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Olá. Como vai? Fico feliz que você esteja lendo este material. Afinal, cada vez mais, um dos valores essenciais da 
organização é a transparência. Uau! Que ano especial foi 2018. Apesar de todas as nuances do contexto geral, felizmente, 
conseguimos dar sequência a transformações profundas e necessárias, que vêm sendo feitas, desde 2017. Uma enorme 

mudança de paradigma e método de gestão e atividades socioculturais, para, enfim, caminharmos cada vez mais rumo ao 
que acreditamos ser possível e valioso: fazer o bem de forma bem feita, por meio da arte, educação e voluntariado.

Quero reconhecer o mérito e agradecer, muito, ao time do Canto Cidadão, tanto à equipe interna, assim como às 251 
voluntárias(os), que dedicaram 9.250 horas de suas vidas, em nome de bons encontros, pela arte e pela vida. Ainda, às 
organizações parceiras - 36 hospitais, escolas e ONGs -, ao Ministério da Cultura, à Sec. Cultura do Estado de SP e aos 

patrocinadores de parte de nossas ações: Elfa, Johnson&Johnson, Nouryon, Psychemedics e Tirolez. 

Tivemos a oportunidade de realizar treinamentos de cerca de 130 novas(os) voluntárias(os) dos Doutores Cidadãos 
(palhaços hospitalares), Arte em Todo Canto – Hospitais (teatro hospitalar), CantoRia (música em hosiptal) e Encanta 

(atividades em brinquedotecas hospitalares), com carga-horária entre 24 e 60 horas. Tudo isso, depois de fazermos o PIP, o 
Programa de Identificação de Perfil, porta de entrada dos interessados nos programas socioculturais do Canto Cidadão. 

Centenas de pessoas participaram do processo e, apesar de não podermos preparar todos, simultaneamente, até por uma 
questão de perfil, pudemos conversar bastante sobre o voluntariado transformador de si, do outro e do mundo.

FELIPE MELLO
Diretor-fundador do Canto Cidadão

felipe@cantocidadao.org.br

Nossa dedicação cotidiana nos permitiu levar arte e bons encontros a 63.783 pessoas, diretamente. 
Temos muito a celebrar, assim como revisar, continuamente, como podemos fazer melhor, nas próximas 

oportunidades. É por isso que 2019 promete ser o melhor ano da nossa história, tanto em termos 
quantitativos quanto, especialmente, em termos qualitativos.

Torço para que você esteja por perto e te agradeço pela atenção. Beijos e sorrisos,



GERAISRESULTADOS
Temos muito a celebrar, com relação ao ano passado! Compartilhamos alguns motivos.
Nas próximas páginas, conheça os detalhes de cada programa sociocultural. J

2018

HORAS gratuitas de aulas, 
treinamentos e ensaios oferecidas

PESSOAS beneficiadas
pelos programas
socioculturais

VOLUNTÁRIAS(OS) recorrentes, 
com atuação mínima de três horas/mês

HORAS de voluntariado; que 
correspondem a 385 dias de 

atividades ininterruptas (24h)

INSTITUIÇÕES parceiras, entre hospitais, escolas e ONGs
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HORAS VOLUNTÁRIAS

VOLUNTÁRIOS(AS) ATUANTES

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

2018DOUTORES CIDADÃOS

FOTO

45.874 5.786

195 162.072
🔴 A missão do programa Doutores Cidadãos é promover bons encontros, em hospitais públicos 

e filantrópicos, por meio da palhaçaria e da escuta ativa, essencialmente;
🔴 Em 2018, o programa recebeu o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura 

(patrocínio da Elfa e Psychemedics) e do ProAc, da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo (patrocínio da Nouryon e Tirolez);

🔴 Os incentivos permitiram um acréscimo nas atividades, com a preparação de três turmas de 
novos voluntários ao longo do ano, sendo duas em São Paulo-SP e uma em Jundiaí-SP. Em 
2019, uma nova turma será preparada em São Paulo-SP;

🔴 No Acordo do Primeiro Semestre (conjunto de combinados entre as partes), atuaram 153 
voluntários(as); no Segundo Semestre, foram 158 voluntários(as) atuantes;

🔴 O Acordo do Primeiro Semestre de 2019 contará com 214 voluntários(as) atuantes, em São 
Paulo-SP, Santo André-SP e Jundiaí-SP. 

Foto: Treinamento da Turma 48, no Hospital do Servidor Público Estadual.



2018ATC – HOSPITAIS
HORAS DE ATIVIDADES

INTEGRANTES DOS ELENCOS

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

12.650 1.358

17 1788

A missão do programa Arte em Todo Canto – Hospitais é apresentar cenas teatrais curtas aos 
frequentadores de hospitais públicos e filantrópicos, em diversos ambientes das unidades;
Em 2018, o programa Arte em Todo Canto - Hospitais recebeu o apoio da Lei de Incentivo à 
Cultura, do Ministério da Cultura (patrocínio da Johnson & Johnson);
O elenco de artistas profissionais remunerados, formado por sete pessoas, foi responsável pela 
maior parte dos resultados, visto que o elenco voluntário, formado por 10 pessoas, começou a 
sua atuação em meados do segundo semestre, em dois hospitais, com frequência menor; 
Em termos proporcionais, o elenco profissional ficou responsável por 94% das pessoas 
beneficiadas, 88% das horas de atividades e 88% das visitas;
Em 2019, acontecerá a preparação de mais um grupo de voluntários, ampliando essa frente do 
programa sociocultural; também acontecerá mais uma temporada com artistas profissionais.

Foto: Apresentação do elenco profissional no Hospital dos Transplantes.



2018ATC – ESCOLAS E ONGs
HORAS DE ATIVIDADES

INTEGRANTES DO ELENCO

PESSOAS BENEFICIADAS

APRESENTAÇÕES  REALIZADAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

1.571 537

11 1823
O programa Arte em Todo Canto – Escolas e ONGs tem a missão de apresentar peças teatrais a 
crianças oriundas de escolas públicas ou organizações sociais. Há dois formatos: o Canto 
Cidadão leva a apresentação (a escolas, principalmente) ou traz as crianças, com recorrente 
oferta de transporte gratuito (oferecido pela Urubupungá, graciosamente), até a sede da 
organização, onde há um espaço cultural;
Em 2018, foram duas peças no repertório: Bobarella e Dentonaldo. A primeira teve 12 
apresentações na sede, para 12 escolas e ONGs, para 706 crianças; a segunda foi a seis (6) 
escolas públicas, realizando 11 apresentações, para 865 crianças;
As apresentações itinerantes da peça Dentonaldo tiveram o apoio do ProAc, da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo (patrocínio da Nouryon e Tirolez);
Em 2019, serão mais 13 apresentações do Dentonaldo, em Jundiaí-SP; o elenco voluntário 
ensaiará, de fevereiro a maio, a peça Tiburcia, e fará 18 apresentações, até dezembro de 2020.Foto: Apresentação da peça Bobarella, no espaço cultural do Canto Cidadão.



2018CANTORIA
HORAS VOLUNTÁRIAS

INTEGRANTES DOS ELENCOS

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

2.271 292

24 324
O programa CantoRia tem a missão de levar apresentações musicais (canto coral) a hospitais 
públicos e filantrópicos, de forma itinerante, interativa e descontraída;
Em 2018, o programa CantoRia contou com três elencos voluntários, que atuaram em três 
hospitais: Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo-SP e Hospital do Servidor Público Estadual;
O repertório conta com músicas brasileiras de diversos ritmos e regiões do país. Os voluntários 
convidam os pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde a, na medida do possível, 
participarem, ativamente, das apresentações;
Em 2019, cerca de 20 novos integrantes serão preparados, para ampliar os elencos atuais e, 
possivelmente, formar um novo elenco, para atuação em mais uma unidade de saúde.

Foto: Apresentação na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo=SP.



2018ENCANTA
HORAS VOLUNTÁRIASPESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

507 257

15 224
O programa EnCanta tem a missão de desenvolver atividades lúdicas e culturais, em 
brinquedotecas de hospitais públicos e filantrópicos, com atenção especial para as crianças 
internadas, mas também com um olhar inclusivo aos acompanhantes;
Em 2018, o programa EnCanta contou com 15 voluntários(as) atuantes, que atuaram em 
quatro (4) núcleos (trio ou quarteto) em dois hospitais: Hospital Cruz Azul e Hospital do Campo 
Limpo, ambos na capital de São Paulo;
O grupo tem como fonte de inspiração o método que norteia as atividades, por meio do qual 
oferece aos pacientes e acompanhantes a oportunidade de aproximação com a contação de 
histórias, artes plásticas, teatro, música, poesia e, claro, a ludicidade aplicada;
Em 2019, entre 20 e 25 novos integrantes serão preparados, para ampliar a quantidade de 
núcleos atuantes, levando as atividades para outras brinquedotecas hospitalares.

Foto: Atuação na brinquedoteca do Hospital Cruz Azul, em São Paulo-SP.

VOLUNTÁRIOS(AS) ATUANTES



PARA 2019PERSPECTIVAS
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NOVAS(OS) VOLUNTÁRIOS 
PREPARADOS E ATUANTES

ESTIMATIVA DE PESSOAS 
BENEFICIADAS

HORAS DE 
VOLUNTARIADO

VOLUNTÁRIOS ATUANTES



VÍDEOS, FOTOS e + INFORMAÇÕES
RELATÓRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS
Clique no endereço eletrônico de cada item para conferir mais informações sobre os programas 
socioculturais, por meio dos relatórios preparados e divulgados a diversos públicos:

ATC - HOSPITAIS
Relatório Final 2018
Link: https://goo.gl/cy5S4V

DOUTORES CIDADÃOS
Relatório Final 2018
Link: https://goo.gl/UHPZBt

VÍDEOS DA TEMPORADA 2018
Além dos vídeos abaixo, confira outros em nosso canal do YouTube: www.youtube.com/cantocidadao

* Também podemos compartilhar relatórios ainda 
mais detalhados, caso você tenha interesse, 
inclusive as planilhas financeiras. Basta enviar um 
e-mail para info@cantocidadao.org.br.

ATC - HOSPITAIS
Clipe Final 2018
https://youtu.be/V6f1J3eIfxg

DOUTORES CIDADÃOS
Clipe Final 2018
https://youtu.be/g3wY7D0sPog

FOTOS DA TEMPORADA 2018
Confira fotos de nossas atividades em 2018, assim como outros registros importantes, em nossas redes sociais:

FACEBOOK: www.facebook.com/cantocidadao INSTAGRAM: www.instagram.com/canto_cidadao


