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Olá! Tudo bem com você?

É com imenso carinho que apresentamos o décimo 
relatório parcial do projeto Doutores Cidadãos, 
aprovado no Programa de Ação Cultural – ProAC 
ICMS, sob o código nº 23341 e patrocinado pela 
Nouryon e Tirolez.

Nesse documento contamos sobre as atividades 
realizadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019. 
Apresentamos também as peças de comunicação 
desenvolvidas e o seu alcance nas nossas redes 
sociais e website. Finalmente, mostramos a 
visibilidade do projeto na imprensa.

Por fim, encaminhamos a planilha financeira do 
projeto, com informações relacionadas aos 
pagamentos já realizados, o acompanhamento 
orçado x real das rubricas e o detalhamento dos 
custos por beneficiado do projeto.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Abraços e sorrisos,
Equipe do Canto Cidadão.



Resumo das atividades do período*

Peças de comunicação e alcance das divulgações* 

O projeto na imprensa*

* Informações acumuladas com os relatórios parciais anteriores.



Resumo das 
atividades do período



Preparação e gestão de novos integrantes do grupo de palhaços 
hospitalares Doutores Cidadãos.

Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço.

RELEMBRANDO OS TRÊS PILARES DO PROJETO

Oferta de apresentações gratuitas da peça “Dentonaldo” 
em escolas públicas da rede Estadual de ensino.



(1) Preparação e gestão de novos integrantes do grupo 
de palhaços hospitalares Doutores Cidadãos
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Calendário de treinamento da Turma 50 – 30 voluntários*

 15 e 16 de setembro, das 10 às 18h: Complexo Educacional e Cultural “Argos” e Hospital São Vicente 
de Paulo; 

 22 de setembro, das 14 às 19h: “Argos”;

 6 de outubro, das 14 às 19h: “Argos” e Hospital São Vicente de Paulo;

 27 de outubro, das 14 às 19h: “Argos”;

 10 de novembro, das 14 às 19h: Hospital Campo Limpo (São Paulo);

 17 de novembro, das 14 às 19h:  Hospital São Vicente de Paulo;

 1 de dezembro, das 14 às 19h: “Argos” e Hospital São Vicente de Paulo.

Com o término dos treinamentos, os voluntários foram divididos em trios e quartetos os 
quais visitarão, mensalmente, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. 

*  Houve 4 desistências durante o treinamento. Uma delas por motivos pessoas e as outras por incompatibilidade de 
atender os   horários propostos no treinamento.
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(1) Preparação e gestão de novos integrantes do grupo 
de palhaços hospitalares Doutores Cidadãos

Programa de Identificação de Perfil (PIP) - Novos Doutores Cidadãos (turma 51)

Em 11 de fevereiro, divulgamos o calendário do PIP (Programa de Identificação de Perfil). A única porta de entrada 
para os interessados em realizar os treinamentos de novos integrantes dos programas de voluntariado do Canto 
Cidadão, incluindo os Doutores Cidadãos. O processo é composto por cinco etapas, descritas genericamente a seguir:

Primeira etapa - Preenchimento do Formulário de Inscrição – entre 11 e 27 de fevereiro. Foram feitas 597 inscrições 
para os nossos quatro programas socioculturais. Desse total, 256 pessoas se interessaram pelos Doutores Cidadãos; 

Segunda Etapa - Palestras sobre o Canto Cidadão e os seus Programas Socioculturais - 09/03 (das 9h30 às 
12h30), 09/03 (das 14h às 16h) ou 14/03 (das 19h30 às 21h30); 

Terceira Etapa - Preenchimento do Questionário - entre 15 e 24 de março; Tivemos o total de 226 questionários 
preenchidos, entre os quatro projetos, os Doutores Cidadãos foram – 116 interessados;

Quarta Etapa - Dinâmicas (Doutores Cidadãos) - 06 de abril; - tivemos total de 147 interessados que vieram nas 
dinâmicas , Doutores Cidadãos 85 pessoas, Encanta 29 pessoas, Cantoria 18 pessoas, ATC 15 pessoas;

Quinta Etapa - Entrevistas (Doutores Cidadãos) - 13 de abril. Convidamos 60 pessoas para essa etapa;

Divulgação dos resultados – Em 18 de abril compartilhamos os nomes das 35 pessoas que participarão do 
treinamento da turma 51 dos Doutores Cidadãos.

As informações detalhadas sobre cada uma das etapas estão disponíveis no link: http://bit.ly/CantoCidadao_PIP2019
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(1) Preparação e gestão de novos integrantes do grupo 
de palhaços hospitalares Doutores Cidadãos

Calendário de treinamento da Turma 51

O treinamento será composto por dez (10) encontros que acontecerão, ora na sede do Canto Cidadão, ora nos 
hospitais. Desse total, três (3) deles denominamos de estágios de núcleos, quando os voluntários serão divididos em 
quartetos, acompanhados por monitores experientes que visitarão os seguintes hospitais: Hospital Cruz Azul; Hospital 
do Servidor Público Estadual; Hospital Geral do Grajaú; Hospital Municipal do Campo Limpo; Hospital Santa Marcelina.

A seguir, os detalhes do calendário de treinamento:

 27 E 28 de abril (sábado e domingo), das 09h00 às 18h00, na Sede do Canto Cidadão;

11 de maio (sábado), das 14h00 às 18h00, no Hospital Municipal do Campo Limpo;

25 OU 26 de maio (sábado OU domingo), das 14h00 às 18h00, estágio de núcleos. Ainda que a visita seja realizada 
em apenas um desses dias, pedimos aos voluntários para reservarem ambas as datas. Durante o treinamento será 
decidido, em comum acordo entre as partes, a alocação de cada voluntário(a) em uma das duas opções;

 02 de junho (domingo), das 14h00 às 18h00, na sede do Canto Cidadão;

 15 OU 16 de junho (sábado OU domingo), das 14h00 às 18h00, estágio de núcleos;

 30 de junho (domingo), das 14h00 às 19h00, no Hospital do Servidor Público Estadual;

 13 OU 14 de julho (sábado OU domingo), das 14h00 às 18h00, estágio de núcleos;

 28 de julho (domingo), das 14h00 às 18h00, na sede do Canto Cidadão;

 18 de agosto (domingo), das 14h00 às 18h00, no Hospital Cruz Azul.

As informações detalhadas estão disponíveis no link: http://www.cantocidadao.org.br/projeto/pip-
2019-perguntas-e-respostas-sobre-os-doutores-cidad%C3%83os
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(1) Preparação e gestão de novos integrantes do grupo 
de palhaços hospitalares Doutores Cidadãos

Encontros realizados durante as visitas dos Doutores Cidadãos

Considera-se nesse cálculo os encontros realizados entre os Doutores Cidadãos (turma 50 e, 
posteriormente, turma 51) com pacientes, profissionais de saúde e acompanhantes durante os 
estágios práticos e após o período de treinamento.
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Total de 15.258 encontros realizados.
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Faremos, ao todo, 14 oficinas gratuitas de Introdução à Linguagem Artística do Palhaço (divididas em 
módulos básico, intermediário e avançado) para até 244 pessoas. Elas ocorrerão na Sede do Canto 
Cidadão (São Paulo), Fábricas de Cultura de São Paulo e na Cidade de Jundiaí. 

Divisão das oficinas por localidade:
 6 oficinas na Sede do Canto Cidadão;
 3 oficinas das Fábricas de cultura de São Paulo;
 5 oficinas em Jundiaí.

Em 2018, realizamos três (3) oficinas no Canto Cidadão com um total de 55 pessoas beneficiadas:

Módulo Básico:
 Setembro (terças): 4, 11, 18 e 25 – 20 pessoas beneficiadas;

 Setembro (quintas): 6, 13, 20 e 27 – 21 pessoas beneficiadas. 

Módulo intermediário:
 Terças e quintas:  9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de outubro e 01/11 – 14 pessoas beneficiadas.

Nas próximas páginas demonstraremos o calendário de oficinas de 2019. ‘

(2) Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço
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Em 2019, já foram realizadas cinco (5) oficinas das onze (11) previstas. Até o momento, 103 pessoas foram 
beneficiadas nas oficinas deste ano.

Sede do Canto Cidadão (São Paulo): 4 oficinas, das 19h30 às 22h30

 Módulo básico: 12/03, 15/03, 19/03 e 22/03; tivemos 111 inscritos; 30 sorteados; e 25 pessoas beneficiadas;

 Módulo intermediário: 07/05, 10/05, 14/05, 17/05, 21/05, 24/05, 28/05 e 31/05; tivemos 48 inscritos; 20 
sorteados; e 19 pessoas beneficiadas;

 Módulo intermediário*: 01/07, 03/07, 08/07, 10/07, 15/07, 17/07, 22/07 e 24/07; 

 Módulo avançado: 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 
06/11, 13/11 e 27/11.

Fábrica de Cultura Butantã (São Paulo): 2 oficinas

Módulo básico: 25/05 e 01/06 – sábados das 10h às 17h; tivemos 148 inscritos; 30 sorteados; e 13 pessoas 
beneficiadas;

 Módulo básico: 04/06, 11/06, 18/06 – das 19h às 21h e 29/06 das 10h às 17h.

(2) Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço
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* Transferimos o módulo intermediário de julho para a sede do Canto Cidadão, devido à 
indisponibilidade de agenda da Fábrica de Cultura.



(2) Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço

Complexo Argos (Jundiaí): 5 oficinas

 Módulo básico: 
 29/03 (19h às 22h) e 30/03 (09h às 17h): tivemos 55 inscritos; convidamos 35 interessados; e 

24 pessoas beneficiadas;

 05/05 (10h às 17h) e 12/05 (10h às 17h): tivemos 137 inscritos; 30 sorteados; e 22 pessoas 
beneficiadas;

 05/07 (19h às 22h) e 06/07 (09h às 17h).

 Módulo intermediário:
 26/07 (19h às 22h), 27/07 (09h às 17h), 02/08 (19h às 22h)e 03/08 (09h às 17h).

 Módulo avançado:
 27/09 (19h às 22h), 28/09 (09h às 17h), 04/10 (19h às 22h), 05/10 (09h às 17h), 18/10 (19h às 

22h), 19/10 (09h às 17h), 10/11 (09h às 19h).
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(2) Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço (2019):                  
pesquisa de satisfação (1/2)

1. A comunicação sobre o evento foi clara.

3. O evento atendeu as minhas expectativas.

2. O processo de inscrição foi fácil e transparente.

4. Independente do facilitador, eu indicarei esse evento à 
minha rede de contatos.

Concordo totalmente
87% / 59

Nem concordo e nem 
discordo
3% / 02

Concordo 
parcialmente

10% / 07

Concordo totalmente
84% / 57

Nem concordo e nem 
discordo
4% / 03

Concordo 
parcialmente

12% / 08

Concordo totalmente
87% / 59

Nem concordo e nem 
discordo
1% / 01

Concordo 
parcialmente

12% / 08

Nem concordo e nem 
discordo
1,5% / 01
Concordo parcialmente 
7% / 05

Concordo totalmente
90% / 61

Discordo parcialmente
1,5% / 01



(2) Oferta de oficinas gratuitas sobre o universo do palhaço (2019):                     
pesquisa de satisfação (2/2)

5. A infraestrutura oferecida pelo Canto Cidadão foi 
suficiente para o propósito do evento

7. O facilitador demonstrou domínio sobre o assunto

6. O facilitador tratou a turma de maneira cordial e 
respeitosa

8. Eu tenho interesse em participar de outro evento com o 
Facilitador

Concordo totalmente
73% / 50

Nem concordo e nem 
discordo
6% / 04

Concordo 
parcialmente

21% / 14

Concordo totalmente
94% / 64

Discordo 
parcialmente
1,5% / 01

Concordo 
parcialmente

4,5% / 03

Concordo totalmente
97% / 66

Nem concordo e nem 
discordo
1,5% / 01

Concordo parcialmente
1,5% / 01

Nem concordo e nem discordo
1,5% / 01

Concordo parcialmente 
4% / 03

Concordo totalmente
93% / 63

Discordo parcialmente
1,5% / 01



Planejamos realizar vinte e quatro (24) apresentações de uma peça curta profissional para cerca de 720 
crianças da rede pública de ensino. Em 2018, realizamos 11 apresentações nas escolas de São Paulo 
para 865 crianças, conforme resultados apresentados a seguir:

• CCA Ademir de Almeida Lemos.  Duas (02) apresentações no dia 17/10, quarta-feira, para 100 
crianças;

• EE Romeu de Moraes. Uma (01) apresentação no dia 24/10, quarta-feira, para 70 crianças;

• CEI e EMEF Madre Teresa. Duas (02) apresentações no dia 26/10, sexta-feira, para 177 crianças;

• EE Guilherme Kuhlmann. Duas (02) apresentações no dia 01/11; quinta-feira, total de 215 crianças;

• CEU PERUS. Duas (02) apresentações no dia 05/11; segunda-feira, total de 123 crianças;

• EMEI Rosemary Silva. Duas (02) apresentações no dia 12/11; segunda-feira, total de 180 crianças.

(3) Oferta de apresentações gratuitas da peça “Dentonaldo” 
em escolas públicas da rede Estadual de ensino
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Já realizamos sete (07) apresentações das treze (13) previstas em Jundiaí e Itupeva.

EMEB Antonino Messina. Duas (02) apresentações no dia 20/05, segunda-feira; tivemos 143 
crianças participantes.

EMEB Antonio Adelino Marques da Silva. Uma (01) apresentação no dia 24/05, sexta-feira; tivemos 
315 crianças participantes.

EMEB Antonio Adelino Marques da Silva. Duas (02) apresentações no dia 27/05, segunda-feira; 
tivemos 315 crianças participantes.

EMEB Hermenegildo Martinelli. Duas (02) apresentações no dia 31/05; sexta-feira; tivemos 197 
crianças participantes.

• EMEFEI Maria Stela Izzo. Duas (02) apresentações no dia 03/06; segunda-feira;

• EMEB Fátima Ap. Damásio S. Pandolpho. Duas (02) apresentações no dia 05/06; quarta-feira;

• EMEB Odila Ricther. Duas (02) apresentações no dia 12/06; quarta-feira.

(3) Oferta de apresentações gratuitas da peça “Dentonaldo” 
em escolas públicas da rede Estadual de ensino
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Comparativo da meta x resultados alcançados até 31/05/19
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Quantidade de pessoas atendidas pelos Doutores 
Cidadãos.

127%

Participantes das oficinas gratuitas sobre o universo do 
palhaço.
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255%

Percentual realizado da meta.

(1) Dado que os Doutores Cidadãos 
geralmente visitam os quartos de 
hospital em dupla, cada encontro 
realizado, apresentado no slide 9, 
equivale a uma pessoa beneficiada.

As atividades desse pilar estão em 
andamento, pois as visitas aos hospitais 
ocorrerão até o mês de dezembro de 
2019.

(2) Atividades em andamento: ainda restam 
realizar seis (6) oficinas em 2019.

(3) Atividades em andamento: 
ainda restam realizar seis (6) 
apresentações em 2019.



Cálculo do custo por beneficiado por pilar do projeto

Calculamos o custo por beneficiado nos três pilares do projeto, tendo em vista o que já foi gasto e 
o número de pessoas beneficiadas até o dia 31/05/2019*. Importante mencionar que esses 
valores sofrerão mudanças ao longo dos meses seja em função dos gastos realizados ou da 
quantidade de pessoas no período.

* O detalhamento dos cálculos estão disponíveis na planilha “2019-06-07 Doutores Cidadãos ProAC - orçado x real”.

Preparação e gestão de novos integrantes 
do grupo de palhaços hospitalares Doutores 
Cidadãos.

R$ 11,25 para cada encontro realizado 
entre Doutores Cidadãos, pacientes, 
acompanhantes e profissionais de saúde. 

Oferta de oficinas gratuitas sobre o 
universo do palhaço.

R$ 96,92 para cada participante que 
cumpriu as oficinas.

Oferta de apresentações gratuitas da peça 
“Dentonaldo” em escolas públicas da rede 
Estadual de ensino.

R$ 9,76 para cada criança que assistiu a 
apresentação.





CLIQUES NAS POSTAGENS

RESULTADOS
FACEBOOK

COMPARTILHAMENTOS CURTIDAS E REAÇÕES

PESSOAS ALCANÇADAS

POSTAGENS
(29 fotos + 2 vídeos)



VISUALIZAÇÕES NOS STORIES

RESULTADOS
INSTAGRAM

CURTIDAS
VISUALIZAÇÕES NAS POSTAGENS

PESSOAS ALCANÇADAS

POSTAGENS
(18 fotos + 3 stories)



USUÁRIOS ATIVOS

RESULTADOS
SITE

SESSÕES REALIZADAS

VISUALIZAÇÕES NO SITE
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VÍDEOS
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/22687168900
25157/

Diário de Bordo – Mais um dia incrível no Canto Cidadão

https://www.facebook.com/watch/?v=2859764840720321
Dentonaldo – Linguagem da palhaçaria e do teatro de bonecos para falar de saúde bucal e amizade.





RELEASES Release sobre a abertura de vagas para
voluntariado da ONG em Jundiaí.



Site 
Jornal da Região

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Rede TVTEC

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Jornal de Jundiaí

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Jornal Mexa-se

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Acontece Jundiaí

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Jundiaí Agora

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Tribuna de Jundiaí

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Mães de Jundiaí

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Site 
Portal Novo Dia

Sites que publicaram a matéria da abertura de
vagas para voluntariado em Jundiaí.ONLINE



Revista Impressa e Digital
Hospitais Brasil

Institucional personalizado do CantoONLINE



Site
InfoEscola

Institucional personalizado do CantoONLINE



Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Site
Estadão E+

ONLINE



Site
Diário Zona Norte

Veículos que publicaram o artigo sobre voluntariadoONLINE



Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Site
Portal Plena

ONLINE



Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Blog
Marli Gonçalves

ONLINE



Site 
Rádio TEC

Rádio que veiculou a nota da abertura de vagas
para voluntariado em Jundiaí.RÁDIO



Rádios que deram uma nota sobre a abertura de novas 
vagas para voluntariado

Rádio
Rádio 9 de Julho

RÁDIO



Rádios que deram uma nota sobre a abertura de novas 
vagas para voluntariado

Rádio
Rádio Trianon

RÁDIO



Jornal da Região 
Facebook

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.

Jornal de Jundiaí
Facebook

REDES SOCIAIS



Jornal Mexa-se
Facebook

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



TVTEC Jundiaí
Twitter

Acontece Jundiaí
Twitter

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



Jundiaí Agora
YouTube

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



Tribuna de 
Jundiaí

Facebook

Tribuna de Jundiaí
Twitter

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



Acontece Jundiaí
Facebook

Portal Mães de Jundiaí
Facebook

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



Portal Mães de Jundiaí
Instagram

Portal Novo Dia
Instagram

Redes sociais que publicaram a matéria da
abertura de vagas para voluntariado em Jundiaí.REDES SOCIAIS



Portal Plena
Facebook

Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Estadão E+
Facebook

REDES SOCIAIS



Diário Zona Norte
Facebook

Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Estadão E+
Twitter

REDES SOCIAIS



Redes sociais que publicaram o institucional
personalizado do Canto.

InfoEscola
Twitter

REDES SOCIAIS



Portal Hospitais Brasil
Facebook

Portal RHB
Twitter

Redes sociais que publicaram o institucional
personalizado do Canto.REDES SOCIAIS



Página do Facebook da Casa de Cultura do Butantã 
compartilhando o evento do CantoEduca.REDES SOCIAIS



Site
TVTEC Jundiaí

Matérias sobre a ONG clipadas pela LeadESPONTÂNEOS



TVTEC Jundiaí
Facebook

Posts sobre a ONG clipados pela Lead

TVTEC Jundiaí
Twitter

ESPONTÂNEOS



Hospital São Vicente de Paulo - Jundiaí/SP
Facebook

Posts sobre a ONG clipados pela LeadESPONTÂNEOS


