


Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA) foram criados em 

2007 pelo maestro e pianista Ricardo Castro e transformados em política pública do 

Governo do Estado da Bahia. O objetivo é promover o desenvolvimento e a integração 

social de crianças, adolescentes e jovens, prioritariamente em situações de 

vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletivos. O programa está 

vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e é gerido 

pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música, organização social sem fins 

lucrativos.



O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM) é uma entidade pioneira na 

Bahia na promoção da integração social através da prática orquestral e coral. Constituída 

como pessoa jurídica sem fins lucrativos, foi criada em 2008 para promover, realizar e 

divulgar atividades de caráter social, educacional e cultural na área da música, tendo por 

missão promover, incentivar e apoiar a prática orquestral e coral e colaborar com o 

desenvolvimento do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis 

da Bahia) em toda a Bahia, criando oportunidades inéditas para a população 

infantojuvenil e atendendo a todos os segmentos da sociedade.



N
E
O

J
IB

A
 E

M
 N

Ú
M

E
R

O
S



NOSSO LEMA: APRENDE QUEM ENSINA

A multiplicação do 

conhecimento no conceito 

da pedagogia do 

Programa NEOJIBA

também se inspira no 

provérbio latino “docendo 

discimus” - Aprende quem 

ensina, aqui entendida 

como a prática de 

compartilhar o 

conhecimento desde o 

mais cedo possível. 



Mais de R$ 10 milhões em mídia 
espontânea em 2019

NEOJIBA NA MÍDIA

55.230 seguidores
nas redes sociais

Mais de 1,5 milhão 
de views no YouTube

Reconhecimento nacional 

e internacional
A Tarde sobre nova sede do NEOJIBA 

(29/06/2019)



MUSICALIZAÇÃO: 

DO BERÇO AO PALCO

É um novo processo que surge com o 

intuito de tornar a aprendizagem do 

integrante mais completa, assim 

traçando um caminho ideal para 

desenvolver todo o potencial do 

beneficiário. Durante as aulas serão 

realizadas brincadeiras e jogos que 

promovam noções de ritmo, melodia, 

fraseado e musicalidade assim 

desenvolvendo habilidades cognitivas 

tais como: foco, percepção auditiva e 

memória



Todas as ações 

realizadas com os 

bebês e crianças 

pequenas irão contar 

com a participação de 

um familiar durante o 

processo 

FAMILIARES NO PROCESSO 



BANDA SINFÔNICA

INFANTIL

A 2ª frente de atuação do 

projeto será viabilizar uma 

Banda Sinfônica Infantil 

composta por até 47 
integrantes que passaram 

pelas atividades de iniciação 

musical e escolheram seguir 

seu processo de 

aprendizagem em 

instrumentos de sopro. As aulas 

e ensaios da formação serão 

realizadas quatro vezes na 

semana e terão carga horária 

semanal de até 12 horas.



PARQUE DO 
QUEIMADO

As atividades acontecerão no 

Parque do Queimado, nova 

sede do NEOJIBA.

Tombado pelo IPHAN, o Parque 

do Queimado foi a primeira 

estação de tratamento de 

águas do Brasil e hoje conta 

com estrutura de 

equipamentos e acústica de 

excelência, sediando as 

atividades de ensino e prática 

musical do Núcleo Central 

NEOJIBA, concertos gratuitos 

aos fins de semana, entre 

outras atividades
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METAS

Promover atividades de musicalização para até 

40 bebês e crianças pequenas, 01 vez por 

semana no turno matutino, atuando na 

perspectiva da educação integral 

complementar;

Promover atividades da Banda Sinfônica Infantil 

com até 47 crianças, de segunda a sexta-feira 

no contraturno das atividades escolares.

Realizar 02 aulas abertas à comunidade com os 

resultados atingidos pela Banda Sinfônica 

Infantil.



FORMAS DE PATROCÍNIO

(Conselho / Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente)

A Pessoa Jurídica que apura 

seus tributos com base no lucro 

real, ao efetuar a doação 

diretamente ao FMDCA, 

poderá deduzir até 1% do 

imposto de renda calculado  

pelo lucro real na declaração 

a ser entregue no ano 

seguinte. Sendo que entre 10% 

e 20% do valor destinado ao 

projeto é retido pelo Fundo.

CMDCA / FMDCA

Valor total 

do projeto 

R$340 mil

O projeto pode 

ser financiado 

através do

Valor 

captado
R$319.072,24



GRANDES EMPRESAS 
JÁ APOIARAM A NOSSA CAUSA!



neojiba.org

Fernanda Tourinho
+55 71 99173 0269 

fernandatourinho@neojiba.org 

Vanessa Miranda
+55 71 99157 0060

vanessamiranda@neojiba.org

REALIZAÇÃO


