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A Associação Locomotiva João Ramalho é uma organização sem fins 
lucrativos que assiste, por meio do ensino da música, crianças e adoles-
centes com alta vulnerabilidade social das cidades de Santo André, Mauá 
e São Paulo. 

A Orquestra Locomotiva surgiu em 2008 após uma visita do Maestro 
Rogério Schuindt ao Projeto El Sistema, na Venezuela. Inspirado por este 
trabalho, Rogério iniciou a Orquestra Locomotiva, baseando-se nos se-
guintes pilares: aulas diárias, gratuidade e apresentações quinzenais.

A Orquestra Locomotiva revoluciona o conceito teórico de ensino 
musical, pois, no primeiro dia de aula, o aluno já é apresentado ao instru-
mento musical. Com breves instruções e em até uma semana, estará apto 
a entoar uma melodia simples, superando assim o paradigma teórico que 
costuma afastar o potencial músico.



Com duração de duas horas, 
as aulas diárias acontecem 
no contraturno escolar para 

crianças e adolescentes 
de 7 a 17 anos.

Trabalham a autoestima do 
aluno pelo reconhecimento 
do esforço e disciplina. As 

apresentações são quinzenais 
e ocorrem em diversos lugares, 

para público variado.

dos alunos estudam 
em ensino público

95%

dos alunos tem contato 
com instrumento 

musical no primeiro 
dia de aula

100%

é o tempo que 
os alunos levam 
para tocar uma 
música simples

5 dias

Aulas Diárias
Todas as atividades, 
aulas, instrumentos 

e apresentações são 
custeados pelo projeto.

Gratuidade Apresentações



BENEFÍCIOS GERADOS NO ALUNO
As mudanças positivas na vida de crianças 
e adolescentes que participam da orquestra

Estímulo emo-
cional através 

do aplauso nas 
apresentações 
musicais, que 
representa o 

reconhecimento 
pelo esforço e 
dedicação du-

rante 
as aulas

Fomento à 
expressão, 

criação 
artística e 

intelectual de 
crianças e 

adolescentes

Promoção de valores universais, 
como: trabalho em equipe, disci-
plina, concentração, respeito ao 
próximo, entre outros

Profissionalização 
musical

Diminuição da 
evasão escolar

Melhoria significativa 
nas avaliações esco-
lares, devido aos es-
tímulos intelectuais e 

comportamentais que os 
alunos recebem

Geração de 
mudanças com-
portamentais na 
vida do alunos, 
tanto na escola 
como no am-
biente familiar



ATIVIDADES REALIZADAS PELO LOCOMOTIVA

Presença na comunidade

Festival Entre Amigos

   
   A

pre
sentações nas empresas

Locomotiva nas escolas

Espetáculos

    
    

 Tu
rnês interestaduais



A inauguração da Lutheria Locomotiva concretiza o nosso so-
nho de produzir instrumentos musicais a preços inferiores ao 
de mercado, profissionalizar jovens (luthier), e reduzir o tem-
po no conserto e manutenção dos instrumentos de corda. Além 
disso, a concepção é inovadora também ecologicamente, pois 
utiliza o PVC como matéria-prima principal. 

Ao lado, modelos do 
violino de PVC; abaixo, 
nosso luthier Ivan em 
produção e ao lado a 
inauguração da lutheria 
com o maestro Rogério 
Schuindt, a primeira-da-
ma de Santo André Ana 
Carolina Serra e executi-
vos da Brasken. 

LUTHERIA, A NOSSA 
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS



SANTO ANDRÉ



MAUÁ

SÃO PAULO



• Apresentação da orquestra
• Apresentação da camerata
• Ingressos para os espetáculos da orquestra
• Inserção do logo da empresa em todos os materias do projeto

PLANO DE CONTRAPARTIDAS* AO PATROCINADOR

*As contrapartidas serão customizadas de acordo com o valor do patrocínio

PARA PATROCÍNIO CONTATE 
Matheus Schuindt 

matheus@projetolocomotiva.com.br
(11) 94007-5994
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www.projetolocomotiva.com.br

contato@projetolocomotiva.com.br

Av. dos Estados, 6755 - Parque Central  
CEP 09290-520 - Santo André - 55 (11) 2759-4727

Av. Itapark, 2641A - Jardim Itapark 
CEP:09350-000 - Mauá - 55 (11) 4516-1309

R. Vera Marta, 82 - Vila União
CEP 03987-130 - São Paulo - 55 (11) 2704-4588

orquestra


