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CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2021

O PROPONENTE
O Canto Cidadão é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 2002, com o propósito de contribuir para a democratização de
manifestações culturais em hospitais e escolas públicas, por meio do
envolvimento de pessoas voluntárias e profissionais artistas. Neste período, já,
ofereceu arte, gratuitamente, a mais de 3 milhões de pessoas, em mais de 150
hospitais e escolas.
Conheça mais sobre a organização:
www.cantocidadao.org.br
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HISTÓRICO RECENTE DE RESULTADOS
Em 2018, foram 63.783 pessoas beneﬁciadas, especialmente em hospitais e escolas
públicas, com apresentações culturais relacionadas a palhaçaria, teatro, música e
ludicidade, em 36 ins@tuições da Grande São Paulo.
Em 2019, foram 73.803 pessoas beneﬁciadas, em hospitais, escolas, organizações
sociais e também em eventos abertos à comunidade, em 40 ins@tuições parceiras.
Também, foram oferecidas 757 horas de capacitação gratuita, na forma de ensaios,
palestras, oﬁcinas, rodas de conversa e outros formatos, tanto para os grupos de
voluntariado, quanto para a comunidade, em geral.

REFERÊNCIAS EM VÍDEO SOBRE O PROPONENTE

CANTO CIDADÃO
Vídeo Institucional
https://www.youtube.com/watch?v=z8wJWhxkdqs
Resultados Gerais 2019
https://youtu.be/TxIz_Ryzqu0
Resultados Gerais 2018
https://youtu.be/_FRXXpDOZrA
Animação da organização
https://youtu.be/eLep3i1nyaU

TEATRO INFANTIL
Temporada 2019
https://youtu.be/4f5KqqnUhKQ
Temporada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=QflKmkikCFc&t=24s
Temporada 2015
https://youtu.be/cUlugpSuwrU
https://youtu.be/xFMb97pL5FY
https://youtu.be/IgW2zuSAAZU

TEATRO EM HOSPITAIS
Temporada 2019
https://youtu.be/IQ5Hz7R4V3c
Temporada 2018
https://youtu.be/V6f1J3eIfxg
Temporada 2017
https://youtu.be/elK7do6U97o
Temporada 2016
https://www.youtube.com/watch?v=qRzF1jCax9I&t=53s
Temporada 2015
https://www.youtube.com/watch?v=qgNEMz0yPpg&t=16s
Reportagem TV Cultura
https://www.youtube.com/watch?v=UcBpyztb5-c

DOUTORES CIDADÃOS
Vídeo 2019
https://youtu.be/TxIz_Ryzqu0
Vídeo 2018
https://www.youtube.com/watch?v=XHaEYbW_RWA&t=126s
Vídeo 2016
https://www.youtube.com/watch?v=FMXhXKirtQw&t=4s
SAIBA MAIS
www.cantocidadao.org.br
www.youtube.com/cantocidadao
www.facebook.com.br/cantocidadao

ENCANTA
Vídeo 2019
https://youtu.be/x8EIHFD6duM
CANTORIA
Vídeo 2019
https://youtu.be/cn7pXgItDZY
CANTOEDUCA
https://youtu.be/dwFM7RdDWtw
SAIBA MAIS
www.cantocidadao.org.br
www.youtube.com/cantocidadao
www.facebook.com.br/cantocidadao

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2021

HOSPITAIS E ESPAÇOS PARCEIROS
Como referência de parcerias da organização proponente, citamos os hospitais públicos e
filantrópicos nos quais acontecem os programas socioculturais, regularmente:
Sobre os hospitais parceiros: A. C. Camargo Cancer Center (São Paulo-SP), Hospital BP – A
Beneficência Portuguesa de São Paulo - Unidade Bela Vista (São Paulo-SP), Hospital BP – A
Beneficência Portuguesa de São Paulo - Unidade Penha (São Paulo-SP), Hospital Cruz Azul (São
Paulo-SP), Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (São Paulo-SP), Hospital Estadual
Mário Covas (Santo André-SP), Hospital Geral do Grajaú (São Paulo-SP), Hospital Municipal do
Campo Limpo (São Paulo-SP), Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya (São PauloSP), Hospital Pérola Byington (São Paulo-SP), Hospital Santa Marcelina – Itaim Paulista (São
Paulo-SP), Hospital São Paulo (São Paulo-SP), Hospital São Vicente de Paulo (Jundiaí-SP), HSPE –
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE (São Paulo-SP), HSPM – Hospital do Servidor
Público Municipal (São Paulo-SP), Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (São Paulo-SP),
IOT – Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas (São Paulo-SP), Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo (São Paulo-SP).
Mais informações podem ser observadas em www.cantocidadao.org.br.
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CNPJ/CPF: 39.467.105/0001-90
Processo: 01400003282202017
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 5.060.196,97
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O Projeto prevê a criação, pré estreia e circulação em turnê
nacional do novo espetaculo de dança intitulado CURA e Turnê internacional dos
espetáculos Cão sem plumas e Vero . CÃO SEM PLUMAS é baseado no poema
homônimo de João Cabral de Melo Neto e mostra a pobreza da população ribeirinha, o
descaso das elites e a vida no mangue.VERO coloca em cena a eletrizante combinação
de vitalidade e perigo, compilando no palco as marcas características do trabalho de
Deborah Colker que propõe uma ocupação radical do espaço cênico, expondo com
proeza os questionamentos de sua coreógrafa sobre a física dos movimentos. O novo
espetáculo CURA nasce a partir da indignação do que não tem Cura. Entendendo o
indivíduo a partir de 4 planos ou 4 dimensões: físico, emocional, intelectual e espiritual,
a busca deste inteiro é a busca da Vida.

203301 - Circulação do espetáculo Tatá - O Travesseiro
Artesanal Produções Artísticas Ltda.
CNPJ/CPF: 04.334.176/0001-30
Processo: 01400003291202008
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 900.078,88
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Este projeto propõe a circulação da premiada Artesanal Cia de
Teatro do Rio de Janeiro pela região Nordeste e Centro-Oeste do seu mais novo
espetáculo infantil "Tatá - O Travesseiro". O espetáculo é uma imersão do grupo no
teatro de animação, com uso de bonecos, máscaras e teatro de sombras. Além das
apresentações, o projeto terá também a realização de 1 (uma) oficina em cada cidade,
sobre a técnica do teatro de animação destinadas a estudantes de artes cênicas,
professores da rede pública de ensino e arte-educadores, tendo ENTRADA FRANCA em
todas as atividades.

203293 - Setebelos Brasília
DANIEL VINICIUS MACHADO VILLAS BOAS
CNPJ/CPF: 015.641.151-27
Processo: 01400003283202053
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 497.577,30
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: A presente proposta prevê a realização de espetáculos de artes
cênicas, promovendo diversão e comédia à população.
203294 - MANCHA VERDE - CARNAVAL 2021
GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MANCHA VERDE
CNPJ/CPF: 00.964.741/0001-92
Processo: 01400003284202006
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 3.994.948,80
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Produção e realização do desfile da MANCHA VERDE no grupo
especial do Carnaval 2021 de São Paulo, onde serão distribuídas fantasias para
comunidade.

203302 - CIRCULAÇÃO GRUPO ACRO
DIANA DE CASTRO POSSAS
CNPJ/CPF: 108.924.226-37
Processo: 01400003292202044
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 174.253,75
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto consiste na realização de uma circulação do Grupo ACRO
com um espetáculo artístico de performances de Dança na modalidade de Pole Dance.
Com o objetivo de difundir a arte da dança sobretudo a arte mineira; proporcionar
intercâmbio de cultura e experiências. Oportunidade de levar a cultura mineira a
eventos de porte nacionais e internacionais; bem como o empoderamento feminino ao
se tratar de uma proponente e artista do gênero feminino e promover a capacitação e
desenvolvimento profissional das bailarinas do grupo. Serão realizados 04 apresentações
do espetáculo proposto pelo grupo ACRO.

203295 - Natal Encantado da Cultura Brasileira
HARMONICA ARTE & ENTRETENIMENTO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.373.084/0001-83
Processo: 01400003285202042
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 586.108,91
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Este projeto tem por intuito realizar a 7º edição do Natal
Encantado, evento lúdico natalino com desfiles temáticos e teatrais, festival de dança,
projeção mapeada, apresentações musicais, orquestras, cantos corais, atividades para o
público infantil e oficinas.

203303 - Estimulando Novos Olhares - Expandindo Fronteiras
GRUPO DE TEATRO OCEANO NOX
CNPJ/CPF: 03.637.196/0001-18
Processo: 01400003293202099
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 199.912,80
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto 'Estimulando Novos Olhares - Expandindo Fronteiras' visa
promover a circulação de "Panapanã - Teatro para Bebês" e "O Concerto - Palhaçaria
para Bebês", ambos dirigidos a crianças de 6 meses a 4 anos, seus educadores e pais,
por cidades das regiões brasileiras (Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Em cada uma
delas, serão realizadas apresentações, gratuitas em creches, e a preços populares para
toda a comunidade, todas precedidas de uma atividade de mediação voltada para pais
e responsáveis das crianças, bem como para professores e monitores. Como
contrapartida social será realizada uma oficina 'Desmontagem artística' voltada para arteeducadores e artistas locais.

203296 - O HOMEM DO CAMINHO
MAMBERTI& MAMBERTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ/CPF: 46.382.883/0001-42
Processo: 01400003286202097
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 997.289,15
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto consiste na montagem e apresentação do espetáculo, "O
HOMEM DO CAMINHO" o monólogo é enunciado pelo cigano Iur, é, portanto, um
"estradeiro" a fazer a "trilha dos saltimbancos", artistas viajantes que ganham a vida
apresentando-se ao longo das cidades, abertos às experiências dos deslocamentos.
Buscando evocar neste projeto a pujança do teatro, será encenado um recorte de obras
do autor, procurando evidenciar e dar amplitude à obra de Plínio Marcos, como homem
de teatro, pensador e dramaturgo no século XXI, trazendo para cena a força, a energia
libertária e a dimensão clássica de sua obra, sua dramaticidade, seu humor inteligente
e cáustico. Um grande estilista profundamente humano, um homem do caminho. Como
contrapartida social, além da temporada do espetáculo, serão realizadas 03 Palestras
sobre a obra e trajetória do autor Plinio Marcos, com leituras do espetáculo Navalha na
Carne do próprio autor.

203304 - NATAL NO CORAÇÃO - PARTE CULTURAL 2020
AFFECTO ASSESSORIA ME
CNPJ/CPF: 13.815.385/0001-97
Processo: 01400003294202033
Cidade: Lajeado - RS;
Valor Aprovado: R$ 326.797,04
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar a programação do projeto "NATAL NO CORAÇÃO - parte
cultural 2020", com apresentações de música instrumental, artes cênicas e música
regionalista, com ACESSO GRATUITO.

203297 - PÂNICO NA COLMEIA
RAQUEL MARGARIDA DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS
CNPJ/CPF: 14.582.715/0001-04
Processo: 01400003287202031
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 453.135,65
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O Projeto "Pânico na Colmeia" trata-se da pesquisa, produção e
circulação de um espetáculo teatral que traz como proposta a reflexão e
questionamentos sobre a convivência em isolamento social, por meio de uma
abordagem lúdica tendo como "pano de fundo" a vida numa colmeia; a proposta
pretende transitar entre o cômico, trágico e dramático em universo aparentemente
direcionado a criança (infantil), porém que possa alcançar todos os públicos. Projeto
totalmente gratuito voltado para o publico das escolas publicas municipais e
estaduais.

203305 - A Magica Carruagem de Inácio II
Cia de Teatro Parafernália
CNPJ/CPF: 02.399.916/0001-91
Processo: 01400003295202088
Cidade: Mogi Guaçu - SP;
Valor Aprovado: R$ 601.425,00
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O presente projeto irá realizar, a partir 2021, apresentações
itinerantes, e gratuitas, do espetáculo "A Mágica Carruagem de Inácio". Para estudantes,
professores, funcionários de escolas públicas e pessoas da comunidade. Considerando a
importância do estímulo à produção cultural para o desenvolvimento e valorização do
patrimônio artístico e a necessidade de maiores investimentos para a produção cultural,
o projeto visa a partir do espetáculo bem como de sua veiculação pelos espaços
culturais e pelas escolas, contribuir no processo de formação de plateia, e
principalmente a conscientização do respeito ao ser humano de ter Direito a ter amigos,
à brincar, de ser igual, dentro das suas diferenças, Direito a eliminação de obstáculos e
barreiras, a participação ativa da Vida, a livre locomoção e acesso, Direito a uma escola
acessível e Direito ao sentimento de independência.

203298 - CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2021
Organização para Produção e Democratização de Informação Canto Cidadão
CNPJ/CPF: 05.199.987/0001-39
Processo: 01400003288202086
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 341.921,25
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Pretende-se, com este Plano Anual, valorizar crescente e
continuamente a arte, como inspiração para bons encontros em hospitais, escolas da
rede pública e ONGs da Grande São Paulo e Jundiaí/SP, em especial por meio da
preparação inicial e continuada, assim como gestão profissional, de elencos artísticos
voluntários. O projeto propõe a otimização do investimento público, por meio da
expansão de acesso democrático e gratuito à cultura, para cerca de 39.900 pessoas, via
cinco produtos culturais e ações formativas culturais: (1) Doutores Cidadãos (palhaçaria
hospitalar); (2) CantoRia (música hospitalar); (3) Arte em todo Canto - Hospitais (teatro
em hospitais); (4) Arte em todo Canto Escolas e ONGs (teatro para escolas e ONGs); (5)
EnCanta (atividades lúdicas e culturais em brinquedotecas hospitalares); (6) CantoEduca
- Ações Formativas Culturais (eventos educacionais gratuitos).

203306 - OportuniDANÇA
VIVIAN DA SILVA FREITAS
CNPJ/CPF: 301.466.118-02
Processo: 01400003296202022
Cidade: Guarulhos - SP;
Valor Aprovado: R$ 194.736,67
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: OportuniDANÇA é um projeto que trabalha A dança (principalmente
o Ballet) como ferramenta de inclusão e transformação social. Proporciando às crianças
e idosos de Guarulhos e São Paulo a oportunidade de vivenciar o aprendizado da dança
através do ballet clássico. Oportunizando a estas a preparação básica para a formação
e/ou carreiras futuras na dança ou em áreas relacionadas a esta, promovendo cidadania
e inserção social Proporcionar a crianças das classes sociais C, De E, prática gratuita de
Balllet Classico, utilizando a pratica como ferramente de inclusão e transformação
social.

203299 - Escola de Teatro Armênio Mendes
CENTRO CULTURAL PORTUGUES
CNPJ/CPF: 11.817.062/0001-07
Processo: 01400003289202021
Cidade: Santos - SP;
Valor Aprovado: R$ 199.342,00
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realização de curso livre de Teatro para crianças e adolescentes de
escolas públicas do município de Santos. O projeto ainda prevê apresentação de
espetáculos com oficina preparatória.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020080500096
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203300 - A Magia dos Brinquedos
COMPANHIA MAJA DE TEARO E DANÇA
CNPJ/CPF: 03.803.809/0001-40
Processo: 01400003290202055
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 996.783,92
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Sinopse (Release para a Imprensa) A peça infantil "A Magia dos
Brinquedos" de Rita Marta Mozetti, narra a história de uma menina rica e egoísta que
ao ouvir as orientações de Papai Noel muda de opinião e de atitude em relação à Fafá
- menina pobre de rua, a ponto de aceitá-la como sua irmãzinha adotiva. Inclui no plano
de trabalho palestras para pais e professores, e Formação em Teatro por meio das
Oficinas de Commedia DellArte como contrapartida social.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
203308 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO INSTITUTO IPEA
INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E ARTE - IPEA
CNPJ/CPF: 21.970.950/0001-19
Processo: 01400003298202011
Cidade: Marituba - PA;
Valor Aprovado: R$ 840.154,06
Prazo de Captação: 05/08/2020 à 31/12/2020
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
•

Nome do projeto: Canto Cidadão – Plano Anual 2021

•

Projeto PRONAC no 203298 - Aprovado para captação

•

Valor total: R$ 324.324,00

•

Informações sobre cotas de patrocínio: preferencialmente, sugerimos
cotas a partir de 20% do valor total. Há, contudo, disposição para
dialogar sobre outras possibilidades.

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2021

OBJETIVO GERAL DO PLANO ANUAL 2021
Em 2021, por meio do Plano Anual, ofereceremos arte e educação, gratuitamente, a
cerca de 28.600 pessoas, em até 20 Hospitais, outras instituições e, também, oriundas
da comunidade, em geral.
Nossa estratégia
Complementaridade entre elencos voluntários e artistas profissionais, para
multiplicação de resultados e democratização da cultura. O elenco profissional, além de
realizar apresentações artísticas, tua na preparação e supervisão dos elencos
voluntários. Assim, ampliam-se os resultados finais e, ponto importante, também, a
participação cidadã.
Produtos culturais
Nas próximas páginas, apresentaremos mais informações e objetivos específicos de
cada um dos sete (7) produtos culturais do Plano Anual, por meio dos quais
chegaremos aos resultados, acima citados.

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2020 - PRONAC
191166
PRODUTO CULTURAL 1 de 7

DOUTORES CIDADÃOS
PALHAÇARIA HOSPITALAR
Os Doutores Cidadãos são palhaços(as) hospitalares voluntários(as) que
realizam, desde 2002, visitas que misturam acolhimento, descontração e
comicidade para apoiar a Humanização Hospitalar em hospitais públicos e
filantrópicos da Grande São Paulo e Jundiaí-SP. Atualmente, são 210
integrantes, presentes em 17 hospitais.
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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HOSPITAIS PARCEIROS
Hospital das Clínicas (Instituto Central e IOT), Beneficência Portuguesa (Bela Vista e
Penha), Santa Casa, HSPM, HSPE, Pérola Byington, Hospital São Paulo, AC Camargo,
Hospital Mário Covas, Hospital do Campo Limpo, Hospital do Grajaú, Hospital Santa
Marcelina, Hospital São Vicente, Hospital Cruz Azul, Hospital dos Transplantes e outros.
Saiba muito mais sobre o programa em nosso site:
http://cantocidadao.org.br/programas/doutores-cidadaos/

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2020 - PRONAC
191166
PRODUTO CULTURAL 2 de 7

CANTORIA
MÚSICA ITINERANTE EM HOSPITAIS
O CantoRia é um programa que leva elencos musicais profissionais e
voluntários a hospitais da Grande São Paulo. A cada visita, são realizadas
apresentações itinerantes, desde a recepção até a UTI, de forma interativa e
descontraída. Atualmente, são 45 integrantes atuantes em 5 hospitais públicos
e filantrópicos.
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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HOSPITAIS PARCEIROS
Beneficência Portuguesa (Bela Vista), Santa Casa, HSPE, AC Camargo e Hospital do
Campo Limpo.
Saiba muito mais sobre o programa em nosso site:
http://cantocidadao.org.br/programas/cantoria/

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2020 - PRONAC
191166
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ATC HOSPITAIS
TEATRO ITINERANTE EM HOSPITAIS
O programa cria e realiza apresentações de teatro, por meio de elencos
profissionais e voluntários, de forma itinerante, em hospitais, desde a recepção
até a UTI. As cenas têm entre 5 e 8 minutos e são inspiradas pelo tema “Bons
encontros”. O programa tem 25 pessoas nos elencos e atua em 10 hospitais,
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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HOSPITAIS PARCEIROS
HSPE e Hospital do Campo Limpo.
Saiba muito mais sobre o programa em nosso site:
http://cantocidadao.org.br/programas/atc-hospitais/

162
Cenas em
hospitais

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2020 - PRONAC
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ATC ESCOLAS e ONGs
TEATRO INFANTIL
O programa oferece apresentações teatrais gratuitas a crianças, tanto em
escolas da rede pública quanto na sede do Canto Cidadão, onde há um espaço
cultural. Nas apresentações na sede, o programa oferece transporte de ida e
volta às crianças. Os espetáculos são encenados por elencos profissionais e
voluntários.
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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Saiba muito mais sobre o programa em nosso site:
http://cantocidadao.org.br/programas/atc-escolas-e-ongs/

CANTO CIDADÃO: PLANO ANUAL 2020 - PRONAC
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ENCANTA
ATIVIDADES CULTURAIS EM BRINQUEDOTECAS HOSPITALARES
O programa realiza a]vidades culturais e lúdicas em brinquedotecas
hospitalares, com crianças e acompanhantes. A inicia]va conta com núcleos
voluntários (trios ou quartetos, em média), que levam contação de histórias,
artes plás]cas, teatro, poesia e, acima de tudo, brincadeiras, para o ambiente.
Atualmente, são 60 integrantes que atuam, regularmente, em cinco hospitais
públicos e ﬁlantrópicos e organizações que abrigam crianças.
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HOSPITAIS PARCEIROS
Hospital das Clínicas (Ins`tuto da Criança), AC Camargo, Hospital do Campo Limpo,
Hospital Cruz Azul e Hospital Municipal Saboya.
Saiba muito mais sobre o programa em nosso site:
hbp://cantocidadao.org.br/programas/encanta/
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CANTOEDUCA
PALESTRAS E OFICINAS ABERTAS À COMUNIDADE
O programa oferece eventos gratuitos (palestras e oficinas, entre 3 e 18 horas
de duração), na sede do Canto Cidadão, para público interno (capacitação
continuada dos elencos) e externo, com características informacionais
(cidadania, saúde, voluntariado, inteligência emocional, filosofia e outros) e
técnicas (teatro, palhaço, música, contação de histórias, comunicação e outros
temas). A maior parte dos profissionais (palestrantes e oficineiros) são
contratados por meio de edital aberto de convocação, apresentação de
propostas e contratação.
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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Saiba muito mais sobre o programa em nosso site, em especial o calendário de eventos
em 2020: hbp://cantocidadao.org.br/eventos
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FORMAÇÃO DE PLATEIA
PALESTRAS INTERATIVAS SOBRE ARTE
O programa oferece palestras interativas para estudantes de escolas públicas e
ONGs sobre a importância da arte no processo educacional e cidadão. Estas
atividades acontecem, em geral, antes e depois dos espetáculos do programa
Arte em Todo Canto – Escolas e ONGs, apresentado, aqui, anteriormente.
Nesses momentos, são apresentados às crianças o universo do teatro, seus
principais elementos e a relevância dessa e outras artes no processo de
compreensão e criação humanos. Outro momento importante é o diálogo entre
as crianças e os personagens, ao final das sessões, para compartilhamento de
ideias sobre a peça.
RESUMO DOS RESULTADOS ESPERADOS, EM 2021
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INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
•

Nome do projeto: Canto Cidadão – Plano Anual 2021

•

Projeto PRONAC no 203298 - Aprovado para captação

•

Valor total: R$ 324.324,00

•

Informações sobre cotas de patrocínio: preferencialmente, sugerimos
cotas a partir de 20% do valor total. Há, contudo, disposição para
dialogar sobre outras possibilidades.

CONTRAPARTIDAS AOS PATROCINADORES
Há um conjunto de contrapartidas que podem ser oferecidas, de forma proporcional à
cota escolhida pelo patrocinador. Entre as consideradas “Gerais”, ou seja, que estão
presentes em todas as cotas, citamos: presença da marca nas divulgações físicas e digitais,
assim como em material de assessoria de imprensa (destaque compatível com a cota).
Além das contrapartidas gerais, há a possibilidade de “Específicas”, a saber, novamente, de
forma proporcional ao valor do investimento. Alguns exemplos: indicação de hospitais,
escolas, ONGs e espaços públicos que receberão as atividades, realização de palestras no
espaço do patrocinador, vagas garantidas nas palestras e oficinas (para convidados do
patrocinador), material de comunicação específico e outras diversas possibilidades
possíveis.
Estamos à disposição para conversas sobre as contrapartidas.

QUEM JÁ ESTEVE CONOSCO NOS PROJETOS

