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HORAS VOLUNTÁRIAS

VOLUNTÁRIOS(AS) ATUANTES

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

29.848 3.250

216 181.182
🔴 A missão do programa Doutores Cidadãos é promover bons encontros, em hospitais públicos 

e filantrópicos, por meio da palhaçaria e da escuta ativa, essencialmente;
🔴 No primeiro semestre de 2019, o programa contou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, 

do Ministério da Cultura (patrocínio da Elfa, Ferring e Sompo Seguros) e do ProAc, da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (patrocínio da Nouryon e Tirolez);

🔴 Um turma de 35 novos voluntários começou o treinamento em maio de 2019, após a 
realização do PIP – Programa de Identificação de Perfil. O treinamento terminará em agosto, 
com a previsão de conclusão com 90% ou mais de integrantes. Essas pessoas atuarão em 
núcleos (trios, quartetos ou quintetos), a partir de setembro de 2019, em sete (7) hospitais 
parceiros; 

🔴 O Acordo do Primeiro Semestre de 2019 levou visitas a 18 hospitais de São Paulo-SP, Santo 
André-SP e Jundiaí-SP, sendo em 17 de forma regular e, em um, via mutirão pontual. 

Foto: Treinamento da Turma 51, no Hospital do Campo Limpo.
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ATC – HOSPITAIS

HORAS DE ATIVIDADES

INTEGRANTES DOS ELENCOS

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

2.494 233

9 1015
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;
No primeiro semestre de 2019, o programa Arte em Todo Canto - Hospitais recebeu o apoio da 
Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (patrocínio da Elfa, Ferring e Sompo Seguros);
O elenco de artistas profissionais remunerados, formado por três pessoas, foi responsável pela 
maior parte das pessoas beneficiadas, já que o elenco voluntário, formado por 7 pessoas, atua 
com com frequência menor, em apenas dois hospitais; Em termos proporcionais, o elenco 
profissional ficou responsável por 71% das pessoas beneficiadas; já, em termos de horas de 
atividades, o elenco voluntário foi responsável por 61%;
Em agosto de 2019, será encerrado o treinamento dos novos integrantes do elenco voluntário, 
que receberá mais 14 integrantes, ampliando bastante o seu alcance;

Foto: Apresentação do elenco profissional no Hospital dos Transplantes.
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ATC – ESCOLAS E ONGs

HORAS DE ATIVIDADES

INTEGRANTES DO ELENCO

PESSOAS BENEFICIADAS

APRESENTAÇÕES  REALIZADAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

1.590 496

9 915
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, até a sede da 
organização, onde há um espaço cultural;
No primeiro semestre de 2019, duas peças no repertório: Tiburcia e Dentonaldo. A primeira 
teve a sua montagem entre janeiro e maio, e estreia neste mesmo mês, com apresentações 
em junho e julho, também, para duas (2) instituições e 170 pessoas; a segunda foi a sete (7) 
escolas públicas em Jundiaí-SP e Itupeva-SP, com 13 apresentações para 1.420 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);
Ainda em 2019, serão mais cinco (5) apresentações da Tiburcia, em São Paulo-SP.

Foto: Apresentação da peça Tiburcia, no espaço cultural do Canto Cidadão.
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CANTORIA
HORAS DE ATIVIDADES

INTEGRANTES DOS ELENCOS

PESSOAS BENEFICIADAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

3.968 260

35 727
O programa CantoRia tem a missão de levar apresentações musicais (canto coral) a hospitais públicos 
e filantrópicos, de forma itinerante, interativa e descontraída;
No primeiro semestre de 2019, o programa CantoRia contou com quatro elencos voluntários e um 
elenco profissional, que atuaram em sete (7) hospitais; em termos proporcionais, os voluntários foram 
responsáveis por 55% das pessoas beneficiadas;
O programa conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (patrocínio da 
Elfa, Ferring e Sompo Seguros);
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;
No primeiro semestre de 2019, cerca de 20 novos integrantes voluntários foram preparados para se 
integrarem aos elencos, após participarem do PIP (Programa de Identificação de Perfil) e treinamento.

Foto: Apresentação no HPSM, em São Paulo=SP.

1º Semestre 2019



ENCANTA

HORAS VOLUNTÁRIAS

VISITAS REALIZADAS HOSPITAIS PARCEIROS

221

14 231
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;
No primeiro semestre de 2019, o programa EnCanta contou com 14 voluntários(as) atuantes, 
que atuaram em núcleos em dois hospitais: Hospital Cruz Azul e Hospital do Campo Limpo, 
ambos na capital de São Paulo;
Foram preparados, também, cerca de 25 novos integrantes para o programa, que atuarão nos 
hospitais citados e, também, no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, em São Paulo/SP;
O programa conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura 
(patrocínio da Elfa, Ferring e Sompo Seguros);
O grupo tem como fonte de inspiração a interação por meio da contação de histórias, artes 
plásticas, teatro, música, poesia e, claro, a ludicidade aplicada.Foto: Atuação na brinquedoteca do Hospital Campo Limpo, em São Paulo-SP.

VOLUNTÁRIOS(AS) ATUANTES
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CANTOEDUCA

NÍVEL DE SATISFAÇÃO

22 31
v O programa CantoEduca tem a missão de oferecer palestras, minioficinas e oficinas gratuitas 

para voluntários do Canto Cidadão e interessados, em geral. Os temas são relacionados a 
diversas expressões artísticas, assim como nuances do comportamento humano;

v No primeiro semestre de 2019, o programa realizou atividades em São Paulo/SP e em 
Jundiaí/SP; na capital, as atividades aconteceram na sede do Canto Cidadão e também na Casa 
de Cultura do Butantã; em Jundiaí/SP, os eventos aconteceram no Complexo Argos, por meio 
de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação;

v O programa conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura 
(patrocínio da Elfa, Ferring e Sompo Seguros), assim como do ProAc, da Secretaria de Cultura 
de São Paulo (patrocínio da Tirolez e Nouryon);

v Até o final do ano, cerca de 25 eventos ainda serão realizados.
Foto: Palestra na sede do Canto Cidadão, em São Paulo-SP.

EVENTOS REALIZADOS
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HORAS DE ATIVIDADES

126
PESSOAS BENEFICIADAS

668



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:

ACESSE TODOS OS RELATÓRIOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS
Em nosso site, na Home e também na página de cada programa, você encontra os relatórios:
www.cantocidadao.org.br

VÍDEOS DA TEMPORADA 2019

VÍDEOS DA TEMPORADA 2019
Confira os vídeos já publicados do primeiro semestre em nosso canal do YouTube: 
www.youtube.com/cantocidadao

FOTOS DA TEMPORADA 2019
Confira fotos de nossas atividades no primeiro semestre de 2019, assim como outros registros importantes, em nossas redes sociais:

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


