim utiliza este instrumento 

que é capaz de qualificar e quantificar indicadores de qualidade de projetos, a 

partir das respostas às seguintes perguntas: 

1. Quantos iniciaram a atividade ou o projeto? Quantos concluíram? 

2. Quanto tempo gastamos para realizar a atividade prevista? Foi suficiente? 

3. Quantos produtos foram criados? 

4. Eles atendem aos objetivos do projeto?  

5. O que foi feito que evidencie ou garanta que atingimos os objetivos 

propostos?  

6. Como as atividades foram realizadas: foram lúdicas? Inovadoras? Educativas?  

7. O que pode ser sistematizado? é possível construir uma "teoria do 

conhecimento"? 

8. O que necessita ser ainda praticado para alcançar os objetivos propostos?  

9. Se o projeto encerrasse hoje, ele estaria longe ou perto dos objetivos 

propostos?  

10. Há necessidade de "correções de rumo": nas atividades? Na metodologia? 

11. A vontade em relação ao projeto: aumentou? Diminuiu? Por quê? 



 
 
 

05.571.671/0001-26 | UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL | Nº 16196-23/06/06 | CNAS- RO357-18/07/06 
 

RUA SÃO GERALDO, Nº 91 – CENTRO | (33) 8863–0043 | RUBIM – MG – CEP: 39.950-000 
11 

 

A Vokuim utiliza também um roteiro de perguntas capazes de qualificar e 

quantificar indicadores de qualidade para Plano de desenvolvimento individual - 

PDI dos colaboradores: 

1. Que horas começaram as atividades? 

2. Houve uma preparação, com quanto tempo de antecedência? 

3. Começou pontualmente? 

4. Se teve atraso, qual o motivo? 

5. Quais foram as atividades do dia? 

6. Como o grupo recebeu as atividades? 

7. Como a equipe estava e quais os desafios? 

8. Quais as dificuldades para desenvolver as atividades do dia? 

9. Quais os pontos positivos e negativos? 
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Atividades realizadas 
 

Mediação de leitura na Comunidade – 
Assentamento Jerusalém – MST 

 

Público-alvo Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos 

Número de pessoas atendidas 25 crianças e adolescentes 

Atendimento Uma vez por semana de 08:00 às 11:00 

Área de atuação Educação, leitura, escrita 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos financeiros Lei Aldir Blanc 

Observação Todas as atividades funcionam de forma totalmente 
gratuita 
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Quadro de Recursos Humanos 

Profissão quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Diretora 01 30 MEI 

Profissão quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Diretora 01 30 MEI 

Profissão quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

 

Projeto de ação complementar à escola, destinado, às crianças e adolescentes de 

07 a 16 anos, matriculados na rede pública escolar. As crianças e adolescentes 

atendidos pelo projeto são de ambos os sexos e vem de famílias em situação de 

risco ou vulnerabilidade social. Todos estão matriculados na rede pública escolar 

e frequentam o projeto pela manhã.  

ATIVIDADES REALIZADAS 

Doação de livros / musicalização / contação de história / capoeira / leitura / 

escrita. 

RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 

Visitas realizadas 10 

Crianças atendidas  25 
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Educadores envolvidos 05 

Horas de capacitação educadores 60 

Voluntários acompanhando o trabalho 03 

Encontro com os pais e oficinas 02 

Escolas envolvidas 01 

Livros produzidos 01 

Livros lidos 08 

A oficina de mediação de leitura tem sido apropriada e compreendida pelas 

famílias. Em consequência disso, os avanços significativos são visualizados: 

 Acesso à informação; 

 Aumento no hábito de leitura entre crianças e adolescentes; 

 Boa participação das crianças nas atividades cotidianas; 

 Maior interação com a comunidade e maior cuidado com as crianças; 

 

As 25 crianças fazem parte do MST junto com suas famílias. Nossas oficinas são 

oferecidas de forma gratuita. A contação de história e mediação de leitura 

contribuem no processo de formação do cidadão e protagonismo do mesmo, 

despertando e aumentando o interesse das crianças e das famílias por livros e pela 
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leitura. A musicalização foi introduzida em forma de brincadeiras de roda, ritmo e 

cultura local se tornando um grande aliado no processo dos resultados obtidos. 

Os principais objetivos são: 

 Promover a leitura na primeira infância e ampliar o repertório cultural das 

crianças e sua apropriação da cultura letrada; 

 Contribuir para o fortalecimento dos vínculos afetivos, incentivando os 

adultos a lerem com e para as crianças; 

 Promover o acesso à leitura de qualidade a famílias e crianças em situação de 

maior vulnerabilidade socioeconômica em todo o municipal. 
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Banda Jovem Idelbrando Santana 

 

Público-alvo Pessoas a partir de 7 anos 

Número de pessoas atendidas 28 crianças e adolescentes 

Atendimento Duas vezes por semana de 19:00 às 20:00 

Área de atuação Música 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos 
financeiros FEC/Prefeitura Municipal de Rubim/ Lei Aldir Blanc 

Observação Todas as atividades funcionam de forma totalmente 
gratuita 
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Quadro de Recursos Humanos 

Profissão quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Auxiliares 02 30 MEI 

 

A criação da banda era sonho antigo da comunidade de Rubim. O projeto 

Sementes Musicais, desenvolvido pelo Ponto de Cultura Folias da Cultura, abriu 

as portas para que a ONG Vokuim pudesse, através dessa ação, gerar mais 

horizontes, mais humanidade e mais vida para as crianças e jovens rubinenses, 

criando assim a Banda Jovem Idelbrando Santana. A formação da Banda 

também foi uma necessidade apresentada pelos alunos do Ponto de Cultura. Os 

alunos começam no Grupo de Flauta Doce, formado por alunos a partir de 7 

anos. O Trabalho alia a musicalização com a performance, trabalhando um 

repertório variado de canções populares especialmente selecionadas. O estudo 

da flauta doce possibilita aos alunos a aquisição dos conhecimentos básicos que 

auxiliarão na iniciação dos instrumentos da banda, futuramente. A Banda Jovem 

Idelbrando Santana é formada em sua maioria por jovens a partir dos 10 anos 

e alia a prática musical ao aprendizado teórico, apresentando um repertório 

variado, desde a música clássica até as canções tradicionais do Jequitinhonha. 

Atividades realizadas 

Estudos teóricos de música/Estudos práticos de instrumentos musicais/ 

apreciação musical. 
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RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 

Apresentações realizadas 03 

Crianças atendidas  28 

Educadores envolvidos 05 

Horas de capacitação educadores 60 

Voluntários acompanhando o trabalho 01 

Encontro com os pais e oficinas 01 

Novos alunos integrados 03 

Músicas no repertório 20 

As atividades acontecem da seguinte forma: duas aulas semanais com duração de 

uma hora cada. As aulas são oferecidas no contraturno da escola. As aulas de 

regência e instrumento são oferecidas aos sábados, quinzenalmente, com a 

presença do maestro e saxofonista Renato Goulart. 

A música constitui-se numa importante ferramenta para o desenvolvimento 

integral da criança e seu aprendizado acontece por meio da vivência e da 

percepção. Musicalização, tem sua importância singular no desenvolvimento 

cognitivo/ linguístico, psicomotor e sócio afetivo. É facilitadora no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento integral da criança. 
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Os principais objetivos são: 

 Aprimorar as habilidades musicais; 

 Conhecer e reproduzir músicas explorando parâmetros do som; 

 Desenvolver a percepção musical utilizando a apreciação musical; 

 Ampliação do repertório musical; 

 Desenvolvimento da capacidade de escuta musical. 

 

Grupo de Flauta Doce 

 

 

Público-alvo Crianças a partir de 6 anos 
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Número de pessoas atendidas 24 crianças e adolescentes 

Atendimento Duas vezes por semana das 18:00 às 19:00 

Área de atuação Formação musical 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos financeiros FEC/Prefeitura Municipal de Rubim/ Lei Aldir Blanc 

Observação 
Todas as atividades funcionam de forma totalmente 

gratuita 

 

Quadro de Recursos Humanos 

Profissão quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Auxiliares 03 30 MEI 

Os alunos começam no Grupo de Flauta Doce, grupo este formado por alunos a 

partir de 7 anos e que alia a musicalização com performance, trabalhando um 

repertório variado de canções populares especialmente selecionadas. O estudo 

da flauta doce possibilita aos alunos a aquisição dos conhecimentos básicos que 

auxiliarão na iniciação dos instrumentos da banda, futuramente.  
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Atividades realizadas 

Estudo método DaCapo / Estudos teóricos de música / Estudos práticos do 

instrumento / apreciação musical  

RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 

Apresentações realizadas 02 

Crianças atendidas  24 

Educadores envolvidos 05 

Horas de capacitação educadores 60 

Voluntários acompanhando o trabalho 01 

Encontro com os pais e oficinas 01 

Novos alunos integrados 10 

Apresentações realizadas 02 

As atividades acontecem da seguinte forma: duas aulas semanais com duração de 

uma hora cada. As aulas são oferecidas no contraturno da escola. Cada aluno 

recebe uma flauta no ato da inscrição e o instrumento permanece com ela 

enquanto ela estiver matriculada na oficina. Durante esse período ela é 

acompanhada e iniciada na musicalização básica, entendendo o conceito de 

música e o fundamento teórico dela. Com a evolução técnica do aluno(a) no 
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instrumento ele(a) tem a oportunidade de ingressar na Banda Jovem Idelbrando 

Santana e iniciar a execução de um instrumento de sopro ou percussão. 

Os principais objetivos são: 

 Iniciação musical; 

 Conhecer e reproduzir músicas explorando parâmetros do som; 

 Desenvolver a percepção musical utilizando a apreciação musical; 

 Ampliação do repertório musical; 

 Desenvolvimento de sua capacidade de escuta musical. 

 

Grupo de Canto e Coral 

 

 

Público-alvo Crianças e adolescentes a partir de 6 anos 
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Número de pessoas atendidas 22 crianças e adolescentes 

Atendimento Uma vez por semana de 17:00 às 18:00 

Área de atuação Formação musical 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos financeiros  FEC/Prefeitura Municipal de Rubim/ Lei Aldir Blanc 

Observação Todas as atividades funcionam de forma totalmente 

gratuita 

 

Quadro de Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Auxiliares 01 30 MEI 

Cantar em grupo desenvolve a musicalidade de forma integrada. A oficina de 

canto e coral é ofertada gratuitamente à população de Rubim. Os encontros 

acontecem uma vez por semana presencialmente com o monitor e virtual com a 

professora/maestrina, como foi o caso no período pandêmico e a cada dois meses 

há uma imersão presencial com a professora maestrina.  
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Atividades realizadas 

 Atividade coletiva de Canto 

 Atividades de respiração 

 Escuta musical para conhecer diferentes gêneros musicais 

 Aprimoramento da percepção musical (melódica, harmônica e rítmica) 

 Memorização 

RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 

Apresentações realizadas 01 

Crianças atendidas  22 

Educadores envolvidos 03 

Horas de capacitação educadores 60 

Novos alunos integrados 05 

Músicas no repertório 10 

Apresentações realizadas 01 

Crianças atendidas  22 
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As atividades acontecem da seguinte forma: uma aula semanal com duração de 

uma hora cada. As aulas são oferecidas no contra turno da escola. Durante os 

encontros são desenvolvidas atividades que visam a melhora do ritmo e afinação 

do aluno. Nas aulas são introduzidas músicas populares brasileiras aumentando o 

repertório musical e cultural das crianças que muitas vezes não tem acesso. 

 

Os principais objetivos são: 

 Prática coletiva; 

 Estímulo do espírito de equipe; 

 Melhora da respiração; 

 Oportunidade para conhecer diferentes gêneros musicais; 

 Aprimoramento da percepção musical (melódica, harmônica e rítmica); 

 Integração entre outras crianças de diferentes realidades; 

 Estimular a criatividade; 

- Melhorar a articulação da fala; 

- Trabalhar a concentração; 

- Desenvolvimento cognitivo e motor. 
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Itaú Social 

 

Público-alvo Crianças a partir de 6 anos 

Número de pessoas atendidas 40 crianças e adolescentes 

Atendimento Duas vezes por semana de 08:00 às 11:00 manhã de 

14:00 às 17:00 tarde 

Área de atuação Arte, Educação, fabriquetas de artesanatos e 

musicalização. 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos financeiros  Itaú Social 
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Observação Todas as atividades funcionam de forma totalmente 

gratuita 

 

Quadro de Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Educadores 02 30 MEI 

Auxiliares 02 30 MEI 

Voluntários 04 - - 

Educadores 02 30 MEI 

 

O objetivo do projeto é encontrar soluções para as situações desafiadoras, 

abarcando as diversidades existentes no território, de forma a contemplar os 

indivíduos (crianças e adolescentes) de maneira igualitária e democrática, 

propondo debates, discussões, oficinas e a continuidade das atividades já 

existentes e realizadas pela instituição. Tem como objetivo também criar uma 

relação mais próxima entre a comunidade e a entidade, e assim, fortalecer a as 

ações em rede para atender às múltiplas diversidades: meninas, meninos, pessoas 

com deficiência - PCD, seja ela física e/ou intelectual, negros, LGBTQIA+. 

Também faz parte dos objetivos da entidade trabalhar com meninas que sofreram 

ou sofrem violência sexual e crianças e adolescentes detentores de alguma doença 

física e/ou mental. O intuito maior é desenvolver um trabalho preventivo e 
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orientador para as situações de abuso infantil que tem sido des-silenciadas e 

divulgadas no nosso território. 

 

Atividades realizadas 

 Aulas de capoeira; 

 Reforço escolar; 

 Musicalização; 

 Leitura e escrita; 

 Oficinas/fabriquetas de geração de renda. 

 

RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 

Crianças atendidas  40 

Educadores envolvidos 05 

Horas de capacitação educadores 60 

Peças fabricadas 55 

Livros lidos 10 
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Crianças atendidas  40 

Educadores envolvidos 05 

Os principais objetivos são: 

 Articulação no território para a construção de políticas para a diversidade.  

 Atividades formativas, cursos, vídeos, oficinas, debates nas escolas e projetos 

sociais acerca dos temas elencados: negligência familiar, violência sexual de 

meninas e meninos, trabalho infantil, pequenas infrações cometidas por 

jovens e êxodo urbano de jovens em busca de trabalho e renda. 

Série Raízes 
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Público-alvo Artistas rubinenses 

Número de pessoas atendidas 21 artesãos e artistas locais 

Atendimento Bolsa criação e Produção audiovisual 

Área de atuação Cultura 

Abrangência territorial Municipal 

Município Rubim - MG 

Origem dos recursos financeiros Lei Aldir Blanc 

Observação Todas as atividades funcionam de forma totalmente 

gratuita 

Quadro de Recursos Humanos  

 

Quadro de Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga horária semanal 

de cada 
profissional/horas 

Vínculo com a 
entidade 

Produtor 01 30 MEI 

Auxiliares 02 30 MEI 
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Voluntários 01 - - 

Produtor 01 30 MEI 

 

A série “Raízes” foi uma iniciativa da Vokuim que teve como objetivo registrar os 

ofícios dos artistas contemplados no edital lançado pela OSC.  

 

Atividades realizadas 

 Produção de vídeos e documentários sobre os artesãos e artistas de Rubim; 

 Divulgação nas redes sociais da Vokuim; 

 Premiação em dinheiro 
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