


 Ativid
ades 

Oficinas

 ProjetoO Projeto Allegro: Música e Cidadania é uma inicia�va do CPTI (Centro Promocional Tia Ileide) que, 
desde 2007, desenvolve habilidades e potencialidades musicais em mais de 250 crianças, 
adolescentes e jovens de 06 a 18 anos. Por meio de oficinas de música e outras vivências ar�s�cas, as 
a�vidades conduzem à formações de grupos, criações de espetáculos e apresentações gratuitas e 
abertas ao público. 

O CPTI é uma organização da sociedade civil (OSC) cuja causa social é o fortalecimento de vínculos e a 
garan�a de direitos de crianças, adolescentes e famílias do Distrito de Nova Aparecida, Campinas - SP. 

Em 2017, o Projeto Allegro conta com o patrocínio das empresas Mahle, GKN Sinter Metals, 
ArcelorMi�al Gonvarri e Afiadora e Facas Campinas, por  meio da lei de incen�vo ProAC ICMS. 

Doações

Para além das oficinas, o Allegro promove ações que garantem vivências 
musicais e ar�s�cas mais abrangentes:
Saídas para apreciação de espetáculos – permite o acesso das crianças, 
adolescentes e jovens a espaços culturais, onde eles podem assis�r 
apresentações musicais diversificadas, afim de ampliar seus repertórios e 
referências sonoras.
Workshops – possibilita o contato direto com músicos profissionais (ar�stas, 
cantores, instrumen�stas, etc.) que compar�lham seus saberes, propõem 
novas experiências e abrem novos horizontes aos par�cipantes do Projeto.

Além do patrocínio das empresas parceiras, o Allegro também 
recebe doações diversas da sociedade civil, como por exemplo 
instrumentos musicais, que podem ser emprestados para os 
par�cipantes do Projeto. Isto possibilita uma relação mais ín�ma 
com o instrumento, garan�ndo um aprendizado mais profundo e 
a con�nuidade dos estudos em casa.

Para doar acesse: cp�.org.br

Musicalização Infan�l

Cultura popular

Flauta doce

Coral

Teclado

Violão

Violino

Percussão

Teatro

Prá�ca em conjunto
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Patrocínio:

Realização:

Rua Vladimir Pinto, 37 - Chácara Boa Vista - Campinas/SP - Fone: (19) 3781 8090 / 97402 2772 
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