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Olá! Tudo bem com você?

É com imenso carinho que apresentamos o quarto 
relatório parcial do projeto Canto Cidadão – Plano 
Anual 2019, código 180945, apoiado pela Lei de 
Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania e 
Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da 
Elfa, Ferring e Sompo Seguros.

Dividimos o documento em três seções (I) Resumo 
das atividades do período; (II) Peças de 
comunicação e alcance das divulgações; (III) O 
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 beneficiados para cada pilar do Plano 
Anual.

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



Resumo das 
atividades do período



Programa de Identificação de Perfil (PIP)

Em 18 de abril, divulgamos o resultado 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. 
Como resultado final, 104 novos voluntários participarão dos treinamentos dos quatro programas socioculturais: 
Doutores Cidadãos (35); EnCanta (30); Arte em todo Canto – Hospitais (18); CantoRia (21). O processo foi 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; 

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. 226 pessoas preencheram o questionário;

Quarta Etapa - Dinâmicas - 06 e 07 de abril. 147 pessoas participaram das dinâmicas;

Quinta Etapa - Entrevistas - 13 e 14 de abril. 115 pessoas foram entrevistadas;

Divulgação dos resultados – Em 18 de Abril divulgamos a lista dos 104 novos voluntários do Canto Cidadão. 

As informações detalhadas sobre os resultados do PIP estão disponíveis no link: 
http://www.cantocidadao.org.br/projeto/pip-2019-convidadasos-para-os-treinamentos



O plano anual é composto por sete (7) produtos culturais. Se você está interessado em 
informações específicas sobre algum deles, convidamos você a consultar a(s) página(s) 
correspondente(s) indicadas a seguir:

Doutores Cidadãos ................................................................... Pág. 07 e 08

CantoRia ............................................................................................ Pág. 09 a 11

Arte em todo Canto – Hospitais .................................. Pág. 12 a 14

Arte em todo Canto – Escolas e ONGs.................... Pág. 15 e 16

EnCanta............................................................................................... Pág. 17 e 18

CantoEduca ..................................................................................... Pág. 19 e 20

Formação de Plateia ...................................................................... Pág. 21

Índice



(1) Doutores Cidadãos

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 decidida 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.
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Metas reajustadas % de 
realização Observações

Preparar uma nova turma de Doutores Cidadãos, por 
meio do treinamento de até 30 voluntárias(os); 50% Cinco encontros realizados dentro dos 10 previstos.

Apoiar a gestão de cerca de 200 voluntárias(os) ativos 
que realizam, ao menos, uma visita mensal em 
hospitais;

42%* Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Promover, ao longo do ano, o retorno de até 25 
voluntárias(os) às atividades voluntárias; 80%

Foram realizados dois encontros com a participação de 20 
voluntários afastados. No segundo semestre serão 
realizados novos encontros.

Beneficiar cerca de 40 mil pessoas ao longo do ano, 
por intermédio dos encontros realizados entre 
voluntários e o público do hospital;

59%* 23.761 pessoas beneficiadas.

Proporcionar até 2 mil visitas de Doutores Cidadãos 
aos hospitais parceiros. 47%* 943 visitas de Doutores Cidadãos nos hospitais.

(1) Doutores Cidadãos

* Resultados computados até 31/05/2019
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O treinamento do CantoRia ocorrerá às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 até 21h00, ora na sede do Canto 
Cidadão (Rua Galeno de Almeida, 557 – Cerqueira César, São Paulo – SP), ora em um dos três hospitais que recebem 
regularmente visita dos elencos do CantoRia. Quando se tratar de ensaio com elenco, significa que os voluntários em 
processo de treinamento serão alocados em uma das três opções de datas aos elencos já existentes do CantoRia.

23 de abril de 2019 (terça-feira), na sede do Canto Cidadão;

30 de abril de 2019 (terça-feira), na sede do Canto Cidadão;

06 OU 07 de maio de 2019 (segunda OU terça-feira), na sede do Canto Cidadão, juntamente com elencos antigos. 
Ainda que o ensaio seja realizado em apenas um desses dias, por favor, pedimos para reservar ambas as datas. 
Durante o treinamento decidiremos em comum acordo a alocação de cada voluntário(a) em uma das duas opções;

13 de maio de 2019, na sede do Canto Cidadão;

20 OU 21 de maio de 2019 (segunda OU terça-feira) no Beneficência Portuguesa – Unidade Centro OU Santa Casa 
de Misericórdia, visita aos hospitais com elencos antigos;

28 de maio de 2019, na sede do Canto Cidadão;

29 de maio de 2019, na sede do Canto Cidadão;

03 OU 04 OU 17 de junho de 2019 (segunda OU terça-feira), visita aos hospitais com elencos antigos no 
Beneficência Portuguesa – Unidade Centro OU Santa Casa de Misericórdia OU HSPE. 

(2) CantoRia
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(2) CantoRia

O elenco profissional do CantoRia realizou 4 (quatro) visitas aos hospitais e 24 apresentações, beneficiando 
diretamente 848 pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

26/03 – Hospital das Clínicas (Prédio dos Ambulatórios) – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 149

05/04 – InCor – Instituto do Coração (HC) – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 294;

26/04 – Hospital das Clínicas (Prédio dos Ambulatórios) – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 188;

07/05 – HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 217;

21/05 – Hospital Pérola Byington – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 216

07/06 – InCor – Instituto do Coração (HC) – São Paulo/SP;

25/06 – Hospital Pérola Byington – São Paulo/SP.

02/07 – Hospital Municipal do Campo Limpo – São Paulo/SP;

11/07 – A.C. Camargo Câncer Center – São Paulo/SP*;

16/07 – Hospital Geral do Grajaú – São Paulo/SP;

25/07 – Hospital Municipal do Campo Limpo – São Paulo/SP.

05/08 – HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal – São Paulo/SP;

19/08 – Hospital Geral do Grajaú – São Paulo/SP.
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* O Hospital Geral Santa Marcelina de Itaim Paulista está passando por trâmites 
internos que poderiam impossibilitar a apresentação. Por isso fizemos a mudança. 



Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Contratar um quarteto profissional de artistas músicos, 
que realizará 13 visitas em hospitais, oferecendo, 
gratuitamente, 117 apresentações de até 10 minutos;

38% Foram realizadas cinco visitas.

O novo elenco que será convocado, selecionado e 
preparado irá compor os 3 (três) elencos já existentes 
que, em 2019, farão ao todo 36 visitas aos hospitais;

88% Foram feitos sete encontros referente ao treinamento, dos 
oito previstos.

Apoiar o Canto Cidadão na gestão dos três (3) elencos 
voluntários já existentes, que serão responsáveis pela 
realização de 30 visitas aos hospitais, em 2019; 

47%* Quatorze visitas realizadas pelos elencos atuais.

Beneficiar cerca de 3.350 pessoas, entre pacientes, 
acompanhantes e profissionais da saúde, durante a 
temporada.

83%* 2.781 pessoas beneficiadas com as apresentações dos 
elencos profissional e voluntário.

(2) CantoRia
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O treinamento será composto por treze (13) encontros, considerando o dia da estreia. Parte dos encontros acontecerá 
na sede do Canto Cidadão, com a direção artística da ONG, e no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), em 
companhia de voluntários mais experientes, para vivenciar o ambiente hospitalar. A outra parte do treinamento, que 
denominamos de janela de ensaio, ficará a cargo dos voluntários se reunirem e executarem as atividades combinadas 
previamente com a direção artística e no intervalo de tempo estipulado. 

04 de maio de 2019 (sábado), das 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

11 de maio de 2019 (sábado), das 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

Entre os dias 13 e 17 de maio de 2019, Janela de Ensaio;

18 de maio de 2019 (sábado), das 14h00 às 17h00, no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE);

25 de maio de 2019 (sábado), das 14h00 às 17h00, na sede do Canto Cidadão;

01 de junho de 2019 (sábado), das 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

• Entre os dias 03 e 08 de junho de 2019, Janela de Ensaio;

• 15 de junho de 2019 (sábado), das 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

• Entre os dias 24 e 29 de junho de 2019, Janela de Ensaio;

• 06 de julho de 2019 (sábado), das 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

• Entre os dias 08 e 13 de julho de 2019, Janela de Ensaio;

• 20 de julho de 2019 (sábado), 10h00 às 13h00, na sede do Canto Cidadão;

• 27 de julho de 2019 (sábado), 10h00 às 13h00 ou 14h às 18h. Estreia no Servidor Público Estadual (HSPE) e 
• Hospital Municipal do Campo Limpo.

(3) Arte em todo Canto - Hospitais
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(3) Arte em todo Canto - Hospitais
Pág. 2 de 3

O elenco profissional realizou 4 (quatro) visitas aos hospitais e 36 apresentações de cenas teatrais para 919 pacientes, 
acompanhantes e profissionais de saúde:

28/03 – Hospital dos Transplantes (Brigadeiro) – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 234;
11/04 – Hospital Estadual Mário Covas – Santo André/SP. Pessoas beneficiadas: 113;
25/04 – Hospital Municipal de Barueri – Barueri/SP. Pessoas beneficiadas: 268;
29/04 – Hospital das Clínicas (Prédio dos Ambulatórios) – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 304;
09/05 – InCor – Instituto do Coração (HC) – São Paulo/SP – cancelada*;
22/05 – Hospital Estadual Mário Covas – Santo André/SP – São Paulo/SP; Pessoas beneficiadas: 353;
28/05 – Hospital Universitário da USP – São Paulo/SP. Pessoas beneficiadas: 139

• 10/06 – Santa Casa de Misericórdia – São Paulo/SP;
• 14/06 – Hospital dos Transplantes (Brigadeiro) – São Paulo/SP;
• 17/06 – Hospital das Clínicas (Prédio dos Ambulatórios) – São Paulo/S;
• 28/06 – Hospital Universitário da USP – São Paulo/SP;
• 04/07 – Hospital Geral do Grajaú – São Paulo/SP;
• 18/07 – Hospital Estadual Mário Covas – Santo André/SP;
• 30/07 – Hospital Municipal de Barueri – Barueri/SP;
• 08/08 – InCor – Instituto do Coração (HC) – São Paulo/SP;
• 16/08 – Santa Casa de Misericórdia – São Paulo/SP;
• 22/08 – Hospital Geral do Grajaú – São Paulo/SP;
• 30/08 – InCor – Instituto do Coração (HC) – São Paulo/SP.

* A visita de 09 de maio foi cancelada pelo hospital. Uma nova data está sendo 
discutida com a responsável pela humanização hospitalar.



Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Compor um elenco teatral profissional com artistas e 
equipe técnica, incentivando o fazer artístico; 100% Elenco contratado.

Apoiar a gestão dos elencos voluntários já existentes, 
bem como o treinamento de um novo grupo de 16 
pessoas;

42%* Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Elenco profissional: Realizar, ao longo da temporada, 
18 visitas aos hospitais e 162 apresentações; 33% Seis visitas realizadas.

Elenco voluntário: Realizar, ao longo da temporada, 48 
visitas em hospitais parceiros e 432 apresentações; 21%* Dez visitas realizadas.

Beneficiar cerca de 7.500 pacientes, acompanhantes e 
profissionais de saúde com as apresentações dos 
elencos profissional e voluntário.

26%* 1.923 pessoas beneficiadas com as apresentações dos 
elencos profissional e voluntário.

(3) Arte em todo Canto - Hospitais

* Resultados computados até 31/05/2019
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(4) Arte em todo Canto – Escolas e ONGs
Pág. 1 de 2

Em 2019 serão 8 apresentações do espetáculo “Tiburcia – a galinha pó-postar” de autoria de Moisés Ameno, entre 
maio e dezembro de 2019. Importante mencionar que dado o percentual de captação de recursos do Plano Anual, o 
Canto Cidadão fará uma campanha de Crowdfunding para custear pelo menos um ônibus por apresentação.

04 de maio. Pessoas beneficiadas: 90. Desse total, 40 foram da instituição Projeto PAC (Projeto Amigo das Crianças) 
e os outros 50 do público externo;

• 08 de junho;

• 06 de julho;

• 10 de agosto;

• 14 de setembro;

• 05 de outubro;

• 26 de outubro;

• 07 de dezembro.



Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Apoiar a gestão dos elencos de voluntárias(os) atuais. 42% Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Realizar um total de 8 apresentações artísticas 
gratuitas (pelo elenco voluntário) para escolas e 
organizações sociais;

12% Foi realizada uma apresentação.

Contribuir para a formação de plateia, pelo benefício 
de aproximadamente 320 crianças de escolas públicas 
e organizações sociais.

28% 90 pessoas beneficiadas.

(4) Arte em todo Canto – Escolas e ONGs
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(5) EnCanta
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O treinamento ocorrerá às quartas-feiras (19h30 às 22h00), e aos finais de semana (sábados e domingos), das 09h00 
às 12h00, ou das 14h00 às 17h00. Os encontros acontecerão na sede do Canto Cidadão (Rua Galeno de Almeida, 557 –
Cerqueira César, São Paulo – SP), em espaços externos próximos à sede e no Hospital Municipal do Campo Limpo (Estr. 
de Itapecerica, 1661 - Campo Limpo, São Paulo - SP).

24 de abril de 2019 (quarta-feira), das 19h30 às 22h00, na sede do Canto Cidadão;

08 de maio de 2019 (quarta-feira), das 19h30 às 22h00, na sede do Canto Cidadão;

18 de maio de 2019 (sábado), das 14h00 às 17h00, na Praça Horácio Sabino, 302 - Pinheiros, São Paulo – SP;

26 de maio de 2019 (domingo), das 14h00 às 17h00, no Hospital Municipal do Campo Limpo;

29 de maio de 2019 (quarta-feira), das 19h30 às 22h00, na sede do Canto Cidadão;

• 05 (quarta-feira), OU 08 (sábado) OU 09 de junho de 2019 (domingo), janela de estágio prático nos hospitais 
parceiros do EnCanta. Ainda que a visita seja realizada em apenas um desses dias, por favor, pedimos para 
reservar as três datas. Durante o treinamento decidiremos em comum acordo a alocação de cada voluntário em 
uma das opções;

• 12 de junho de 2019 (quarta-feira), das 19h30 às 22h00, na sede do Canto Cidadão;

• 29 de junho de 2019 (sábado), das 14h00 às 17h00, no Hospital Municipal do Campo Limpo.



Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Preparar uma nova turma com cerca de 20 
voluntárias(os); 63%* Foram realizados cinco encontros dos oito previstos.

Apoiar a gestão de cerca de até 20 voluntárias(os) 
ativas(os) que realizam, ao menos, uma visita mensal 
em hospitais;

42% Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Realizar, aproximadamente, 100 visitas de voluntários 
em hospitais. 22%* Vinte e duas visitas realizadas.

Beneficiar cerca de 800 crianças internadas ou que 
esteja frequentando o hospital para algum tipo de 
tratamento.

53% 423 pessoas beneficiadas.

(5) EnCanta
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(6) CantoEduca

373 pessoas 
beneficiadas 

Pág. 1 de 2

16 eventos 
realizados

1.405 
inscritos

Programação 
anual de 

16/03 a 17/12

Resultados do CantoEduca

Realizamos sorteios quando o número de inscritos 
supera a quantidade de vagas oferecidas.

12 ofertas foram do Edital do CantoEduca.
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Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Realizar edital público para contratação de 10 eventos 
gratuitos (oficinas e palestras), ministrados por 
profissionais com experiência comprovada, para 
voluntários do Canto Cidadão e público geral. Estes 
eventos oferecerão contato com diversas 
manifestações artísticas e comportamentais: expressão 
corporal, teatro, música, palhaço, contação de 
histórias, ludicidade e humanização hospitalar;

400% O Edital já foi divulgado. Quarenta (40) eventos foram 
contratados.

Oferecer 10 eventos gratuitos (oficinas e palestras), 
ministrados pela equipe da proponente, para 
voluntários do Canto Cidadão e público em geral, 
tendo como temas centrais as artes do palhaço, as 
artes cênicas e a humanização hospitalar;

40% Quatro (4) eventos extras foram promovidos para além 
daqueles contratados no Edital.

Oferecer as atividades educacionais para cerca de 600 
pessoas. 62% 373 pessoas beneficiadas.

(6) CantoEduca
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Metas reajustadas % de 
realização* Observações

Realizar 8 palestras interativas para estudantes de 
escolas públicas e ONGs, sobre a importância da 
valorização de manifestações artísticas na sociedade e, 
claro, a sua relação com o processo educacional.

13% Uma palestra realizada de oito previstas.

Beneficiar 320 estudantes de escolas públicas e ONGs. 13% Foram beneficiadas 40 estudantes de escolas públicas e 
ONGs.

(7) Formação de plateia
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* O detalhamento dos cálculos estão disponíveis na planilha “2019-06-07 Planilha Plano anual orçado x real”.

Custos por beneficiados
Pág. 1 de 2Pág. 1 de 1

Calculamos o custo por beneficiado dos respectivos 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 pela quantidade de pessoas beneficiadas diretamente pelo Plano 
Anual.

Pilares do projeto Custo por beneficiado

Doutores Cidadãos R$ 1,62

CantoRia R$ 4,32

Arte em todo Canto - Hospitais R$ 11,58

Arte em todo Canto – Escolas e ONGs* R$ 83,55

EnCanta R$ 16,46

CantoEduca R$ 13,36

Formação de plateia* R$ 75,48





CLIQUES NAS POSTAGENS

RESULTADOS
FACEBOOK

1.786
COMPARTILHAMENTOS CURTIDAS E REAÇÕES

203.257
PESSOAS ALCANÇADAS

POSTAGENS
(45 fotos + 1 vídeo)



VISUALIZAÇÕES NOS STORIES

RESULTADOS
INSTAGRAM

2.539
CURTIDAS VISUALIZAÇÕES NAS POSTAGENS

PESSOAS ALCANÇADAS

POSTAGENS
(29 fotos + 4 stories)



USUÁRIOS ATIVOS

RESULTADOS
SITE

SESSÕES REALIZADAS

VISUALIZAÇÕES NO SITE

Desde a primeira
divulgação do projeto 05/02
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CantoRia Profissional

https://www.facebook.com/watch/?v=558977857918833

Programa de Identificação de Perfil 2019

https://www.facebook.com/watch/?v=2240467706210910

VÍDEOS





Release sobre novas vagas para voluntariado

RELEASES



Release sobre palestras e mini oficinas da ONG

RELEASES



RELEASES
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Pág. 1 de 3



RELEASES
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RELEASES
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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



Veículos que cobriram a agenda de palestras e mini 
oficinas da ONG.

MATÉRIA 
INTERNA

Revista 29 
Horas CAPA

Revista 29 
Horas

ONLINE



Veículos que cobriram a agenda de palestras e mini 
oficinas da ONG.

Site
Setor3

ONLINE



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



Rádio
Rádio 9 de Julho

Veículos que cobriram a agenda de palestras e mini 
oficinas da ONG.RÁDIO



Sugestão de pauta exclusiva para a revista Crescer.PAUTAS



Sugestão de pauta exclusiva para o programa Como 
Será?, da Rede Globo.PAUTAS



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



Escola Pentatônica
Facebook

Veículos que cobriram a abertura de novas vagas para 
voluntariado

Diário Zona Norte
Twitter

REDES SOCIAIS


