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Com ideais de entender os problemas do dia a dia
de mulheres na maturidade, suas dificuldades, necessidades e angústias, nasceu, em 1996, o Grupo Cultural
Meninas de Sinhá. Desde então, ele se tornou uma referência
em Organização da Sociedade Civil (OSC) com a inserção de mulheres com idade acima dos 50 anos, em Belo
Horizonte/MG, atuando fortemente na comunidade do
bairro Alto Vera Cruz.
Nos encontros semanais foram surgindo o cantar, dançar,
relembrar antigas cirandas, cantigas de roda, as brincadeiras de criança... Desse resgate nasceu essa vontade de preservar e divulgar cada vez mais essa cultura tão popular e
tão saudosa ao coração. Do forte perfil de luta e força dessas mulheres, Meninas de Sinhá se destaca em suas reminiscências culturais e saberes femininos executando shows
e oficinas. Sendo assim, muito se orgulha em apresentar
MÚSICA QUE TRANSFORMA - Para uma Feliz Idade.
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Neste percurso de pouco mais de 3 anos, conhecemos pessoas
maravilhosas! Fortalecemos nossa OSC, Meninas de Sinhá, que se
tornou ainda mais conhecida e mais ativa em sua comunidade.
A partir deste projeto nos tornamos mais efetivas contra a depressão e a falta de atividades para o público de idosos e idosas
atendido, e temos certeza de ter contribuído com nossa cultura
do brincar por onde passamos, buscando sempre reconhecer e
divulgar que estes lugares prazerosos são de suma importância
para a valorização e socialização adequadas, que se tornam a
cada ano imprescindíveis em nossa cidade.
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Este projeto teve como principal objetivo a promoção de atividades de integração para
o público 60+ se dividindo em dois tipos de oficinas, internas e externas para atender os idosos institucionalizados, ou seja, aqueles residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), outros que frequentam os Centros de Convivência
espalhados em nossa cidade e, também, atender às demandas de formação musical e
atividades de socialização para o próprio grupo, Meninas de Sinhá e idosos residentes na
comunidade e bairros vizinhos.
Apresentamos a vocês nosso Relatório Final!
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Quando chegamos ao fim de um projeto fazemos um estudo
apurado tentando formatar um relatório que aponte suas
principais conquistas: até onde foi possível seu alcance, a que
público fim conseguimos atender e se cumprimos suas metas,
pensadas e repensadas durante todo o processo de execução
do mesmo.

Deixamos aqui a dica: Doe para uma instituição que trabalhe
com idosos. Apoie sendo um voluntário. E, quando for possível,
após a pandemia, visite uma instituição próxima à sua casa!
Patrícia Lacerda - Coordenadora Geral das Meninas de Sinhá
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Planejamento das of icinas
No período de 2018 a 2020 ofertamos, gratuitamente, atividades de
recreação, formação musical e de artesanato para idosas e idosos da
seguinte forma:

“Eu já conhecia
o trabalho das
Meninas de Sinhá,
mas não imaginei
que iria fazer uma
diferença tão grande
nas pessoas que
estiveram aqui hoje.
Eu não consigo
mensurar o que
eu vi no rosto
das idosas”.

• As oficinas externas, foram realizadas em ILPI´s e Centros de Convivência em Belo Horizonte. Resumem-se às atividades de recreação e
integração onde atendemos 33 instituições, num total de 762 idosos com
2 tipos de oficinas: Balaio de Sinhá e Brincando & Marcando Ponto.

• As oficinas internas, foram realizadas na sede do Grupo Meninas
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Associação Cristã Feminina
Recanto Feliz - 23/06/2018 Lúcia Helena - Coordenadora

FOTO: LÍGIA NASSIF

de Sinhá, no Alto Vera Cruz e somam um total de 7 tipos que são:
Artesanato, Bordado, Cantigas & Brincadeiras, Canto, Dança
Circular, Percussão, Viola/Violão. Mais de 130 alunas e alunos,
moradores do Alto Vera Cruz, Taquaril, Granja de Freitas, Vera
Cruz, Pompéia, Tupi e Ribeiro de Abreu, frequentaram as oficinas ao longo dos anos, alcançando uma integração e aprendizados importantes.
“O que eu mais gosto neste projeto é visitar os lares de idosos, é muito bom!
A gente volta mais feliz pra casa por ter levado alegria e música pra eles.”

“Foi maravilhoso! Vocês trouxeram uma música boa, amizade, carinho e pra nós do Lar Santa Maria foi
maravilhoso. Que vocês possam voltar novamente trazendo essa alegria que hoje está nos faltando.”

Dorvalina Maria de Oliveira, 70 anos, integrante das Meninas de Sinhá.

Lar Santa Maria - 14/08/2018 - Kátia Regina Alves - Coordenadora
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O balaio ou cesto era um objeto muito utilizado antigamente, principalmente pelas mulheres, onde elas guardavam objetos de seu cotidiano. Quando bordavam eram as
linhas e os tecidos. Quando iam fazer as colheitas, os frutos da terra. Em viagem, eram as roupas e alimentos para
o percurso. Enfim, o balaio servia para tudo. E, por meio
desta oficina, procuramos incentivar os participantes a
retirarem deste balaio, alguns objetos que colocamos anteriormente que poderiam levá-los a rememorar o que já
viveram.
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OFICINAS
EXTERNAS

O Balaio de Sinhá
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Veja este vídeo inspirativo em nosso canal do Youtube:
https://youtu.be/JlNCtA9WTKE
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Boizinho de madeira, peteca, panelinhas de cobre e barro, lampiãozinho, bonecas de pano, bonecas de sabugo,
bordados, fuxicos e tanto outros objetos foram inspirados e recolhidos pelas memórias das próprias Meninas
de Sinhá que, durante os encontros compartilhavam suas
emocionantes peripécias infantis, histórias de vida, luta
e superação.
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Brincando & Marcando Ponto
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Como resultado positivo, todos, independentemente
de seu estado físico, que quiseram participar, puderam
fazê-lo, assim tivemos um retorno muito feliz em todas as
atividades com participação de muitos.
Veja este vídeo inspirativo em nosso canal do Youtube:
https://youtu.be/FBTEMpUzr1k
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O brincar e cantar foram o impulso para as Meninas de
Sinhá iniciarem suas atividades culturais. Cantar, jogar
versos, brincar de roda, corre cutia, rouba bandeira,
coelhinho sai da toca, passa-anel e muito mais, alegravam o ambiente e faziam esquecer os problemas da vida.
Assim, foi bem fácil idealizar esta oficina, porém, tínhamos o compromisso de sempre considerar as necessidades dos idosos participantes. Preparamos então,
brincadeiras que poderíamos realizar com um público
com mobilidade reduzida ou não, como o passa-anel,
brincadeira da sacola e de adaptações fáceis como o
teatrinho “A linda rosa juvenil” e repertório com músicas de domínio público, contemporâneas, recolhidas
pelas Meninas de Sinhá.
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LOCAIS VISITADOS PELAS MENINAS DE SINHÁ EM BELO HORIZONTE

DATA

LOCAIS VISITADOS PELAS MENINAS DE SINHÁ EM BELO HORIZONTE

DATA

ABRIGO FREI OTTO >> R. Rui Barbosa, 299 - Santa Mônica

01/06/18

LAR DE IDOSAS SANTA TEREZA E SANTA TEREZINHA >> R. Divinópolis,225 - Santa Teresa

14/09/18

ASILO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - LAR DA VOVÓ >> R. Aziz Abdi,55 - Jardim Paquetá

30/05/19

LAR DONA PAULA / SSVP >> R. Henrique Gorceix, 315 - Padre Eustáquio

15/04/19

ASSOCIAÇÃO AMOR FRATERNO >> R. Antônio Carlos Coutinho, 221 - Pindorama

02/06/18

LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE >> R. Potomaio, 427 - São Geraldo

15/08/19

ASSOCIAÇÃO AS SEMPRE VIVAS >> R. Coronel Quintiliano Valadares, - 140 - Planalto

28/03/19

LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS >> R. Petúnias, 1814 - Lindéia

18/04/19

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA RECANTO FELIZ >> R. Bonança, 128 - Betânia

23/06/18

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ – DIVINA PROVIDÊNCIA >> R. São José, 200 - Olhos D’água

07/03/19

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À POBREZA - RECANTO SAUDADE >> R. Carmelita Prates da Silva, 393 - Salgado Filho

06/06/19

LAR NOSSA SENHORA DA ABADIA >> R. Iara, 380 - Pompéia

19/02/19

CAE JARDIM MONTANHÊS >> R. Leopoldo Pereira, 407 - Jardim Montanhês

03/05/18

LAR SANTA GEMA GALGANI >> R. Apolo, 507 - Monsenhor Messias

10/05/18

CASA DE NAZARÉ >> R. Madre Cândida, 241 - Vila Paris

19/10/18

LAR SANTA MARIA (APSA) >> R. Delfino de Paula, 3053 - Aparecida

14/08/18

CASA DO ANCIÃO DA CIDADE OZANAN - SSVP >> R. Ozanan, 732 – Ipiranga

14/02/19

LAR SANTA RITA DE CÁSSIA >> R. Barão de Guaxupé, 362 - João Pinheiro – Próx. Av. Delta

18/05/18

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO FAGUNDES DA FONSECA PENIDO >> R. Gilberto Freire, 800 - Bom Sucesso

21/03/19

LAR SANTA ZITA >> R. Alagoas, 315 - Funcionários

02/10/18

CENTRO GERIÁTRICO LAR FREI ZACARIAS >> R. Sabinópolis, 138 - Carlos Prates
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05/10/18

10/04/18
05/03/20

INSTITUTO DE GERIATRIA AFONSO PENA – IGAP >> R. Domingos Vieira, 586 - Santa Efigênia

09/05/19

LAR BOM JESUS >> R. Bernardo Cisneiros, 682 - Aparecida

11/08/18

LAR CLOTILDE MARTINS >> R. Campina Verde, 407 - Salgado Filho

19/06/18

LAR CRISTO REI >> R. Adelina Patricia de Carvalho, 16 - Diamante

07/07/18

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
>> Praça da Liberdade

11/10/18
23/10/18
25/10/18

NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS - CASA DA ESPERANÇA
>> R. José Ferreira Magalhães, 341 - Floramar
SESC FLORESTA >> R. Pouso Alegre, 1647 - Floresta

13/03/19
13/05/19
28/06/19
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OFICINAS
INTERNAS

Aprendizagem e aprimoramento
Estas oficinas vieram para aprimorar o trabalho das Meninas de Sinhá e, também estimular a participação dos moradores da comunidade, reforçando que a sede do grupo, seja vista como um local de encontro de socialização, aprendizado e aprimoramento para idosos e idosas da região.
Enfim, fomos apontadas como um local que, não somente recebia as cantadeiras famosas, as Meninas
de Sinhá , mas de promoção de conhecimento, de alívio, de socialização para mulheres e também homens, que se achegaram aos poucos através da agitação que se fazia ouvir com as aulas de canto e
percussão e pelos lindos trabalhos de artesanato e bordado que as mulheres mostravam orgulhosas,
para vizinhas e familiares. Todos os alunos com mais de 50% de presença nas oficinas receberam o
certificado de participação.
Porcentagem de
alunos matriculados
nas oficinas internas

1 atividade: 48,12%

Frequentes: 36,84

2 atividades: 26,32%

Desistentes: 11,28%
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+2 atividades: 25,56%

12

Gráfico 1: Neste gráfico podemos ver a distribuição dos alunos por quantidade de atividades realizadas. Destacando que cerca de 52% dos alunos fizeram mais de uma oficina e, quanto menor o envolvimento, maior
foi a desistência entre os mesmos. Uma vez que 11,28% dos que fizeram
uma única oficina, desistiram de frequentar as aulas.
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Com carga horária substancial,
as of icinas internas foram distribuídas e executadas da seguinte forma:
BORDADO

ARTESANATO

CANTIGAS E
BRINCADEIRAS

DANÇA
CIRCULAR

CANTO

VIOLÃO
e VIOLA

RITMO E
PERCUSSÃO

Profa.

Profa.

Prof.

Profa.

Profa.

Prof.

Profa.

Tatiana
Sansi

Ronilda
Vieira

Roquinho
Soares

Liliane
Alves

Rainy
Campos

Joaci
Ornelas

Alcione
Alves
(2018)
e

Total de

Total de

Total de

Total de

Total de

Total de

396

183

123

56

275

400

Max
Robson

horas-aula

horas-aula

horas-aula

horas-aula

horas-aula

horas-aula

a partir de 2019
Total de

270
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horas-aula
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Em março de 2020, fomos orientadas a interromper as atividades presenciais por
conta do Covid-19, aliás todos nós. Passamos por períodos difíceis de adaptações,
sentimentos de tristeza e medo mas, logo depois, sacudimos a poeira, arregaçamos
as mangas e adaptamos grande parte de nossas atividades para o modo online. Das
7 oficinas internas, apenas a aula de Dança não foi incluída. Logo, 6 oficinas se transformaram em videoaulas e encontros no Google Meet, todos postados em nosso
canal no Youtube, continuando disponíveis pra quem quiser aprender.
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Para a oficina de violão também foi entregue uma apostila com exercícios, elaborada pelo professor,
como material pedagógico complementar às vídeoaulas.
Para as aulas de percussão, foram entregues instrumentos percussivos.

“Fiquei muito satisfeita com o resultado.
Realizar o bordado em meia a pandemia
de coronavírus é como uma terapia”.

FOTO: PATRÍCIA LACERDA

A pandemia nos mostrou nosso lado mais frágil, a falta de conhecimento e
acesso tecnológico por parte dos alunos idosos e, pela população residente em
em periferias, nosso público foco. Fizemos uma pesquisa com os alunos e detectamos que a maioria utilizava o WhatsApp e conhecia seu uso básico de mensagens e
leitura. Mesmo com a dificuldade de se obter um celular compatível com as plataformas para
conversas online, conseguimos implementar as aulas em nosso canal do YouTube e, por meio do
WhatsApp com grupos formados, enviamos os links todos os dias da semana, no mesmo horário das
aulas presenciais. Outros idosos que não tinham acesso à internet, não conseguiram acompanhar e

Para que as alunas pudessem acompanhar as aulas de Bordado e Artesanato de forma efetiva, foram
entregues mensalmente, na sede das Meninas de Sinhá, kits contendo linhas, tecidos com ilustrações para bordar e material cuidadosamente recortado, preparado para a montagem das peças de
artesanato.
FOTO: PATRÍCIA LACERDA

As oficinas externas se transformaram em dois vídeos onde retratamos o que
era realizado nas ILPI´s onde conseguimos alcançar um resultado positivo
rememorando as histórias contadas durante as visitas. Acreditamos que
estes vídeos servirão de orientação para outros grupos de idosos construírem juntos suas próprias oficinas de brincadeiras e histórias.

ainda outros desistiram das aulas por diversos motivos, no entanto,
outras centenas de alunos vieram e somaram elogios e aprendizado
neste período de adaptação e isolamento social, através de nosso
canal www.youtube.com/user/meninasdesinha.

FOTO: PATRÍCIA LACERDA

AÇÕES REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA

Maria da Conceição Paulo, 76 anos, integrante das Meninas de Sinhá
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Desdobramentos
Durante as aulas de Bordado, houve importantes desdobramentos
como a criação da loja no Instagram @dsinhaloja onde são vendidos produtos bordados à mão como capas de almofada, bolsas e outros.

Este gesto de carinho e gratidão foi uma iniciativa da professora de bordado e artista plástica Tatiana Sansi. Sob a sua orientação, as alunas escolheram frases de incentivo e afeto que bordaram, à mão, durante quatro meses de trabalho. A sua avó, Dona Maria Eni de 84 anos, foi quem
fechou todas as bolsas com muita alegria.
FOTO: MICHELLE ANTUNES
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Em dezembro de 2020, realizamos uma ação extra para homenagear
os Agentes de Saúde, funcionários do Centro de Saúde do Alto Vera
Cruz, com a entrega de mais de 70 bolsas bordadas à mão pelas alunas de bordado. Um presente simbólico de Natal, em reconhecimento ao trabalho heroico destes profissionais durante a pandemia. Na
época, o bairro registrava o maior índice de mortalidade por Covid-19
na capital.

FOTO: MICHELLE ANTUNES

A verba arrecadada serve de remuneração às bordadeiras, costureiras e
parte do lucro é novamente revertido para compra de materiais.

“A ação deu um fôlego aos profissionais que se sentiram muito queridos
pelas idosas. Eu falo que foi um sopro de esperança, de alegria pra gente dar
continuidade, já que a gente não sabe até quando. Tem frases lindas
nas bolsas e com bordados muito bonitos, super bem feitos.
Os funcionários aqui ficaram sem acreditar e muito agradecidos”.
Maria Tereza Nogueira - Gerente do Centro de Saúde Alto Vera Cruz
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Metas x ações x público atendido

Frequência das oficinas internas

•
•
•
•
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https://instagram.com/meninasdesinha
https://pt.br.facebook.com/GrupoMeninasdeSinha
www.youtube.com/meninasdesinha
https://www.instagram.com/dsinhaloja
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Redes sociais promotoras das atividades

Artesanato
Artesanato
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. Início do projeto em novembro de 2017
. Extensão aprovada do projeto por causa do Covid-19 até junho de 2021
. Aumento significativo de 100% de seguidores em nossos canais
. Ampliação da participação de moradores de BH e região metropolitana
. Vagas ofertadas nas oficinas internas: 190
. Vagas preenchidas nas oficinas internas: 133
. Total de visualizações das aulas online: 9.540
. Criação de loja virtual de produtos e bordados
. Oficinas externas realizadas: 33
. Vagas ofertadas nas oficinas externas: 990
. Vagas preenchidas nas oficinas externas: 920
. Gravação de 1 vídeo da oficina Balaio de Sinhá
. Gravação de 1 vídeo da oficina Brincando e Marcando Ponto
. Impressão de livreto de resultados finais
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Os recursos conquistados através do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte para o projeto
Música que Transforma foi de R$665.600,00 divididos em 36 parcelas, onde tivemos um gasto médio
anual de aproximadamente R$200.000,00 conforme o gráfico abaixo.
Despesas
anuais
acumulativas
Despesas
anuais
acumulativas
DESPESAS
ANUAIS
ACUMULATIVAS

R$ 300.000,00

FICHA TÉCNICA

R$ 250.000,00

REALIZAÇÃO:

R$ 200.000,00

COORDENAÇÃO GERAL:

R$ 150.000,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA:

Maria Helena Batista

Beth Sena, Gabriel Carneiro e Tatiana Sansi

PROFESSORES: Joaci Ornelas (violão e viola), Liliane Alves (dança circular),

R$ 50.000,00
2017

2018

2019

2020

Alcione Alves e Max Robson (percussão),
Rainy Campos (canto), Ronilda Vieira (artesanato), 		
Tatiana Sansi (bordado)

2021

Michelle Antunes

Equipe administrativa

Oficinas e materiais
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É importante perceber que há uma troca de saberes entre os idosos e uma reciprocidade na execução
das oficinas. As integrantes relatam seus depoimentos envoltos de cantigas populares e risadas.
Os participantes não assistem somente, mas, interagem ativamente dançando, cantando, tocando,
brincando e contando suas memórias. Patrícia Lacerda - Coordenadora Geral das Meninas de Sinhá
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