
9º Relatório Parcial
Canto Cidadão Plano anual 2020

1º de janeiro a 30 de setembro de 2020



Olá! Tudo bem com você?

É com imenso carinho que apresentamos o Nono (9º)  
relatório parcial do projeto Canto Cidadão – Plano 
Anual 2020, código 191166, apoiado pela Lei de 
Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania e 
Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da 
Yakult, Ferring e Urubupungá.

Dividimos o documento em quatro seções: 
(I) Resumo das atividades do período; 
(II) Atividades adicionais, na quarentena; 
(III) Peças de comunicação e alcance das 

divulgações;
(IV) O projeto na imprensa. 

Encaminhamos, também, a Planilha financeira do 
projeto, com informações relacionadas aos 
pagamentos, o acompanhamento orçado x real das 
rubricas e o detalhamento dos custos por 
beneficiados para cada pilar do Plano Anual 2020.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Abraços e sorrisos,
Equipe do Canto Cidadão.



Resumo das atividades do período Pg. 04

Peças de comunicação e alcance das divulgações Pg. 56 

O projeto na imprensa Pg. 81

Atividades adicionais, na quarentena Pg. 50



Alguns depoimentos das EQUIPES dos lares de pessoas idosas, 
que estão recebendo visitas artísticas online:

Depoimentos sobre as atividades (1)

“Agradeço imensamente, a nossa rotina mudou para melhor, os idosos depois da visita 
sempre me perguntam quando será a próxima, me lembram da visita e conseguimos resgatar 
alguns pontos que tivemos durante a visita. Para mim é maravilhoso, está ajudando muito no 
trabalho com eles diariamente. Nossa parceria esta sendo muito válida. Muito obrigada.” 
Ariane – Lar Alcina, 30 de setembro de 2020

“ Que vocês continuem com esse projeto maravilhoso, levando carinho amor e atenção a 
todos os idosos! Admiramos muito o trabalho de vocês a maneira com a qual vocês 
impactam as pessoas positivamente, é muito lindo o trabalho voluntariado do Canto 
Cidadão.” 
Melissa e Izaque – Lar Madre Regina, 06 de outubro de 2020



Alguns depoimentos da EQUIPE de um conselho tutelar, que 
está recebendo nossos kits lúdicos, para doação a crianças:

Depoimentos sobre as atividades (2)

“Fala aí, pessoal! Olha só: estou aqui para fazer um agradecimento a ONG Canto Cidadão 
pela parceria que nós efetuamos via Conselho Tutelar José Bonifácio, Rede Social Zona Leste e 
O Amor é Doce. Olha que incrível! As crianças recebem um Kit de Atividades com um Marca-
página e um livro, os pais entram com o QR Code e acessam a história que foi contada e, 
juntamente com os filhos, brincam. Eu quero muito agradecer o Canto Cidadão, está sendo 
fantástico o resultado, os pais estão nos procurando para retirar os Kits e com certeza em 
breve precisaremos de mais. Muito obrigado!”
Daniel Moura - Conselho Tutelar José Bonifácio



Alguns depoimentos de VOLUNTÁRIAS atuantes, nos 
Doutores Cidadãos (palhaçaria):

“Esse é um tempo de novidades. E novidades, quase sempre, são desafios. Hoje a novidade foi 
estar com três parceiras novas, numa visita virtual a um lar de idosos. Incrivelmente, nada 
disso me assombra. Há, sim, um certo frisson, alguma ansiedade. Lentamente desfio meus 
recursos, revisito cursos, palestras, oficinas e encontro possibilidades, ferramentas, lembretes
de itens essenciais. Eles estão lá e posso acessá-los.” 
Ana Maria Moliterno Pena  – 23 de julho de 2020

“Hoje, foi a nossa primeira atuação via Zoom. O mundo virtual me parecia muito distante e frio
para esse tipo de trabalho. Me senti ansiosa como na primeira vez que chegamos à Santa Casa. 
Mas, para uma primeira vez, foi incrível para nós e, acredito, que os senhorzinhos gostaram da 
gente, porque riram bastante e se divertiram. O tempo passou muito rápido. Gratidão ao Canto 
por essa oportunidade. Temos muito o que aprender, inclusive sobre a "escuta”, porque o timing 
é bem diferente do mundo presencial.” 
Valquiria Aparecida dos Santos – 8 de outubro de 2020

Depoimentos sobre as atividades (3)
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“Foi uma experiência maravilhosa. A dinâmica do Lar Alcina é excelente, os idosos são
participativos, alegres e se envolveram muito com a atividade que propusemos. A Ariane
super dedicada acompanhou tudo. Ficou a vontade de abraçar todos eles e ouvir mais as 
suas histórias. Guardei o sorriso de cada um, cada palavra e cada música cantada com 
tanta alegria pelo simples fato de poder participar e se sentirem úteis. Foi uma experiência
pra levar na caixinha de bons momentos que tenho aqui no meu coração.” 
Simone Neves – 30 de setembro de 2020

Depoimentos sobre as atividades (4)

Alguns depoimentos de VOLUNTÁRIAS atuante, no 
CantoRia (música):
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"Tudo bem ser diferente!", um projeto do EnCanta que a gente realizou com a ONG Luz e 
Lápis. Foi uma interação linda da equipe com todo o pessoal do Canto Cidadão, todos os 
voluntários que nos prestigiaram e aquela criançada linda e participante, foi um 
encontrão! Um encontrão de alegrias, foi uma oportunidade maravilhosa, eu só tenho a 
agradecer e espero ter contribuído para uma tarde alegre com a criançada toda, com os 
pais e todo mundo que participou desse projeto. Obrigada mesmo e que venham outros 
encontros!”
Rosane Tavares – 23 de setembro de 2020

Depoimentos sobre as atividades (5)

Alguns depoimentos de VOLUNTÁRIA atuante, no EnCanta
(programa de ludicidade e arte):
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“Foi uma experiência maravilhosa. A dinâmica do Lar Alcina é excelente, os idosos são
participativos, alegres e se envolveram muito com a atividade que propusemos. A Ariane
super dedicada acompanhou tudo. Ficou a vontade de abraçar todos eles e ouvir mais as 
suas histórias. Guardei o sorriso de cada um, cada palavra e cada música cantada com 
tanta alegria pelo simples fato de poder participar e se sentirem úteis. Foi uma experiência
pra levar na caixinha de bons momentos que tenho aqui no meu coração.” 
Simone Neves – 30 de setembro de 2020

Depoimentos sobre as atividades (6)

Alguns depoimentos de VOLUNTÁRIA atuante, no CantoRia
(música):



Resumo das 
Atividades, 
no período



Adequação das Atividades para o formato ONLINE

No segundo semestre de 2020, o Canto Cidadão readequou as suas atividades para o formato online, em função da 
pandemia. Após a estruturação das atividades possíveis, foi elaborado uma versão especial do Acordo de 
Responsabilidades, que é firmado com os elencos dos programas sociais, com a definição de direitos e responsabilidades. 
Enquanto permanecemos com as atividades presenciais suspensas, desejamos criar ofertas possíveis, por meio de 
atividades virtuais realizadas via celular ou computador, em plataformas de reunião. 
O “Acordo de Responsabilidades 2020.2” é composto por quatro atividades, com implicações diferentes em cada um dos 
seus programas socioculturais. Entre 03 de Julho e 10 de Julho de 2020, fizemos a convocatória dos elencos, para as 
atividades do segundo semestre, novo formato. Tivemos, ao todo, 225 voluntárias(os) aderentes. Veja detalhes 
específicos, nas páginas de cada programa sociocultural:

Visitas Virtuais: realização de visitas virtuais, em especial a pessoas idosas. Fizemos parcerias com os 
Lares de idosos e abrigos, com calendário de datas e horários para realização das atividades. 
Iniciamos, em junho, as visitas virtuais, com os integrantes dos programas Doutores Cidadãos, ATCs e 
Cantoria;

Grupos de Estudos: grupos de estudos temáticos, especialmente destinados aos integrantes dos 
programas, sempre contando com a facilitação de representantes da organização, para 
compartilhamento de vivências, estudo de conceitos relacionados às atividades dos programas; 

CantoEduca: programa socioeducativo da organização, que oferece palestras, rodas de conversa e 
palestras gratuitas – agora, 100% online – sobre seis eixos temáticos: comportamento humano, 
palhaçaria, artes cênicas, expressão corporal, contação de histórias e música. No segundo semestre, 
serão mais de 40 eventos, em dias e horários diferentes, destinados aos integrantes dos programas e 
comunidade interessada, em geral;

Projetos Virtuais: realização de atividades virtuais, para crianças, em quatro frentes distintas, por meio 
do programa EnCanta: hospitais, escolas, abrigos infantis ou organizações sociais. 



Primeira etapa – Período de inscrições, entre 11 de fevereiro e 11 de Março de 2020. Tivemos, ao todo, 463 
inscritos, 325 no EnCanta e 138 no CantoRia. 

Segunda Etapa - Realização de três palestras sobre o Canto Cidadão e, em especial, sobre o CantoRia e 
EnCanta, nos dias 14/03, 15/03 e 18/03. Dada a situação da pandemia do COVID-19, gravamos um vídeo para 
que as pessoas inscritas pudessem acessá-lo e, em seguida, respondessem um teste sobre o conteúdo 
exposto. Essa foi a estratégia adotada por nós para evitar eventos presenciais; 

Terceira Etapa - Enviamos, às pessoas que assistiram o vídeo da 2ª etapa e pontuaram minimamente no teste, 
um questionário de identificação de perfil com uma janela de preenchimento entre 18/03 e 30/03; Ao todo, 
encaminhamos o link para 200 pessoas, sendo 154 do EnCanta e 46 do CantoRia. No dia 10/04 indicaremos 
quais interessados(as) participarão da etapa seguinte;

Quarta Etapa - As dinâmicas de grupo foram iniciadas em plataformas virtuais, considerando o princípio da 
qualidade e bons encontros. 

Quinta Etapa - Divulgamos a lista dos novos voluntários em 15 de abril.

As informações detalhadas sobre os processos do PIP estão disponíveis no link:
http://cantocidadao.org.br/inscricoes-para-preparacao-de-novos-integrantes/

Planejamento e realização do PIP – Programa de Identificação de Perfil

Em Fevereiro, abrimos as inscrições para o Programa de Identificação de Perfil (PIP) do CantoRia (apresentações 
musicais itinerantes em hospitais públicos e filantrópicos) e do EnCanta (atividades lúdicas e culturais em 
brinquedotecas hospitalares de unidades de saúde públicas e filantrópicas). 
O processo foi composto por cinco etapas, descritas a seguir:



O plano anual 2020 é composto por sete (7) produtos culturais. Se você está interessado em
informações específicas sobre algum deles, convidamos você a consultar as páginas correspondentes
indicadas a seguir:

1. Doutores Cidadãos ........................................................ Pág. 09 a 16

2.    CantoRia ........................................................................ Pág. 17 a 22

3.    Arte em todo Canto – Hospitais .................................... Pág. 23 a 27

4. Encanta .......................................................................... Pág. 28 a 35

5. CantoEduca .................................................................... Pág. 36 a 44

6.    Arte em todo Canto – Escolas e ONGs .......................... Pág. 45 a 48

7.    Formação de Plateia .......................................................Pág. 49

Índice



* O detalhamento dos cálculos está disponível na planilha “2020-10-06 Plano anual 2020.xlsx”.

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

Calculamos o custo por pessoa beneficiada dos respectivos produtos culturais do projeto, tendo em vista o que já foi 
gasto e o número de pessoas beneficiadas, até o dia 30/09/2020*. 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.

Produtos culturais Custo por pessoa beneficiada

Doutores Cidadãos R$ 3,80

CantoRia R$ 14,88

Arte em todo Canto - Hospitais R$ 10,94

Arte em todo Canto – Escolas e ONGs R$ 112,84

EnCanta R$ 15,55

CantoEduca R$ 7,26

Formação de plateia R$ 112,84



Doutores 
Cidadãos
Palhaçaria

Resumo das atividades, no período, 
no Produto Cultural:



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
Pág. 1 de 7

Entre janeiro e março de 2020, as visitas hospitalares aconteceram, normalmente, em formato presencial. Com a quarentena, o 
programa ficou suspenso, entre os meses de abril e junho, quando, então, foi retomado, por meio de visitas virtuais a lares de 
pessoas idosas, em especial por meio da parceria com o Instituto Velho Amigo. Felizmente, 113 integrantes do elenco (cerca de 
60% do total) concordaram em participar das atividades, em formato online, ao longo do segundo semestre, no Acordo 2020.2. 
Por meio dessas visitas virtuais, o Canto Cidadão busca levar bons encontros, bate papo interativo com idosos e profissionais, 
temperando acolhimento com pílulas artísticas de palhaçaria. Até o final de dezembro, a expectativa é seguir com as visitas 
virtuais (média de 25 visitas/mês), enquanto as unidades hospitalares parceiras considerarem mais seguro o distanciamento. A 
seguir, algumas imagens das visitas e, na próxima página, resultados quantitativos.



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
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Entre junho e setembro, 74 voluntários do programa Doutores Cidadãos atuaram, em 43 visitas virtuais, beneficiando 
397 pessoas. As visitas são feitas em duplas, trios ou quartetos. No total de horas voluntárias, totalizamos 135:46 
horas, nesse período. A seguir, a lista das visitas virtuais realizadas por integrantes do programa:

17/06 – [Visita virtual] Lar Alcina: 05 pessoas beneficiadas;

07/07 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 11 pessoas beneficiadas;

08/07 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 06 pessoas beneficiadas;

13/07 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 08 pessoas beneficiadas;

14/07 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 17 pessoas beneficiadas;

15/07 – [Visita virtual] Lar Alcina: 04 pessoas beneficiadas;

16/07 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 13 pessoas beneficiadas;

20/07 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 06 pessoas beneficiadas;

23/07 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 11 pessoas beneficiadas;

28/07 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 15 pessoas beneficiadas;

30/07 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas;

01/08 - [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 16 pessoas beneficiadas;

Segue



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
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04/08 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 12 pessoas beneficiadas;

06/08 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 11 pessoas beneficiadas;

08/08 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 12 pessoas beneficiadas;

10/08 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 04 pessoas beneficiadas;

11/08 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 11 pessoas beneficiadas;

15/08 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 18 pessoas beneficiadas;

17/08 – [Visita virtual] Lar Alcina: 15 pessoas beneficiadas;

18/08 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 11 pessoas beneficiadas;

19/08 – [Visita virtual] Lar Alcina: 11 pessoas beneficiadas;

20/08 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 07 pessoas beneficiadas;

21/08 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 03 pessoas beneficiadas;

26/08 – [Visita virtual] Lar Alcina: 06 pessoas beneficiadas;

29/08 – [Visita virtual] Lar Escola Francisco Candido Xavier: 11 pessoas beneficiadas;

31/08 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 06 pessoas beneficiadas;

31/08 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 08 pessoas beneficiadas;

Segue



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
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01/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 14 pessoas beneficiadas;

02/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 06 pessoas beneficiadas;

03/09 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 07 pessoas beneficiadas;

07/09 – [Visita virtual] Lar Frederico Ozanam: 04 pessoas beneficiadas;

08/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 09 pessoas beneficiadas;

09/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 06 pessoas beneficiadas;

14/09 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 06 pessoas beneficiadas;

15/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 15 pessoas beneficiadas;

15/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 05 pessoas beneficiadas;

16/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 05 pessoas beneficiadas;

17/09 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas;

21/09 – [Visita virtual] Lar Frederico Ozanam: 03 pessoas beneficiadas;

22/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 22 pessoas beneficiadas;

24/09 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 09 pessoas beneficiadas;

28/09 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 03 pessoas beneficiadas;

29/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 08 pessoas beneficiadas.



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
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Durante todo o ano de 2020, o Canto Cidadão vem buscando aprimorar continuamente a qualidade das atuações 
dos Doutores Cidadãos, tanto para as visitas virtuais, quanto para pacientes, acompanhantes e profissionais de 
saúde, de unidades de saúde, quando for possível o retorno. Para isso, vem sendo realizados grupos de estudos 
denominados Oficina de Preparação Permanente para Atuação (OPPA). 

No primeiro semestre, já foram realizadas oito OPPAs, sendo cinco no primeiro trimestre, em formato 
presencial, nos dias 23/01, 27/01, 01/02, 12/02 e 03/03, que beneficiaram 123 pessoas.

No segundo semestre, vem acontecendo as OPPAs em formato online. Já foram realizados seis eventos, nesse 
formato: 20/07, 25/07 e 30/07, 12/08, 17/08, 29/08, 08/09, 14/09, 19/09, 28/09 que beneficiaram 70 
pessoas. Até dezembro, estão agendadas mais 08 sessões.

As OPPAs tem a duração de duas horas 
de encontro, pelo Zoom e traz temas 
como:

• Técnica e filosofia da palhaçaria;
• Atuação dentro e fora de hospital e 

as técnicas de comicidade;
• Repertório para atuação;
• Estudos de caso;
• Jogos de improviso. 

Imagem: Divulgação OPPA de 08/09/2020.



(1) Doutores Cidadãos (palhaçaria)
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Metas reajustadas % de realização Observações

Apoiar a gestão de cerca de 200 voluntárias(os); 75% Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Promover o retorno de cerca de 25 voluntárias(os) às 
atividades que já realizaram a preparação em 
momentos passados, ao longo do ano;

0%
Serão planejados encontros com os voluntários afastados a 
partir do momento em que órgãos governamentais 
liberarem as atividades voluntárias em hospitais. 

Beneficiar cerca de 40 mil pessoas ao longo do ano, 
com as visitas;

21% 8.499 pessoas beneficiadas.

Realizar até 2 mil visitas* de Doutores Cidadãos aos 
hospitais, com a oferta de cerca de 6 mil horas de 
atividades gratuitas. 

25% 497* visitas de Doutores Cidadãos nos hospitais 
presenciais e visitas virtuais em lares de idosos.

Os resultados, a seguir, trazem a atualização das metas deste programa, até 30/09/2020. Os resultados foram 
conquistados, em formato presencial e online. Em termos quantitativos, a absoluta maioria dos resultados diz respeito 
ao período entre janeiro e março, quando as visitas presenciais ainda estavam acontecendo. No formato online, o 
número de pessoas atendidas, por visita, é bastante inferior, assim como a quantidade, em si, de visitas, por conta da 
limitação dos lares de pessoas idosas.

*Este valor corresponde à quantidade de presenças individuais de integrantes, em visitas, lembrando que as 
visitas presenciais e online são feitas em duplas, trios, quartetos e, excepcionalmente, em quintetos.



CantoRia
Música

Resumo das atividades no período, 
no Produto Cultural:



(2) CantoRia
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Em julho, iniciamos as visitas virtuais do programa CantoRia, em lares de pessoas idosas. As visitas levam acolhimento, 
por meio de interações e diálogos, assim como pílulas musicais.
Entre janeiro e março de 2020, as visitas hospitalares aconteceram, normalmente, em formato presencial. Com a 
quarentena, o programa ficou suspenso entre abril e final de junho, quando foi retomado por meio de visitas virtuais a 
lares de pessoas idosas, em especial por meio da parceria com o Instituto Velho Amigo. Felizmente, 33 integrantes do 
elenco (cerca de 75% do total) concordaram em participar das atividades, em formato online. 
Por meio dessas visitas virtuais, o Canto Cidadão busca levar bons encontros, bate papo interativo com idosos e 
profissionais, temperando acolhimento com pílulas musicais. Até o final de dezembro, a expectativa é seguir com as 
visitas virtuais, enquanto as unidades hospitalares parceiras considerarem mais seguro o distanciamento. A seguir, 
algumas imagens das visitas e, na próxima página, resultados quantitativos.

Imagem: Visitas Virtuais – CantoRia.



(2) CantoRia
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Entre junho e setembro, 20 voluntários do programa CantoRia atuaram, em 15 visitas virtuais, beneficiando 98 
pessoas. As visitas são feitas em duplas, trios ou quartetos. No total de horas voluntárias, totalizamos 43:39 horas, 
nesse período. A seguir, a lista das visitas virtuais realizadas por integrantes do programa:

21/07 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 13 pessoas beneficiadas;

27/07 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 01 pessoas beneficiadas;

29/07 – [Visita virtual] Lar Alcina: 06 pessoas beneficiadas;

03/08 – [Visita virtual] Lar Frederico Ozanam: 06 pessoas beneficiadas;

21/08 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 04 pessoas beneficiadas;

24/08 – [Visita virtual] Lar Recanto Paulista: 04 pessoas beneficiadas;

25/08 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 12 pessoas beneficiadas;

27/08 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 09 pessoas beneficiadas;

08/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 4 pessoas beneficiadas;

10/09 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas;

21/09 – [Visita virtual] Lar Frederico Ozanam: 01 pessoas beneficiadas;

23/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 04 pessoas beneficiadas;

25/09 – [Visita virtual] Lar ILPI Santana: 09 pessoas beneficiadas;

29/09 – [Visita virtual] Lar Madre Regina: 4 pessoas beneficiadas;

30/09 – [Visita virtual] Lar Alcina: 11 pessoas beneficiadas.



(2) CantoRia
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Durante o segundo semestre de 2020, o Canto Cidadão segue com os ensaios / grupos de estudos para integrantes do 
CantoRia, divididos em quatro elencos (11 pessoas, em cada). Os ensaios acontecem a cada 15 dias, para cada elenco, 
pelo Zoom, com duas horas de encontro, para estudo conceitual, aprimoramento de técnicas e exercício do repertório.
Entre julho e setembro, foram realizados ensaios nas seguintes datas: 01/07, 02/07, 09/07, 14/07, 16/07, 22/07, 
23/07, 24/07, 28/07, 04/08, 06/08, 07/08, 13/08, 19/08, 20/08, 25/08 e 27/08, 03/09, 08/09, 10/09, 15/09, 17/09, 
22/09, 24/09, 25/09 e 29/09 com 179 presenças, relacionadas a integrantes dos quatro elencos.     

Imagem: Ensaio - CantoRia.



(2) CantoRia
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Metas reajustadas
% de 

realização
Observações

Convocar, selecionar e preparar um novo elenco de 
voluntárias(os), com 20 novos integrantes; 

100% Início da etapa de convocação. A mensuração da meta 
se dá pelas etapas do PIP. 

Contribuir com a gestão cotidiana dos quatro (4) 
elencos voluntários já existentes, que realizarão 40 
visitas aos hospitais parceiros, em 2020;  

75%
Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no 
ano.

Realizar 40 visitas aos hospitais com os elencos 
voluntários (360 apresentações);

55% 22 visitas realizadas pelos elencos atuais.

Beneficiar cerca de 3.750 pessoas, entre pacientes, 
acompanhantes e profissionais da saúde oriundas

23% 878 pessoas beneficiadas com as visitas do Cantoria nos 
hospitais presenciais e visitas virtuais em lares de idosos.

Os resultados, a seguir, trazem a atualização das metas deste programa, até 30/09/2020. Os resultados foram 
conquistados, em formato presencial e online. Em termos quantitativos, a absoluta maioria dos resultados diz respeito 
ao período entre janeiro e março, quando as visitas presenciais ainda estavam acontecendo. No formato online, o 
número de pessoas atendidas, por visita, é bastante inferior, assim como a quantidade, em si, de visitas, por conta da 
limitação dos lares de pessoas idosas.



O calendário inicial de treinamento do CantoRia é composto por sete encontros. Os encontros foram iniciados em 
plataformas Virtuais, com métodos descontraídos e com dinâmicas online. As datas dispostas a seguir, principalmente 
aquelas relacionadas aos estágios práticos, sofreram mudanças devido à suspensão temporária das atividades em 
hospitais.
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Abaixo o calendário completo das datas de treinamentos:

1º Encontro virtual: 25 de abril, sábado, das 19h30 às 21h30;

2º Encontro virtual: 29 de abril, quarta-feira, 19h30 às 21h30;

3º Encontro virtual: 06 de maio, quarta-feira, 19h30 às 21h30;

o 1a Rodada de estágios: 16 de maio, sábado, das 14h às 17h, em hospital parceiro;

4º Encontro virtual: 13 de maio, quarta-feira, 19h30 às 21h30, na sede do Canto Cidadão;

5º Encontro virtual: 20 de maio, quarta-feira, 19h30 às 21h30, na sede do Canto Cidadão;

o 2a Rodada de estágios: Janela a ser definida após o início do treinamento;

6º Encontro virtual: 03 de Junho, quarta-feira, 19h30 às 21h30;

7º Encontro virtual: 17 de Junho, quarta-feira, 19h30 às 21h30.

Os estágios práticos foram suspensos devido à pandemia da COVID-19.



ATC Hospitais
Teatro

Resumo das atividades, no período, 
no Produto Cultural:
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Imagem: Visitas Virtuais – ATCs.

Em julho, iniciamos as visitas virtuais do programa ATC, em lares de pessoas idosas. As visitas levam acolhimento, por 
meio de interações e diálogos, assim como pílulas teatrais.
Entre janeiro e março de 2020, as visitas hospitalares aconteceram, normalmente, em formato presencial. Com a 
quarentena, o programa ficou suspenso entre abril e final de junho, quando foi retomado por meio de visitas virtuais a 
lares de pessoas idosas, em especial por meio da parceria com o Instituto Velho Amigo. Felizmente, 11 integrantes do 
elenco (cerca de 80% do total) concordaram em participar das atividades, em formato online. 
Por meio dessas visitas virtuais, o Canto Cidadão busca levar bons encontros, bate papo interativo com idosos e 
profissionais, temperando acolhimento com pílulas teatrais. Até o final de dezembro, a expectativa é seguir com as 
visitas virtuais, enquanto as unidades hospitalares parceiras considerarem mais seguro o distanciamento. A seguir, 
algumas imagens das visitas e, na próxima página, resultados quantitativos.
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Entre julho e setembro, 7 voluntários do programa ATC atuaram, em 2 visitas virtuais, beneficiando 21 pessoas. As 
visitas são feitas em duplas, trios ou quartetos. No total de horas voluntárias, totalizamos 09:10 horas, nesse período. 
A seguir, a lista das visitas virtuais realizadas por integrantes do programa:

25/07 – [Visita virtual] Lar Escola Francisco Candido Xavier: 11 pessoas beneficiadas,

13/08 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas.
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Durante o segundo semestre de 2020, o Canto Cidadão está realizando grupos de estudos para o programa ATC. Os 
encontros acontecem pelo ZOOM e abordam, ao longo de duas horas, temas relacionados ao teatro, com conceitos e 
técnicas para aprimoramento das competências do elenco, sempre com a mediação de um profissional das artes 
cênicas. Foram realizados os encontros nas seguintes datas, no dia 27/07 e 15/08 beneficiando 8 pessoas. Entre 
outubro e dezembro, os grupos de estudos do ATC serão inseridos no CantoEduca, programa socioeducativo da 
organização, ampliando as pessoas beneficiadas. Assim, além dos integrantes do elenco do ATC, outros voluntários e 
pessoas da comunidade, em geral, poderão ser beneficiadas pelas minioficinas artísticas.

Imagem: Grupos de Estudos - ATCS.
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Metas reajustadas
% de 

realização
Observações

Contribuir com a gestão e capacitação continuada dos 
elencos voluntários;

75% Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração da 
meta se dá pela quantidade de meses decorridos no ano.

Apresentar 432 cenas em hospitais parceiros pelos 
elencos voluntários;

21% 90 apresentações realizadas em 10 visitas dos elencos 
voluntários em hospitais e visitas virtuais.

Beneficiar cerca de 7.000 pessoas, entre pacientes, 
acompanhantes e profissionais de saúde.

6%
392 pessoas beneficiadas com as apresentações dos elencos 
profissional e voluntário nos hospitais presenciais e visitas 
virtuais em lares de idosos.

Os resultados, a seguir, trazem a atualização das metas deste programa, até 30/09/2020. Os resultados foram 
conquistados, em formato presencial e online. Em termos quantitativos, a absoluta maioria dos resultados diz respeito 
ao período entre janeiro e março, quando as visitas presenciais ainda estavam acontecendo. No formato online, o 
número de pessoas atendidas, por visita, é bastante inferior, assim como a quantidade, em si, de visitas, por conta da 
limitação dos lares de pessoas idosas.



EnCanta
Brinquedotecas

Resumo das atividades, no período, 
no Produto Cultural:
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EnCanta realiza atividades lúdicas e culturais, em brinquedotecas hospitalares, com crianças e acompanhantes. Com o
surgimento da pandemia, o programa criou projetos de quarentena, mesmo com o distanciamento, o programa busca levar
atividades até as crianças nos hospitais. Foram produzidos vídeos com contações de histórias e kits de atividades
(higienizados conforme orientações), a serem entregues a crianças em hospitais e outros locais, com itens para manuseio
artístico, relacionados aos tutoriais dos vídeos. Em julho, foram preparados 250 kits (conforme foto, abaixo), e entregues em
agosto e setembro, para crianças internadas no Hospital Cruz Azul, Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, ITACI e,
também, crianças abrigadas ou atendidas pelo Conselho Tutelar José Bonifácio, Ocupação Imirim e Associação Maria Helen
Drexel e Conselho Tutelar José Bonifácio (Itaquera).

Contação de histórias: "As bonecas da vó Maria” (Kit 1: Abayomi)

Link para o vídeo contação de histórias: "As bonecas da vó Maria.”
https://www.youtube.com/watch?v=hgzTyt6VzhI

https://www.youtube.com/watch?v=hgzTyt6VzhI
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Durante o segundo semestre de 2020, o Canto Cidadão realizará grupos de estudos para os programas socioculturais. 
Os grupos de estudos do Encanta foram iniciados em plataformas Virtuais, abordam, ao longo de duas horas de 
encontro, temas relacionados as atividades culturais desenvolvidas durante as visitas, voltadas à interação com as 
crianças internadas, buscando desenvolver a criatividade. 
• Foram realizados os grupos de estudos do Encanta entre julho e setembro: 02/07, 09/07, 16/07, 20/07, 21/07, 

22/07, 23/07, 26/07, 27/07, 28/07, 30/07, 01/08, 03/08, 04/08, 06/08, 10/08, 11/08, 13/08, 17/08, 18/08, 20/08, 
23/08, 24/08, 25/08 e 27/08, 02/09, 03/09, 07/09, 08/09, 10/09, 14/09, 15/09, 16/09, 17/09, 20/09, 24/09, 
28/09, 29/09 e 30/09, com participação de 38 voluntários(as) recorrentes entre os eventos.

Imagem: Grupos de Estudos - Encanta.
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Em julho, iniciamos os projetos virtuais do programa Encanta nos hospitais, o Canto Cidadão busca levar para estes 
lares visitados contações de histórias e tutoriais, através das atividades lúdicas e culturais. As horas voluntárias são 
calculadas pelo tempo de visita do elenco multiplicado pela quantidade de voluntários que estiveram presentes nas 
apresentações. 

• Total de voluntários no Acordo 2020.2: 67

• Total de voluntários atuantes, entre julho e setembro: 33 em projetos finalizados e 4 em projetos em andamento.

Imagem: Projeto Virtual – Encanta.



(4) EnCanta (atividades lúdicas em brinquedotecas)
Pág. 4 de 7

Entre julho e setembro, 33 voluntárias do programa EnCanta atuaram, em 11 visitas/saraus virtuais, beneficiando 363 
pessoas. As visitas são feitas em duplas, trios ou quartetos. No total de horas voluntárias, totalizamos 50:40 horas, 
nesse período. A seguir, a lista das visitas virtuais realizadas:

10/07 – [Visita virtual] A.C.Camargo Cancer Center: 14 pessoas beneficiadas;

08/08 – [Sarau Virtual] Redes Sociais do Canto Cidadão: 60 pessoas beneficiadas;

15/08 – [Sarau Virtual] Redes Sociais do Canto Cidadão: 51 pessoas beneficiadas;

24/08 – [Visita virtual] A.C.Camargo Cancer Center: 09 pessoas beneficiadas;

28/08 – [Visita virtual] EMEF Cecília Moraes de Vasconcelos: 14 pessoas beneficiadas;

05/09 – [Visita virtual] ONG Luz e Lápis: 39 pessoas beneficiadas;

12/09 – [Visita virtual] Redes Sociais do Canto Cidadão: 22 pessoas beneficiadas;

23/09 – [Visita virtual] ONG Luz e Lápis: 60 pessoas beneficiadas;

25/09 – [Visita virtual] EMEF Cecília Moraes de Vasconcelos: 06 pessoas beneficiadas;

26/09 – [Visita virtual] EMEI Ana Rosa: 21 pessoas beneficiadas;

26/09 – [Visita virtual] Redes Sociais do Canto Cidadão: 67 pessoas beneficiadas.

Segue
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Entre agosto e setembro, 21 voluntárias do programa EnCanta participaram no projeto dos kits de atividades:
Bonecas da Vó Maria - Abayomi (Kit 1), Pra onde vão as bolhinhas de sabão? (Kit 2), Descobertas! (Kit 3). Em 9 
entregas, foram beneficiadas 254 crianças. A seguir, a lista das entregas realizadas:

07/08 – [Entrega Kits 1] Hospital Cruz Azul: 21 crianças beneficiadas;

17/08 – [Entrega Kits 2] Associação Maria Helen Drexel: 32 pessoas beneficiadas;

23/08 – [Entrega Kits 2] Ocupação Imirim: 30 pessoas beneficiadas;

23/08 – [Entrega Kits 3] Ocupação Imirim: 30 pessoas beneficiadas;

24/08 – [Entrega Kits 1] Instituto da Criança do HC: 90 pessoas beneficiadas;

09/09 – [Entrega Kits 3] Hospital Cruz Azul: 20 pessoas beneficiadas;

09/09 – [Entrega Kits 3] Conselho Tutelar José Bonifácio (Itaquera): 10 pessoas beneficiadas;

09/09 – [Entrega Kits 2] Conselho Tutelar José Bonifácio (Itaquera): 10 pessoas beneficiadas;

09/09 – [Entrega Kits 1] Conselho Tutelar José Bonifácio (Itaquera): 11 pessoas beneficiadas.
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Metas reajustadas % de realização Observações

Preparar um novo elenco com cerca de 30 
voluntárias(os), que realizará, em 2020, ao menos 6 
visitas cada integrante;

100% Considera-se a realização de encontros virtuais.

Apoiar a gestão de cerca de 35 voluntárias(os) 
ativas(os) que realizam, ao menos, uma visita mensal 
em hospitais, em trios ou quartetos;

75%
Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração 
da meta se dá pela quantidade de meses decorridos 
no ano.

Realizar, aproximadamente, 100 visitas de trios ou 
quartetos voluntários em hospitais públicos e 
filantrópicos; 

56%
160* presenças individuais, em 56 visitas dos trios e 
quartetos nos hospitais presenciais e visitas virtuais 
em hospitais, escolas, abrigos ou Ongs.

Beneficiar cerca de 1.500 crianças de hospitais 
públicos e filantrópicos.

104% 1.566 crianças beneficiadas.

Os resultados, a seguir, trazem a atualização das metas deste programa, até 30/09/2020. Os resultados foram 
conquistados, em formato presencial e online. Em termos quantitativos, a absoluta maioria dos resultados diz respeito 
ao período entre janeiro e março, quando as visitas presenciais ainda estavam acontecendo. No formato online, o 
número de pessoas atendidas, por visita, é bastante inferior, assim como a quantidade, em si, de visitas, por conta da 
limitação das instituições parceiras.

* Este valor corresponde à quantidade de presenças individuais de integrantes, em visitas, lembrando que as 
visitas presenciais e online são feitas em duplas, trios, quartetos e, excepcionalmente, em quintetos.
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O treinamento de novos voluntários aconteceu, em 2020, de forma online, às quartas-feiras (19h00 às 21h00 ou 19h00 ás
22h00), e aos finais de semana (sábados e domingos), das 10h00 às 12h00, ou das 10h00 às 13h00. Os encontros foram
iniciados em plataformas Virtuais, com métodos descontraídos e com dinâmicas online. As datas dispostas a seguir,
principalmente aquelas relacionadas aos estágios práticos, sofrerão mudanças devido à suspensão temporária das atividades em
hospitais.

1º encontro virtual: 25 de abril, sábado, das 10h às 12h;

2º encontro virtual: 29 de abril, quarta-feira, das 19h às 21h; 

o 1a janela de estágios práticos: 30 de abril a 15 de maio, em hospital parceiro;

4º encontro: 09 de maio, sábado, das 10h às 12h;

5º encontro: 16 de maio, sábado, das 10h às 12h;

o 2a janela de estágios práticos: 24 de maio a 05 de junho, em hospital parceiro;

6º encontro virtual : 30 de maio, sábado, das 10h às 12h;

7º encontro virtual : 06 de junho, sábado, das 10h às 12h;

o 3a janela de estágios práticos: 11 de junho a 21 de junho;

8º encontro virtual : 10 de junho, quarta-feira, das 19h às 21h;

9º encontro virtual : 20 de junho, sábado, das 10h às 12h;

10º encontro virtual: 27 de junho, sábado, das 10h às 12h;

11º encontro virtual: 11 de julho, sábado, das 10h às 12h;

12º encontro virtual: 25 de julho, sábado, das 10h às 12h;

o 4a janela de estágios práticos: 01 de julho a 31 de julho, em hospital parceiro.
Os estágios práticos foram suspensos devido à pandemia da COVID-19.
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Resumo das atividades, no período, 
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Resultados do CantoEduca, em 2020
Os resultados contemplas eventos realizados por facilitadores(as) voluntários(as), assim como 
profissionais contratados(as), via edital aberto, que selecionou 33 propostas de minioficinas para o 
formato online, a serem realizadas entre junho e dezembro de 2020. 
Ainda não há previsão do retorno das atividades ao formato presencial.
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As informações detalhadas sobre os eventos Canto Educa 2020 estão disponíveis no link: 
http://cantocidadao.org.br/eventos/

54 eventos 
realizados

1097
voluntários

1.676 
pessoas 

beneficiadas 

579
público 
externo
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Entre janeiro e agosto foram realizados 54 oficinas, palestras e rodas de conversa voluntárias, tanto na sede do Canto 
Cidadão, quanto virtuais, que beneficiaram 1.676 pessoas: 

23/01 – OPPA – Oficina de preparação permanente para atuação: 20 pessoas beneficiadas;

27/01 – OPPA – Oficina de preparação permanente para atuação: 31 pessoas beneficiadas;

29/01 – Mini oficina Descobrindo o Teatro: 27 pessoas beneficiadas;

01/02 – OPPA – Oficina de preparação permanente para atuação: 29 pessoas beneficiadas;

04/02 – Mini oficina Primeiros passos para se cantar melhor: 29 pessoas beneficiadas;

08/02 – Mini oficina Descobrindo o Teatro: 19 pessoas beneficiadas;

11/02 – Palestra com Professor Clóvis de Barros Filho : 179 pessoas beneficiadas;

12/02 – OPPA – Oficina de preparação permanente para atuação: 29 pessoas beneficiadas;

15/02 – Mini oficina Expressão Corporal: 15 pessoas beneficiadas;

18/02 – Roda de Conversa em busca do sentido: 28 pessoas beneficiadas;

19/02 – OPPA Encanta - Oficina de preparação permanente para atuação: 19 pessoas beneficiadas;

03/03 – OPPA  Doutores Cidadãos: 14 pessoas beneficiadas;

05/03 – Planeta Zulpeta e Roda de Conversa com Julieta Zarza: 61 pessoas beneficiadas;

10/03 – Minioficina Mitologia e Arte em Hospital: 21 beneficiados;

Segue
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12/03 – Minoficina Descobrindo a Expressão Corporal: 13 pessoas beneficiadas;

17/03 – OPPA Online Oficina de Preparação Permanente para Atuação  com facilitação de Felipe Mello: 26 pessoas beneficiadas;

19/03 – CantoEduca Online Comunicação para encontros mais humanos com Prof.ª Dra. Maria Júlia Paes da Silva: 27 pessoas 
beneficiadas;

24/03 – [RodaOnline] Roda de conversa com Wellington Nogueira: 74 pessoas beneficiadas;

25/03 – [RodaOnline] Roda de conversa com Ricardo Aires: 20 pessoas beneficiadas;

26/03 – [RodaOnline] Roda de conversa com Reinaldo Bulgarelli: 15 pessoas beneficiadas;

30/03 – [RodaOnline] Saúde, estilo de vida e imunidade com Dr. Sérgio Vaisman: 14 pessoas beneficiadas;

02/04 – [RodaOnline] Roda de conversa GRATUITA sobre Mitologia, Arte e Hospital, com Felipe Mello: 33 pessoas beneficiadas;

03/04 – [RodaOnline] Roda de conversa GRATUITA sobre Mitologia, Arte e Hospital, com Felipe Mello: 31 pessoas beneficiadas;

15/04 – [RodaOnline] Roda de conversa GRATUITA sobre Mitologia e a Arte de Viver e Amar, com Felipe Mello e Prof. Dr. Viktor D. Salis: 26 
pessoas beneficiadas;

18/04 – [RodaOnline] Hércules e a Palhaçaria Hospitalar – Da brutalidade aos bons encontros: 15 pessoas beneficiadas;

22/04 – [RodaOnline] Arte e Vida, com Cássio Scapin: 65 pessoas beneficiadas;

06/05 – [RodaOnline] Interpretação teatral, com Gabriel Miziara: 15 pessoas beneficiadas;

Segue
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16/06 - [Palestra Online] "O que vão pensar de mim?", com Felipe Mello: 55 pessoas beneficiadas;

20/06 - [Minioficina Online] "Do Pop a MBP: oficina de harmonização vocal", com Mari Vannucci: 22 pessoas beneficiadas;

24/06 - [Minioficina Online] "Experimentando Obras de Arte no Corpo", com Amanda Chaptiska: 14 pessoas beneficiadas;

30/06 - [Minioficina Online] "Comunicação Consciente: quais são os seus padrões?", com André Carvalho de Freitas: 50 pessoas 
beneficiadas;

07/07 - [Minioficina Online] "Biomúsica", com Tiago Nogueira de Azevedo: 28 pessoas beneficiadas;

09/07 - [Minipalestra Online] “Enquanto eu respirar: sentido de vida e legado na prática do voluntariado”, com Ana Michelle Soares: 
41 pessoas beneficiadas;

11/07 - [Minipalestra Online] “Máscara do Palhaço", com Carina Prestupa: 41 pessoas beneficiadas;

15/07 - [Minioficina Online]  “Como podemos contar histórias?", de contação de histórias, com Anna Carolina Longano: 64 pessoas 
beneficiadas;

20/07 - [Aula Magna] “EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Panoramas gerais, paradigmas e o papel do educador”, com a Fernanda Arantes: 14 
pessoas beneficiadas;

21/07 - [Minioficina Online] “Expressão corporal: gravitações e intenções de movimento", minioficina com a Carina Nagib: 15 
pessoas beneficiadas;

29/07 - [Minioficina online] MÁSCARIZE-SE Oficina de construção de Máscaras Fantásticas, com Daiane Baumgartner de Souza: 30 
pessoas beneficiadas; 

Segue
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01/08 - [Minioficina Online] “Afinal, quem sou eu?”com Mariana Fialho Leal de Moura: 23 pessoas beneficiadas;

05/08 - [Minioficina Online] “Oficina de técnica vocal para o canto”, com Alessandra Maria Cino: 52 pessoas beneficiadas;

11/08 - [Minioficina Online] “Vivenciando a palhaçaria”, com Natália Dorlitz: 36 pessoas beneficiadas;

13/08 - [Minioficina Online] "Quero vender mais", com Débora Simões e Raquel Della Nina: 25 pessoas beneficiadas;

18/08 - [Minioficina Online] Uma palhaça brasileira no maior circo do mundo”, com Gabriela Argento: 26 pessoas beneficiadas;

22/08 - [Minioficina Online]  Laboratório de Histórias”, com Marlon Chucruts: 39 pessoas beneficiadas;

26/08 - [Minioficina Online] "Objetos em ação, asas à imaginação”, com Tábatta Iori: 29 pessoas beneficiadas;

01/09 - [Oficina de Roteirização], minioficina para voluntários(as) do Canto Cidadão, com Felipe Mello: 27 pessoas beneficiadas;

02/09 - [Minioficina Online] "Danças tradicionais brasileiras como ferramentas pedagógicas", com Marina Abib: 13 pessoas beneficiadas;

09/09 - [Minioficina Online] “Canto e percussão corporal”, com Diego Lopes: 31 pessoas beneficiadas;

10/09 - [Roda de Conversa Online] “Apoio emocional e prevenção do suicídio”: 19 pessoas beneficiadas;

12/09 - [Minioficina Online] “Criação de gags e números individuais - Técnicas para palhaçaria” com a Pamela Leoni: 32 pessoas beneficiadas;

15/09 - [Minioficina Online] “Solte a bruxa que existe em vocês - Criação e interpretação de personagem”, com Marcelo Costa: 13 pessoas 
beneficiadas;

22/09 - [Minioficina Online] minioficina “Conceitos e práticas essenciais da Dublagem”, com Rodrigo Martim: 16 pessoas beneficiadas;

26/09 - [Minioficina Online] minioficina "Criação de Personagem de Quadrinhos”, com Rafael Venancio: 10 pessoas beneficiadas;

30/09 - [Minioficina Online] minioficina “Conhecendo a improvisação teatral”, com Rhena de Faria: 18 pessoas beneficiadas.
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1. A comunicação sobre o evento foi clara.

3. O evento atendeu as minhas expectativas. 

2. O processo de acesso foi fácil e transparente.  

4. Independente do facilitador, eu indicarei esse 
evento à minha rede de contatos.
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7. Eu tenho interesse em participar de outro evento 
com o(a) facilitador(a)

8. Como você teve conhecimento do evento?  

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

6. O(a) facilitador(a) demonstrou domínio sobre o 
assunto
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Metas reajustadas % de 
realização Observações

Contratar, via edital público e/ou diretamente, 
profissionais para 33 eventos gratuitos de 3 (três) 
horas de duração.

100% Considera-se a realização das oficinas/palestras virtuais.

Oferecer atividades educacionais para cerca de 660 
pessoas.

254%

Ao todo, 1.676 pessoas já foram beneficiadas com os 
eventos ofertados pelo CantoEduca, tanto 
presencialmente quanto virtualmente.

Resultados computados até 30/09/2020.
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Em 2020, seriam realizadas 10 apresentações do espetáculo “Tiburcia – A galinha pó-postar” de autoria de Moisés 
Ameno, aos sábados, das 15h às 16h, nas datas, abaixo. Por conta da pandemia, apenas a primeira das datas foi 
realizada. Por enquanto, o programa segue suspenso.

01 de Fevereiro. Pessoas beneficiadas: 38. Desse total, 36 foram da instituição Projeto PAC Pirituba (Projeto Amigo 
das Crianças) e os outros 2 do público externo;

o 21 Março;

o 4 Abril;

o 30 de Maio;

o 06 de Junho;

o 27 de Junho;

o 04 de Julho;

o 01 de Agosto;

o 26 de Setembro;

o 24 de Outubro;

o 28 de Novembro;

o 05 de Dezembro.

Apresentações suspensas devido à pandemia da COVID-19.



(6) Arte em todo Canto – Escolas e ONGs (teatro)

Sinopse da peça

Suspensas. As inscrições podem ser realizadas pelo no link: https://doity.com.br/tiburcia-2020

“Tiburcia é uma galinha que sonha 
em se tornar uma cantora POP 
famosa. Mas ela mora em uma 
fazenda com seu pai rabugento, que 
a proíbe de cantar. Com a ajuda de 
seu irmão Inácio, uma águia que 
pensa que é galo, e de um velho 
cachorro, Tiburcia vai para a cidade 
grande em busca dos seus ideais. A 
partir de então, começa uma intensa 
aventura repleta de alegrias, 
perigos, saudades e, principalmente, 
descoberta do que realmente 
importa para a conquista da 
felicidade.” Autoria de Moisés 
Ameno.
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(6) Arte em todo Canto – Escolas e ONGs (teatro)
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Metas reajustadas % de realização Observações

Apoiar a gestão e a capacitação continuada do elenco 
de voluntárias(os) atuais, composto por 10 pessoas;

67% Gestão mensal dos voluntários ativos. A mensuração 
da meta se dá pela quantidade de meses decorridos 
no ano.

Realizar a partir de 10 apresentações artísticas 
gratuitas pelo elenco voluntário para escolas e 
organizações sociais;

10% 1 apresentação realizada.

Com a formação de plateia, beneficiar 600 crianças de 
escolas públicas e organizações.

6%
38 pessoas beneficiadas.

Resultados computados até 31/08/2020.



(7) Formação de plateia
Pág. 1 de 1

Metas reajustadas % de 
realização Observações

Realizar 10 sessões interativas para cerca de 1.000 
estudantes de escolas públicas e ONGs.

10% Uma sessão realizada no dia da apresentação do 
espetáculo “Tiburcia”.

A formação de plateia são palestras que ressaltam a importância e valorização de manifestações artísticas na 
sociedade. Além disso, aborda temas educacionais, voltados para alunos de escolas públicas. Resultados computados 
até 31/08/2020.



Atividades 
adicionais, na 
quarentena



Atividades adicionais, na quarentena

Infelizmente, dado o cenário de pandemia da COVID-19, foi necessário suspender as atividades presenciais do projeto
desde o dia 18/03/20. Contudo, nos adequamos a esse novo contexto graças à utilização da tecnologia para a realização
dos treinamentos virtuais das novas turmas dos Programas Socioculturais (CantoRia e do EnCanta), bem como a oferta
de rodas de conversa e palestras interativas do CantoEduca.

Além disso, continuamos a prestigiar os profissionais de saúde. Em parceria com nossos voluntários, criamos o
movimento “Recados do Canto Cidadão às equipes que estão nos hospitais”, uma série de vídeos gravados pelos próprios
voluntários que foram enviados aos hospitais parceiros do Canto Cidadão. Semanalmente, alimentamos nossa biblioteca
de vídeos e compartilhamos com a equipe de Humanização dos hospitais.
Confira a playlist de vídeos a seguir!

Recados do Canto Cidadão às equipes que estão 
nos hospitais: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_HGG6
A8Kd4CDj4hvXz3uVCFhvT9-ssP

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_HGG6A8Kd4CDj4hvXz3uVCFhvT9-ssP


Atividades adicionais, na quarentena

Também iniciamos o CantoMobiliza. Projeto de apoio emergencial que consiste na captação de doações de pessoa física
ou jurídica para a compra de itens básicos de higiene, limpeza e alimentação para aqueles que, nesse momento, não tem
acesso a esses itens.

As doações acontecem via transferência bancária, plataforma de campanha coletiva (Kickante) e, em caso de doações de
itens básicos, diretamente com as empresas fornecedoras. Até o final de julho, mais de 12 toneladas de itens tinham sido
doadas.

O parceiro preferencial do projeto é o PAC – Projetos Amigos das Crianças, que recebem a doação das cestas básicas e
realizam a entrega para aqueles que precisam.

Confira alguns vídeos sobre o projeto a seguir!

https://www.youtube.com/watch?v=GXlIH7
9sjPM&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=2R7na2
CT1n8

Página oficial do projeto: CantoMobiliza

https://www.youtube.com/watch?v=GXlIH79sjPM&feature=emb_title
http://cantocidadao.org.br/cantomobiliza-arrecadacao-e-doacao-de-itens-basicos-de-alimentacao-higiene-e-limpeza/




Atividades adicionais, na quarentena

Além dos projetos já em ação, tivemos a estreia de mais dois projetos:

“Bora saber mais sobre o Canto?” surgiu da vontade de aproximar nossa equipe e voluntários do Canto Cidadão das
pessoas que seguem a organização nas redes sociais, criando uma ponte entre os três eixos. O projeto consiste em
voluntários fazendo perguntas para o Canto Cidadão, sobre o funcionamento da organização e seus programas, e a
equipe do Canto Cidadão ou até mesmo outros voluntários as respondendo.

Inspirados pelo retorno positivo que tivemos com os outros projetos, surge também o “Depoimentos Protagonistas” ,
série de vídeos gravados pelos próprios voluntários, contando seus depoimentos ou lendo depoimentos de colegas do
mesmo programa sociocultural. A ideia do projeto é aproximar nossa rede por meio de estórias e bons encontros.
Confira as playlists dos projetos a seguir!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_H
GG6A8Kd6x1XySArmUHPdosYVZ3xdA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_H
GG6A8Kd4-WDuxzSgOb7tWNlfdk80g

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_HGG6A8Kd6x1XySArmUHPdosYVZ3xdA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg_HGG6A8Kd4-WDuxzSgOb7tWNlfdk80g


Atividades adicionais, na quarentena

Outro projeto é o “Classificados Solidários”, campanha interativa de divulgação de pequenos negócios ou profissionais
autônomos.

A campanha tem como objetivo dar visibilidade, em nossa comunidade virtual (site, redes sociais e grupos internos), a
atividades profissionais realizadas por voluntários(as) do Canto Cidadãos, assim como seus familiares. São ofertas de
profissionais autônomos, ou seja, não relacionadas a empresas de porte médio ou grande. Queremos ativar a nossa rede
para prestigiar nosso público interno, no esforço coletivo de superação dos desafios trazidos pelo momento atual.

O cadastro dessas atividades é realizado diretamente por voluntários do Canto Cidadão, que podem realizar envios para
negócios próprios ou de familiares. O Canto Cidadão NÃO tem participação ou responsabilidade pelo processo comercial
ou logístico, sendo, exclusivamente, uma ponte e uma vitrine.
Confira mais sobre o processo na sua página oficial!

Classificados Solidários http://cantocidadao.org.br/classificados-solidarios-canto-cidadao/

http://cantocidadao.org.br/classificados-solidarios-canto-cidadao/


Peças de 
comunicação 
e alcance das 
divulgações 



15.721
CLIQUES NAS POSTAGENS

RESULTADOS
FACEBOOK

104.596
IMPRESSÕES NAS POSTAGENS

9.149
CURTIDAS, REAÇÕES E 

COMPARTILHAMENTOS

344.706
PESSOAS ALCANÇADAS

POSTAGENS
(143 fotos + 87 vídeos)

230

Agosto 2020
A PARTIR DE



283
POSTAGENS

(160 postagens
+ 123 stories)

22.718
VISUALIZAÇÕES NOS STORIES

RESULTADOS
INSTAGRAM

4.587
CURTIDAS

83.728
VISUALIZAÇÕES NAS POSTAGENS

77.814
PESSOAS ALCANÇADAS



13/01
A PARTIR DO DIA

17.656
USUÁRIOS ATIVOS

RESULTADOS
SITE

27.249
SESSÕES REALIZADAS

55.891
VISUALIZAÇÕES NO SITE



Confira nos slides a seguir as peças de comunicação de 

SETEMBRO

Para conferir as peças de comunicação de
JANEIRO a AGOSTO clique no link abaixo e acesse o PDF Anexo. 

Acesse o PDF Anexo

http://cantocidadao.org.br/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-09-9%C2%BA-Relat%C3%B3rio_PDF-Anexo_-Pe%C3%A7as-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o_Janeiro-a-Agosto_compressed.pdf
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VÍDEOS
[PIP 2020] Vídeo Palestra de Apresentação

https://www.youtube.com/watch?v=CpQYqn354Es&feature=youtu.be

[PIP 2020.1] Próxima Etapa: Questionário Comportamental

https://www.youtube.com/watch?v=0pYsEYtLTvw&feature=youtu.be

[CantoEduca] O que é comum a professoras(es), voluntárias(os) e artistas?

https://www.youtube.com/watch?v=aFS0xbMcBR0

[CantoEduca] Mais um trecho da palestra do Prof. Clóvis de Barros, no Canto Cidadão

https://www.youtube.com/watch?v=E1cmx96BN1A

[CantoEduca] Comunicação para encontros mais humanos - Parte 1

https://www.youtube.com/watch?v=MBSKqHV_51s

[CantoEduca] OPPA - Oficina de Preparação Permanente para Atuação

https://www.facebook.com/watch/?v=513191239337965

[CantoEduca] Convite do diretor-fundador

https://www.facebook.com/watch/?v=581361655813533

https://www.youtube.com/watch?v=CpQYqn354Es&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pYsEYtLTvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aFS0xbMcBR0
https://www.youtube.com/watch?v=E1cmx96BN1A
https://www.youtube.com/watch?v=MBSKqHV_51s
https://www.facebook.com/watch/?v=513191239337965
https://www.facebook.com/watch/?v=581361655813533


VÍDEOS
CantoRia - Recado de quem já recebeu nossas visitas

https://www.youtube.com/watch?v=biTXX0LDjeI

Bora saber mais do Canto? - Episódio 1

https://www.youtube.com/watch?v=jXPnVAbekQA

Bora saber mais do Canto? - Episódio 2

https://www.youtube.com/watch?v=zeYhIol4IuU&t=73s

Bora saber mais do Canto? - Episódio 3

https://www.youtube.com/watch?v=Ljbh7phOPDo

Bora saber mais do Canto? - Episódio 4

https://www.youtube.com/watch?v=d19lfA5MLA0

Bora saber mais do Canto? - Episódio 5

https://www.youtube.com/watch?v=_uY7xQbA794&t=7s

Depoimentos Protagonistas - Episódio 1

https://www.youtube.com/watch?v=NGSfy-q41qU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=biTXX0LDjeI
https://www.youtube.com/watch?v=jXPnVAbekQA
https://www.youtube.com/watch?v=zeYhIol4IuU&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=Ljbh7phOPDo
https://www.youtube.com/watch?v=d19lfA5MLA0
https://www.youtube.com/watch?v=_uY7xQbA794&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=NGSfy-q41qU&t=1s


VÍDEOS
Depoimentos Protagonistas - Episódio 2

https://www.youtube.com/watch?v=pX4EqzQd_G4&t=9s

CantoEduca 2020 – Fase 2

https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/313586856300086/

CantoEduca 2020 – “O que vão pensar de mim?” (LIVE completa)

https://www.facebook.com/watch/?v=1136595173372632

CantoEduca 2020 – Divulgação do evento "Do POP à MPB“ 

https://www.facebook.com/watch/?v=655114668414572

CantoEduca 2020 – "Do POP à MPB“ (LIVE completa)

https://www.facebook.com/watch/?v=294817894981697

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Experimentando obras de arte no corpo"

https://www.youtube.com/watch?v=kq2cZ5Kesa4&t=48s

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Comunicação Consciente"

https://www.youtube.com/watch?v=q-j8aFDYVhI&t=178s

https://www.youtube.com/watch?v=pX4EqzQd_G4&t=9s
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/313586856300086/
https://www.facebook.com/watch/?v=1136595173372632
https://www.facebook.com/watch/?v=655114668414572
https://www.facebook.com/watch/?v=294817894981697
https://www.youtube.com/watch?v=kq2cZ5Kesa4&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=q-j8aFDYVhI&t=178s


VÍDEOS
NOVIDADE! - Visitas Virtuais em lares de pessoas idosas

https://www.youtube.com/watch?v=i1imNAgL3_I

Depoimentos Protagonistas - Episódios 3 à 17

https://www.youtube.com/watch?v=2P3heKZFWJE (3)
https://www.youtube.com/watch?v=n0XxytIYdgY (4)
https://www.youtube.com/watch?v=VtvcRXgtrVg (5)
https://www.youtube.com/watch?v=_ex8EeBIuPY (6)
https://www.youtube.com/watch?v=PbFL8EIEtSg (7)
https://www.youtube.com/watch?v=kJ8vi_-MxNU (8)
https://www.youtube.com/watch?v=Fbsq9X18fnw (9)
https://www.youtube.com/watch?v=EQ-wGxIbrMc (10)
https://www.youtube.com/watch?v=SJAgHghrdhM (11)
https://www.youtube.com/watch?v=lR_KpZz5lfg&t=1s (12)
https://www.youtube.com/watch?v=eGFhL1rb4j4&t (13)
https://www.youtube.com/watch?v=FdyWa67P2Ys&t (14)
https://www.youtube.com/watch?v=Wlwyj-caS04 (15)
https://www.youtube.com/watch?v=4KQ4_hYrA2U&t (16)
https://www.youtube.com/watch?v=aYuKczm0Lx0&t (17)

Bora saber mais do Canto? - Episódios 6 à 8

https://www.youtube.com/watch?v=R1-V8-gaTUo (6)
https://www.youtube.com/watch?v=IXG9rNx0UEo (7)
https://www.youtube.com/watch?v=5eFuS6dxiI0 (8)

https://www.youtube.com/watch?v=i1imNAgL3_I
https://www.youtube.com/watch?v=2P3heKZFWJE
https://www.youtube.com/watch?v=n0XxytIYdgY
https://www.youtube.com/watch?v=VtvcRXgtrVg
https://www.youtube.com/watch?v=_ex8EeBIuPY
https://www.youtube.com/watch?v=PbFL8EIEtSg
https://www.youtube.com/watch?v=kJ8vi_-MxNU
https://www.youtube.com/watch?v=Fbsq9X18fnw
https://www.youtube.com/watch?v=EQ-wGxIbrMc
https://www.youtube.com/watch?v=SJAgHghrdhM
https://www.youtube.com/watch?v=lR_KpZz5lfg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eGFhL1rb4j4&t
https://www.youtube.com/watch?v=FdyWa67P2Ys&t
https://www.youtube.com/watch?v=Wlwyj-caS04
https://www.youtube.com/watch?v=4KQ4_hYrA2U&t
https://www.youtube.com/watch?v=aYuKczm0Lx0&t
https://www.youtube.com/watch?v=R1-V8-gaTUo
https://www.youtube.com/watch?v=IXG9rNx0UEo
https://www.youtube.com/watch?v=5eFuS6dxiI0


VÍDEOS
Bora saber mais do Canto? - Episódios 9 à 11

https://www.youtube.com/watch?v=l04bOS_KXkc&t=2s (9)
https://www.youtube.com/watch?v=ORAHMEhNTJU (10)
https://www.youtube.com/watch?v=1kc-7xWJWbw&t (11)

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "BioMúsica"

https://www.youtube.com/watch?v=ChR7B5rqqVc

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Gravitações e intenções de movimento"

https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Máscara do Palhaço(a)"

https://www.youtube.com/watch?v=pTrOytJX14k&t=7s

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Máscarize-se - Construção de máscaras"

https://www.youtube.com/watch?v=uZ9iG47e2tw

CantoEduca 2020 – Resumo da minioficina "Gravitações e intenções de movimento"

https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo

https://www.youtube.com/watch?v=l04bOS_KXkc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ORAHMEhNTJU
https://www.youtube.com/watch?v=1kc-7xWJWbw&t
https://www.youtube.com/watch?v=ChR7B5rqqVc
https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo
https://www.youtube.com/watch?v=pTrOytJX14k&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uZ9iG47e2tw
https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo


VÍDEOS
Canto conta histórias: "As bonecas da vó Maria - Kit 1: Abayomi

https://www.youtube.com/watch?v=hgzTyt6VzhI

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Técnica vocal para o canto“

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3451066984926067

CantoEduca – Resumo da minioficina "Gravitações e intenções de movimento"

https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo

CantoEduca – Resumo da minioficina "Máscarize-se - Construção de máscaras"

https://www.youtube.com/watch?v=uZ9iG47e2tw

Saraus Virtuais – Convite para o “Sarau no Céu” (08/08)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3458047697561329

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Vivenciando a Palhaçaria“

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3469779319721500

CantoEduca – Transmissão ao vivo: “Vivenciando a Palhaçaria“

https://www.facebook.com/watch/live/?v=599265887646155&ref=watch_permalink

https://www.youtube.com/watch?v=hgzTyt6VzhI
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3451066984926067
https://www.youtube.com/watch?v=_TdZeEXDEqo
https://www.youtube.com/watch?v=uZ9iG47e2tw
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3458047697561329
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3469779319721500
https://www.facebook.com/watch/live/?v=599265887646155&ref=watch_permalink


VÍDEOS
OPPA – Divulgação: Grupo de Estudos de Palhaçaria (12/08)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3475366442496121

CantoEduca – Divulgação: “Quero vender mais! Comunicação e ferramentas para potencializar o seu pequeno negócio“

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3475757475790351

CantoEduca – Transmissão ao vivo: “Quero vender mais! Comunicação e ferramentas para potencializar o seu pequeno negócio“

https://www.youtube.com/watch?v=4wX-KC5DpTg

CantoEduca – Resumo da minioficina "Afinal, quem sou eu?"

https://www.youtube.com/watch?v=2g_w5qg5W3k

CantoEduca – Resumo da minioficina "Técnica vocal para o canto"

https://www.youtube.com/watch?v=dQvYeALl3qQ

CantoEduca – Transmissão ao vivo: “Uma palhaça brasileira no maior circo do mundo”

https://www.facebook.com/watch/live/?v=305390927349379&ref=watch_permalink

Saraus Virtuais – Depoimentos: “Sarau no Céu” (08/08)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3497363923629706

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3475366442496121
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3475757475790351
https://www.youtube.com/watch?v=4wX-KC5DpTg
https://www.youtube.com/watch?v=2g_w5qg5W3k
https://www.youtube.com/watch?v=dQvYeALl3qQ
https://www.facebook.com/watch/live/?v=305390927349379&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3497363923629706


VÍDEOS
CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Laboratório das Histórias“

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3502554803110618

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Objetos em ação, asas à imaginação”

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3512996178733147

CantoEduca – Resumo da minioficina "Vivenciando a Palhaçaria"

https://www.youtube.com/watch?v=GK1CqnBphuM

Bora saber mais do Canto? - Episódio 12

https://www.youtube.com/watch?v=PnvNBEY3sAk

CantoEduca – Resumo da minioficina "Uma palhaça brasileira no Cirque du Soleil"

https://www.youtube.com/watch?v=b3B94_pU7XI

CantoEduca – Resumo da minioficina "Laboratório das Histórias"

https://www.youtube.com/watch?v=ePh8aikY1mQ

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “DANÇAS TRADICIONAIS BRASILEIRAS (como ferramentas pedagógicas)”

https://www.facebook.com/watch/?v=731984974248286

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3502554803110618
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3512996178733147
https://www.youtube.com/watch?v=GK1CqnBphuM
https://www.youtube.com/watch?v=PnvNBEY3sAk
https://www.youtube.com/watch?v=b3B94_pU7XI
https://www.youtube.com/watch?v=ePh8aikY1mQ
https://www.facebook.com/watch/?v=731984974248286


VÍDEOS
Saraus Virtuais – Depoimentos: “Sarau no Céu” (15/08)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3545903758775722

Saraus Virtuais – Gravação na íntegra: “Xereta: Viva a curiosidade!”, na ONG Luz e Lápis (05/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3551837874848977

CantoEduca – Gravação na íntegra: “Técnica de canto e percussão corporal”

https://www.facebook.com/watch/live/?v=674011260139362&ref=watch_permalink

CantoEduca – Resumo da minioficina: “DANÇAS TRADICIONAIS BRASILEIRAS (como ferramentas pedagógicas)”

https://www.youtube.com/watch?v=tDXNjAYLo-4

CantoEduca – Divulgação da palestra: "Apoio emocional e prevenção do suicídio"

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3567516606614437

CantoEduca – Gravação na íntegra: "Apoio emocional e prevenção do suicídio"

https://www.youtube.com/watch?v=E4lChYQkhLM&t=2362s

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Criação de gags e números individuais - Técnicas para palhaçaria”

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3570487709650660

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3545903758775722
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3551837874848977
https://www.facebook.com/watch/live/?v=674011260139362&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=tDXNjAYLo-4
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3567516606614437
https://www.youtube.com/watch?v=E4lChYQkhLM&t=2362s
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3570487709650660


VÍDEOS
Saraus Virtuais – Música "A Casa": “Sarau dos Bichos” (12/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3573795045986593

Saraus Virtuais – Música “A galinha d’Angola": “Sarau dos Bichos” (12/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3573800609319370

CantoEduca – Divulgação da minioficina: “Solte a bruxa que existe em você - Criação e interpretação de personagem”

https://www.facebook.com/watch/live/?v=674011260139362&ref=watch_permalink

CantoEduca – Resumo da minioficina: "Criação de GAGs e Números individuais - Técnicas de palhaçaria"

https://www.youtube.com/watch?v=SOqu8Cf0Yzc

CantoEduca – Gravação na íntegra: “Conceitos e Práticas essenciais da Dublagem”

https://www.facebook.com/watch/live/?v=650151352591566&ref=watch_permalink

Saraus Virtuais – Divulgação: “Tudo bem ser diferente“, na ONG Luz e Lápis (23/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3607056215993809

Saraus Virtuais – Divulgação: “Xereta: Viva a curiosidade!“, na EMEI Ana Rosa (26/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3610878238944940

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3573795045986593
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3573800609319370
https://www.facebook.com/watch/live/?v=674011260139362&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=SOqu8Cf0Yzc
https://www.facebook.com/watch/live/?v=650151352591566&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3607056215993809
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3610878238944940


VÍDEOS
CantoEduca – Resumo da minioficina: "Técnica de canto e percussão corporal"

https://www.youtube.com/watch?v=ZpfGyxewIn0&t=

Saraus Virtuais – Divulgação: “Sarau dos Sonhos: Sonho Meu!” (26/09)

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3614107421955355

CantoEduca – Resumo da minioficina: “Solte a bruxa que existe em você - Criação e interpretação de personagem”

https://www.youtube.com/watch?v=wIphaMJkYGA

CantoEduca – Divulgação da minioficina: "Conhecendo a improvisação teatral"

https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3629803843719046

https://www.youtube.com/watch?v=ZpfGyxewIn0&t=
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3614107421955355
https://www.youtube.com/watch?v=wIphaMJkYGA
https://www.facebook.com/cantocidadao/posts/3629803843719046


O projeto na 
Imprensa



Site 
ETEC Notícias

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://www.etcnoticias.com.br/arquivos/1411


Site 
O Beijo

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://obeijo.com.br/cantoeduca-traz-oficina-online-gratuita-de-musica-do-pop-a-mpb/


Site 
Segs

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://www.segs.com.br/eventos/236893-cantoeduca-traz-oficina-online-gratuita-de-musica-do-pop-a-mpb


Site 
Portal Nine

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://noticias.portalnine.com.br/cantoeduca-traz-oficina-musical-online-e-gratuita-do-pop-a-mpb/


Site 
Bragança
em Pauta

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA



Vídeo 
TV Alesp

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=RoAOmL0Z-rU&t


Site
Siará News

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://www.siaranews.com.br/neste-semestre-o-canto-cidadao-realizara-centenas-de-visitas-virtuais-a-hospitais-e-lares-de-pessoas-idosas/


Vídeo
Alesp Conecta

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=90coRIqaTGU


Vídeo
Globoplay

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://globoplay.globo.com/v/8811691/programa/?fbclid=IwAR0kklstakmtzrSNLTRZ0rv1b80L6C80wo7HIsRAct3rxVA5tYQZa_pAA-o


Áudio
Rádio Imaculada

O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

https://soundcloud.com/milicia-da-imaculada/ponto-de-encontro-instituto-mano-down-e-canto-cidadao?fbclid=IwAR0kklstakmtzrSNLTRZ0rv1b80L6C80wo7HIsRAct3rxVA5tYQZa_pAA-o


O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

Vídeo
Globoplay

https://globoplay.globo.com/v/8872652/programa/?fbclid=IwAR2W5_8RuGIBskiCggRsgbZcAaTFNLqTRPRNEV93U9itmCHmmMeRzp3bnyM


O projeto na imprensa: Entrevistas, reportagens,
notícias, publicações espontâneas e mais.MÍDIA

Vídeo
CNT

https://youtu.be/6U-e5S5nrC8

