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São Paulo-SP, Maio de 2022.

Olá! Esperamos que você esteja bem.

Felizmente, temos a oportunidade de compartilhar este documento
contigo: o segundo relatório parcial do projeto Canto Cidadão – Plano
Anual 2021, PRONAC 203298, com execução em 2022 (saiba abaixo o
motivo), realizado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da
Cultura e Canto Cidadão, com patrocínio da, DLL, Ademicon - Consórcio
e Investimento, Elfa, Urubupungá Transportes e Turismo.  

Após a captação de 100% do valor do projeto, com as empresas
supracitadas, essencialmente em dezembro de 2021, passaram-se 13
meses até que fosse divulgada a liberação para execução, pela
Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo. A partir dessa
liberação, realizaremos as atividades previstas, em 2022, lembrando
que em 2021 desenvolvemos as atividades com recursos próprios e
mobilizados por meio de outras fontes. 

Nesta segunda edição do documento, é possível analisar os objetivos
esperados, as frentes de atuação, as atividades planejadas e realizadas,
as peças de comunicação, entre outros itens que julgamos relevantes
para a transparência da iniciativa.

Também colocaremos à disposição, em nosso site, a planilha
orçamentária do projeto, com informações relacionadas aos
pagamentos, o acompanhamento do orçado vs. real das rubricas, entre
outras informações relacionadas. 

Por aqui, seguimos acreditando na arte pela vida. E, queremos
compartilhar contigo tudo o que fazemos, assim como agradecer todas
as pessoas que se mantiveram ao nosso lado, em anos tão desafiadores
como os últimos.

Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder.

Cordialmente,

Felipe Mello
Diretor-fundador
Canto Cidadão
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Fortalecer as atividades de arte, educação, ludicidade e humanitarismo
em hospitais, escolas públicas, organizações da sociedade civil, abrigos,
lares de pessoas idosas e outros locais, em especial na região
metropolitana de São Paulo;

Apoiar o papel da arte como estímulo de ações socioeducativas em
escolas e ONGs;

 Contribuir para a ampliação das possibilidades de criação e realização
do fazer artístico, de forma inclusiva e democrática;

Estimular o exercício da cidadania, pelo do voluntariado capacitado e
recorrente; 

Democratizar o acesso a conceitos e técnicas relacionadas a
manifestações artísticas, pela oferta de eventos educativos como
palestras interativas, rodas de conversas e outros formatos, em modo
online e presencial.

Mais informações seguidos dos detalhes de cada produto cultural e seus
objetivos específicos esperados estão descritos nos seus respectivos tópicos
ao decorrer deste relatório.

OBJETIVOS GERAIS
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Visitas online e presenciais a lares de pessoas idosas e hospitais
Elencos de palhaçaria e música (duplas, trios e quartetos, essencialmente)
realizarão visitas ao vivo, no formato online, para este público, com acolhimento e
pílulas artísticas. A retomada das visitas presenciais está prevista para abril de 2022,
em algumas unidades de saúde.

Saraus online para crianças de hospitais, escolas, abrigos, organizações
sociais, sede do Canto Cidadão e outros
Duplas, trios e quartetos, essencialmente, realizando visitas ao vivo, no formato
online, para este público, com acolhimento, pílulas artísticas e atividades lúdicas e
educativas. A retomada das visitas presenciais aconteceu a partir do mês de abril de
2022, em algumas instituições parceiras.

Eventos educativos gratuitos sobre manifestações artísticas
Trata-se do CantoEduca, com realização de palestras, oficinas e rodas de conversa
online e presenciais (a partir de abril de 2022), sobre artes cênicas, expressão
corporal, música, palhaçaria, narração de histórias, comportamento humano e
temas relacionados à vida coletiva, tanto para os elencos voluntários quanto para
interessados, em geral.

Treinamento de novos integrantes voluntários
Preparação inicial de novos integrantes para o programa de brinquedotecas, para
ampliação do elenco.

Temporada de teatro infantil gratuito na sede
A partir de Junho, prevê-se a retomada dos ensaios para reinício da temporada de
teatro infantil gratuito na sede do Canto Cidadão, para crianças oriundas de escolas
públicas, organizações da sociedade civil e outros locais, com a oferta de
transporte gratuito para 50% do público. 

Teatro em hospitais
Ao menos no primeiro semestre, não acontecerão atividades específicas de teatro
em hospitais, sendo que os integrantes do elenco voluntário atuarão em conjunto
com o elenco de atividades lúdicas, artísticas e educativas, junto a crianças de
hospitais, abrigos, escolas públicas e organizações sociais.

RESUMO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS
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RESULTADOS GERAIS
INFOGRÁFICOS
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Janeiro a Abril de 2022

PESSOAS BENEFICIADAS
2.051

Aqui, você confere a soma dos resultados de
todos os programas do Canto Cidadão

PARTICIPAÇÕES DE
VOLUNTÁRIAS(OS)

318
HORAS DE

VOLUNTARIADO
Gestão, ensaios e apresentações

424

INSTITUIÇÕES
BENEFICIADAS

25
HORAS DE 

PREPARAÇÃO
OFERECIDAS

108
 ATIVIDADES*
REALIZADAS

*Ensaios, Treinamentos e apresentação
ao públicos final

143
 VOLUNTÁRIOS(AS)
ÚNICOS ATUANTES

116

Híbrido
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DOUTORES CIDADÃOS
INFOGRÁFICOS
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PESSOAS BENEFICIADAS

510
Aqui, você confere a os resultados resumidos

dos Doutores Cidadãos (palhaçaria)

PARTICIPAÇÕES DE
VOLUNTÁRIAS(OS)

97
HORAS DE

VOLUNTARIADO

107

VOLUNTÁRIAS(OS)
ÚNICOS ATUANTES

59
HORAS DE 

PREPARAÇÃO
OFERECIDAS

34

38

Janeiro a abril de 2022

VISITAS REALZIADAS
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ENCANTA
INFOGRÁFICOS
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PESSOAS BENEFICIADAS
1.333

Aqui, você confere a os resultados resumidos
do EnCanta (ludicidade, arte e educação)

PARTICIPAÇÕES DE
VOLUNTÁRIAS(OS)

111
HORAS DE

VOLUNTARIADO

137

VOLUNTÁRIAS(OS)
ÚNICAS (OS) ATUANTES

41
HORAS DE

PREPARAÇÃO
OFERECIDAS

25

33

Janeiro a abril de 2022

VISITAS REALIZADAS
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CANTORIA
INFOGRÁFICOS
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PESSOAS BENEFICIADAS
147

Aqui, você confere a os resultados resumidos
do CantoRia (grupos musicais)

PARTICIPAÇÕES DE
VOLUNTÁRIAS(OS)

110
HORAS DE

VOLUNTARIADO

181
22

HORAS DE
TREINAMENTO

OFERECIDAS

41

VISITAS REALIZADAS
13

Janeiro a abril de 2022

VOLUNTÁRIAS(OS)
ÚNICAS (OS) 

ATUANTES
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CANTOEDUCA
INFOGRÁFICOS
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VAGAS PREENCHIDAS
433

Aqui, você confere a os resultados resumidos do
CantoEduca (eventos educativos) pontuais e contínuos

EVENTOS GRATUITOS
REALIZADOS

49
HORAS DE ATIVIDADES

OFERECIDAS 

108

DAS PESSOAS INTEGRAM
OS ELENCOS VOLUNTÁRIOS

DO CANTO CIDADÃO

79%

Janeiro a abril de 2022

PROFESSORAS(ES)
PARTICIPANTES

6
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21%
DAS PESSOAS SÃO

ORIUNDAS DA
COMUNIDADE, EM GERAL



Está previsto para junho de 2022 o início das inscrições para o
Programa de Identificação de Perfil (PIP), que é o processo de entrada
para o treinamento inicial de novos(as) voluntários(as) do Canto
Cidadão. 

Para o primeiro semestre de 2022, está prevista a abertura de uma
turma de treinamento inicial para o EnCanta, programa de atividades
lúdicas e culturais em brinquedotecas hospitalares de unidades de
saúde públicas e filantrópicas, assim como em escolas públicas,
organizações sociais, abrigos de crianças e outros locais. 

A previsão é a entrada de cerca de 30 novos(as) integrantes voluntários
(as) para este programa sociocultural. 

Ao longo de 2022, há a possibilidade de mais duas turmas, tanto para o
EnCanta quanto para outros programas de voluntariado do Canto
Cidadão, além daquela já citada em parágrafos, acima.

Pretende-se promover, por meio desses processos de entrada e
treinamentos iniciais, com uma carga-horária estimada em pelo menos
120 horas, a incorporação de pelo menos 60 novos(as) integrantes aos
elencos do Canto Cidadão.
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TREINAMENTO DE NOVOS(AS) VOLUNTÁRIOS(AS)
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GRUPOS DE ESTUDOS (GEs) - Primeiro Semestre

Alessandra Cino: "Quero Cantar";
Rhena de Faria: "Avançando na Palhaçaria";
Heidi de Monezzi: “Avançando na Contação";
Felipe Mello: "Comunicação Expressiva";
Felipe Mello: "OPPA - Oficina de Preparação de Palhaçaria";
Isabela Mello: "Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras";
Isabela Mello: "Método EnCanta: Estudo de Roteiros";
Wilson de Moraes: "Prática de roteiros p/ visitas musicais em Hospitais e lares
de idosos".

As pessoas inscritas como Ouvintes não participaram das dinâmicas ou momentos de
interação com microfone ligado;
A presença do(a) Ouvinte se assemelha a uma plateia em uma palestra,
majoritariamente observando e, em casos pontuais, interagindo em espaços para
respostas de dúvidas, sob coordenação da pessoa facilitadora do evento;
Os(as) ouvintes não precisaram ficar com o vídeo ligado, assim como, em alguns
momentos, receberão a solicitação para desligarem os seus vídeos, por conta de
alguma atividade específica;
No dia do evento, caso faltasse alguma pessoa inscrita como Participante, pessoas
inscritas como Ouvintes poderiam receber o convite da pessoa facilitadora do evento
para assumir aquela vaga, caso quisessem.

No primeiro semestre, iniciamos os Grupos de Estudos (GE) do Canto Cidadão.
Estas atividades são destinadas, como parte do CantoEduca, ou seja, nosso
programa socioeducativo, às pessoas que fazem parte dos elencos voluntários da
organização: palhaçaria, música, teatro e atividades lúdicas. Para este público, as
atividades têm o caráter de preparação continuada, oferecendo vagas para todas as
pessoas que integram os elencos, em mais de 30 eventos. Para o primeiro
semestre, pretende-se selecionar seis profissionais envolvidos como facilitadores
dos eventos, nos seguintes temas:

Confira a descrição de cada evento em nosso site, assim como as datas disponíveis
para participação: cantocidadao.org.br/eventos/

A partir de abril, além do formato online, serão realizados Grupos de Estudos
presenciais na sede do Canto Cidadão, seguindo todas as medidas sanitárias para
prevenção contra a COVID-19. 

Em busca da democratização das atividades do projeto, em todos os eventos há
vagas disponíveis para pessoas da comunidade, em geral, que acompanham na
condição de ouvintes.

Características importantes da participação como Ouvinte:
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ACORDOS DE RESPONSABILIDADES
Trata-se de um método de gestão de voluntariado, idealizado pela proponente, por
meio do qual as partes determinam as bases da atuação, tais como: quantidade
mínima de atividades artísticas a serem realizadas, carga-horária mínima de
preparação continuada, engrenagem de gestão das atividades, agendamento prévio
de datas e locais a serem visitados. Ainda, a rotina de relatórios e outras tarefas
para gestão eficiente do elenco voluntário, inclusive havendo consequências
relacionadas ao descumprimento do Acordo, para uma previsibilidade capaz de
honrar os combinados feitos, em especial junto às instituições parceiras e
incentivadores do projeto. 

O Acordo de Responsabilidades do primeiro semestre, denominado 2021.2 é
composto por quatro atividades, com implicações diferentes em cada um dos seus
programas socioculturais. Em dezembro de 2021, fizemos a convocatória dos elencos,
para as atividades do primeiro semestre. Tivemos, ao todo, 202 voluntárias(os)
aderentes, sendo 84 do programa sociocultural Doutores Cidadãos; 52 do programa
Encanta, 20 do programa Cantoria e 08 do ATC (teatro). Veja detalhes específicos, as
atividades:

Visitas: realização de visita online e presencial, em especial a pessoas idosas, hospitais,
abrigos, escolas, e outros espaços. Fizemos parcerias com os Lares de idosos e abrigos,
com calendário de datas e horários para realização das atividades online. Iniciamos, em
fevereiro, as visitas virtuais, com os integrantes dos programas Doutores Cidadãos, ATCs e
Cantoria; Pretende-se em abril iniciar as visitas presenciais. 

CantoEduca - 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 - Eventos Pontuais: programa socioeducativo da organização, que oferece
palestras, rodas de conversa e palestras gratuitas, sobre seis eixos temáticos:
comportamento humano, palhaçaria, artes cênicas, expressão corporal, contação de
histórias e música. No segundo semestre, serão mais de 20 eventos, em dias e horários
diferentes, destinados aos integrantes dos programas e comunidade interessada, em
geral;

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

Conheça os Acordos de Responsabilidades, na parte de Biblioteca de Materiais, que cada
programa sociocultural, em nosso site. Um exemplo: 

Acordo de Responsabilidades dos Doutores Cidadãos
Clique aqui para conferir!
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PARTE 2
Atividades por
programas
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PRODUTO CULTURAL

DOUTORES
CIDADÃOS
Palhaçaria
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Gestão dos voluntários(as) ativos(as) e instituições parceiras; 
Preparação continuada do elenco atuante;
Fortalecimento do repertório do elenco, com compartilhamento de
metodologia com outros grupos, por meio de eventos e material disponível
online.

Os Doutores Cidadãos realizam visitas pela linguagem do palhaço,
especialmente a pacientes adultos e idosos, acompanhantes e funcionários de
hospitais públicos e filantrópicos, desde 2002. Já foram mais de 1.200
voluntárias(os) capacitadas(os), com mais de três milhões de encontros
realizados, neste período. 

Desde junho de 2020, com a chegada da quarentena, o programa vem
acontecendo por meio de visitas online a lares de pessoas idosas e hospitais,
em especial por meio da parceria com o Instituto Velho Amigo e o CEJAM.

Para o primeiro semestre de 2022, 84 integrantes do elenco aderiram ao
Acordo 2022.1, e participarão das atividades, no formato online e presencial,
até junho de 2022.

O programa realiza visitas online e presenciais em busca de bons encontros e
compartilhamento de pílulas artísticas, com bate papo interativo com
frequentadores e profissionais de lares de pessoas idosas e hospitais. O
projeto pretende realizar, ao longo de 2022, entre 600 e 1.000 visitas
presenciais e online (esse delta se deve à imprevisibilidade das condições
sanitárias) a hospitais públicos e filantrópicos, assim como a lares de pessoas
idosas e outros locais, com a oferta de aproximadamente 3.000 horas de
atividades artísticas gratuitas.

Este Plano Anual apoiará a iniciativa, em várias frentes: 
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DOUTORES CIDADÃOS

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, CONFIRA
ALGUMAS IMAGENS DE VISITAS
REALIZADAS, EM 2022.
As imagens são protegidas por lei.
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Entre janeiro e abril de 2022, foram 59 voluntários(as) do programa de palhaçaria
atuantes, em 38 visitas, sendo 7 presenciais e 31 on-line, beneficiando 510 pessoas. 
As visitas foram feitas em duplas, trios ou quartetos. 

No total de horas voluntárias em atividades totalizamos 107 horas, nesse período. 

A seguir, a lista de todas as instituições beneficiadas e a relação das visitas online, no
período: 
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ATIVIDADES DE PALHAÇARIA
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01/02 – [Visita Online] Hospital Municipal de Cajamar: 04 pessoas beneficiadas

03/02 – [Visita Online] Lar Irmã Alice: 11 pessoas beneficiadas

05/02 – [Visita Online] Lar Isabel Soler: 22 pessoas beneficiadas

05/02 – [Visita Online] Lar Quinta das Flores: 06 pessoas beneficiadas

08/02 – [Visita Online] Hospital Municipal de Cajamar: 06 pessoas beneficiadas

12/02 – [Visita Online] Lar Quinta das Flores: 6 pessoas beneficiadas

15/02 – [Visita Online] Hospital Municipal de Cajamar: 04 pessoas beneficiadas

17/02 – [Visita Online] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas

19/02 – [Visita Online] Lar Simeão: 11 pessoas beneficiadas

19/02 – [Visita Online] Lar Isabel Soler: 20 pessoas beneficiadas

22/02 – [Visita Online] Hospital Municipal de Cajamar: 04 pessoas beneficiadas

22/02 – [Visita Online] Lar Madre Regina: 06 pessoas beneficiadas.

Fevereiro
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Março e Abril
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Confira abaixo as informações relacionadas a março e abril, com local, data, formato
(online ou presencial) e pessoas beneficiadas, por atividade. 
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PREPARAÇÃO CONTINUADA DA PALHAÇARIA

PILAR A: Rhena de Faria, com a oficina "Avançando na Palhaçaria"; 
PILAR B: Felipe Mello, com a oficina ""OPPA - Oficina de Preparação de Palhaçaria".
PILAR C: Felipe Mello, com a oficina "Comunicação Expressiva".

GRUPOS DE ESTUDOS
No decorrer do primeiro semestre de 2022, o Canto Cidadão realizará grupos de estudos
(GEs) para continuidade do processo de criação de repertório para atuação online e
presencial, assim como fortalecimento de conceitos e técnicas relacionadas à arte da
palhaçaria. 

Os(as) facilitadores(as) convidados(as) atuarão em três temas:

Entre março e abril, foram realizados os eventos, a seguir:
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ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES - PALHAÇARIA
Os indicadores, a seguir, apontam a atualização proporcional ao período das metas
deste programa, até 31/03/2022. Os resultados conquistados de janeiro à abril,
e, sua maioria ainda foram em formato online, no qual o número de pessoas
atendidas, por visita, é bastante inferior ao presencial (que era uma
possibilidade imaginada, no momento de elaboração da meta, em 2020),
assim como a quantidade, em si, de visitas, por conta da limitação dos lares de
pessoas idosas e hospitais. 

*Este valor corresponde à quantidade de presenças individuais de integrantes, em
visitas, lembrando que as visitas online são feitas em duplas, trios, quartetos e,
excepcionalmente, em quintetos.
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CANTORIA
MÚSICA
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Gestão dos voluntários(as) ativos(as) e hospitais parceiros; 
Capacitação continuada do elenco atuante;
Fortalecimento do repertório do elenco, com compartilhamento de
metodologia com outros grupos, por meio de eventos e material disponível
online.

O CantoRia realiza visitas musicais a pacientes adultos e idosos, acompanhantes
e funcionários de hospitais públicos e filantrópicos, desde 2011.  

Desde junho de 2020, com a chegada da quarentena, o programa vem
realizando atividades online com música e acolhimento, a lares de pessoas
idosas, em especial por meio da parceria com o Instituto Velho Amigo e outras
instituições.

No primeiro semestre, 20 integrantes do elenco aderiam ao Acordo 2022.1,
para participar das atividades, no formato online e presencial, ao longo do
semestre.

Por meio do Plano anual, o programa realizará visitas online e presenciais em
busca de bons encontros, com bate papo interativo com idosos e profissionais,
misturando acolhimento com pílulas artísticas musicais. Com este Plano Anual,
ampliar-se-ão os resultados do trabalho, com a capacitação continuada dos
integrantes, já atuantes.

Este Plano Anual apoiará a iniciativa, em várias frentes: 
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CANTORIA

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, CONFIRA
ALGUMAS IMAGENS DE VISITAS
REALIZADAS, EM 2022.
As imagens são protegidas por lei.

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
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Entre janeiro e abril de 2022, foram 22 voluntários do programa CantoRia
atuantes, em 13 visitas, beneficiando 147 pessoas. 
As visitas foram feitas em duplas e trios. Foram 181h horas voluntárias, nesse
período.  

A seguir, a lista de todas as instituições parceiras e a relação das atividades online:

ATIVIDADES MUSICAIS

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
Execução em 2022
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@canto_cidadao

07/02 – [Visita virtual] Lar ILPI Jaçanã: 15 pessoas beneficiadas;

16/02 – [Visita virtual] Lar Irmã Alice: 10 pessoas beneficiadas;

19/02 – [Visita virtual] Lar Cepim: 19 pessoas beneficiadas;

23/02 – [Visita virtual] Lar Alcina: 05 pessoas beneficiadas;

23/02 – [Visita virtual] Lar Frederico Ozanam: 04 pessoas beneficiadas.

Fevereiro
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ATIVIDADES MUSICAIS

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 

www.cantocidadao.org.br
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Março e Abril

Confira abaixo as informações relacionadas a março e abril, com local, data, formato
(online ou presencial) e pessoas beneficiadas, por atividade. 
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PREPARAÇÃO CONTINUADA - MÚSICA

PILAR A – Alessandra Cino: "Quero Cantar";
PILAR B – Wilson de Moraes: "Prática de roteiros p/ visitas musicais";

GRUPOS DE ESTUDOS
No primeiro semestre, o CantoRia terá grupos de estudos formato online e a
partir de abril em formato presencial. Os(as) facilitadores(as) convidados(as) atuarão
em dois temas:

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
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*Este valor corresponde à quantidade de presenças individuais de integrantes, em
visitas, lembrando que as visitas online são feitas em duplas, trios, quartetos e,
excepcionalmente, em quintetos.

INDICADORES - ATIVIDADES MUSICAIS
Os resultados, a seguir, apontam a atualização proporcional ao período das metas deste
programa, até 30/04/2022. Os resultados conquistados de janeiro a abril foram em
sua maioria em formato online, no qual o número de pessoas atendidas, por
visita, é bastante inferior ao presencial (que era uma possibilidade imaginada, no
momento de elaboração da meta, em 2020), assim como a quantidade, em si, de
visitas, por conta da limitação dos lares de pessoas idosas e hospitais. 
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PRODUTO CULTURAL

ENCANTA
ATIVIDADES LÚDICAS,

ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS 

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
Execução em 2022



Preparação e gestão das(os) voluntárias(os), contribuindo com o atendimento desse
direito da criança (brincar), previsto em diversas legislações brasileiras;
Ainda, será oferecida preparação inicial de novos (as) integrantes, ao longo do ano;
Também, atividades de fortalecimento do repertório do elenco, com
compartilhamento de metodologia com outros grupos, por meio de eventos e
material disponível online.

O EnCanta realiza, originalmente, atividades lúdicas, artísticas e educativas em
brinquedotecas hospitalares, escolas e organizações da sociedade civil, com crianças,
acompanhantes e profissionais dos locais. Com o surgimento da pandemia, o programa
criou atividades ONLINE. A partir de junho de 2020, as atividades vêm sendo realizadas
em formato online, com o público de escolas, ONGs, hospitais e abrigos, assim como por
meio das redes sociais do Canto Cidadão. 

Para o primeiro semestre de 2022, 52 integrantes do elenco aderiram ao Acordo
2022.1 e participarão das atividades, em formato online e presencial. 

Por meio deste Plano anual o elenco realizará visitas online e presenciais, com bons
encontros, diálogo interativo e acolhedor com as crianças, adolescentes e
acompanhantes, temperando o acolhimento com pílulas artísticas, jogos e outras
atividades lúdicas, culturais e educativas. 

Por meio do Plano Anual, dar-se-á suporte à preparação e gestão das(os) voluntárias(os)
de forma a contribuir com o atendimento desse direito da criança (brincar), previsto em
diversas legislações brasileiras, assim como será realizada a preparação de novos(as)
integrantes, ao longo do ano. 

Este Plano Anual apoiará a iniciativa, em várias frentes: 
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ENCANTA
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ATIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS

Entre janeiro e abril de 2022, foram 41 voluntários do programa EnCanta atuantes,
em 33 atividades/saraus, beneficiando 1.333 pessoas. 

O total de horas voluntárias chegou a 137, nesse período.

A seguir, a lista de todas as instituições parceiras e a relação das atividades online:
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12/02 – [Saraus Virtuais] SAICA São Bento: 06 pessoas beneficiadas

15/02 – [Saraus Virtuais] Instituto Ana Rosa: 08 pessoas beneficiadas

14/02 – [Saraus Virtuais] CCA Nossa Sra. Auxiliadora: 22 pessoas beneficiadas

16/02 – [Saraus Virtuais] EE Jacyra Moya: 125 pessoas beneficiadas

21/02 – [Saraus Virtuais] CCA Nossa Sra. Auxiliadora: 22 pessoas beneficiadas

16/02 – [Saraus Virtuais] EE Jacyra Moya: 186 pessoas beneficiadas

19/02 – [Saraus Virtuais] EMEF Rodrigues Alves: 17 pessoas beneficiadas

22/02 – [Saraus Virtuais] EE Jacyra Moya: 131 pessoas beneficiadas

23/02 – [Saraus Virtuais] CCA Padre Jaime: 21 pessoas beneficiadas

22/02 – [Saraus Virtuais] EE Jacyra Moya: 186 pessoas beneficiadas

25/02 – [Saraus Virtuais] CCA Padre Jaime: 21 pessoas beneficiadas

04/02 – [Saraus Virtuais] EMEI Mary Buarque: 20 pessoas beneficiadas

Fevereiro
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ATIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
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Março e Abril
Confira abaixo as informações relacionadas a março e abril, com local, data, formato
(online ou presencial) e pessoas beneficiadas, por atividade. 
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PREPARAÇÃO CONTINUADA - ENCANTA

PILAR A – Heidi Monezzi: "Contação de Histórias”;
PILAR B – Isabela Mello: "Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras”;
PILAR C – Isabela Mello: "Método EnCanta".

GRUPOS DE ESTUDOS - Primeiro Semestre
No primeiro semestre, o EnCanta terá as seguintes facilitadoras convidadas em seus
Grupos de Estudos:

A seguir, a lista dos eventos realizados, entre fevereiro e abril:
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*Este valor corresponde à quantidade de presenças individuais de integrantes, em
visitas, lembrando que as visitas online são feitas em duplas, trios, quartetos e,
excepcionalmente, em quintetos.

INDICADORES - ENCANTA

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 

Os resultados, a seguir, apontam a atualização proporcional ao período das metas deste
programa, até 30/04/2022. Os resultados conquistados de janeiro a abril  em sua
maioria foram em formato online, no qual o número de pessoas atendidas, por
visita, é bastante inferior ao presencial (que era uma possibilidade imaginada,
no momento de elaboração da meta, em 2020), assim como a quantidade, em si, de
visitas, por conta da limitação dos lares de pessoas idosas e hospitais. 
 

www.cantocidadao.org.br
@canto_cidadao
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PRODUTO CULTURAL

CANTOEDUCA
EVENTOS

EDUCATIVOS

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
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Desde 2002, o Canto Cidadão oferece preparação gratuita para a comunidade, em
geral, assim como para os integrantes de seus elencos voluntários. 
Os eventos se complementam ao trazerem ofertas conceituais e práticas/técnicas,
transitando por temas artísticas (artes cênicas, palhaçaria, música, contação de
histórias, poesia, ludicidade e outros) e relacionados ao desenvolvimento humanos e
social, como cidadania, autoconhecimento, voluntariado, inteligência emocional, jogos
colaborativos, comunicação, entre outros.
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49
eventos

realizados

CANTOEDUCA

136
voluntários

únicos
beneficiados

36
pessoas únicas da

comunidade
beneficiadas

 
Grupos de Estudos e Eventos Pontuais (Minioficinas,
Palestras e Rodas de Conversas)

172
total de

pessoas únicas
beneficiados

[16/02] "OPPA - Oficina de Preparação de Palhaçaria", beneficiados: 14, sendo 10
voluntários e 04 ouvintes;
[21/02] "Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras 1", beneficiados: 11, sendo 09 voluntários e 02
ouvintes;
[22/02] "OPPA - Oficina de Preparação de Palhaçaria", beneficiados: 13, sendo 11
voluntários e 02 ouvintes;
[23/02] "Comunicação Expressiva 1",beneficiados: 16, sendo 13 voluntários e 03 ouvintes;
08/03 - CICLO 1 Avançando na Palhaçaria], com Rhena de Faria, pessoas beneficiadas: 10,
sendo 09 voluntários e 01 ouvintes;
10/03 - [OPPA - Oficina de Preparação para Palhaçaria], com Felipe Mello, pessoas
beneficiadas: 15, sendo 09 voluntários e 06 ouvintes;
12/03 - Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras", com Isabela Mello, pessoas beneficiadas: 09,
sendo 05 voluntários e 04 ouvintes;
15/03 - "Comunicação Expressiva 2",com Felipe Mello, pessoas beneficiadas: 11, sendo 09
voluntários e 02 ouvintes;

Entre janeiro e abril, foram realizados 49 eventos dos GEs (Grupos de Estudos),
gratuitos, com 433  vagas preenchidas, entre participantes diretos e ouvintes.
Pretende-se em Junho iniciar os eventos pontuais.

A seguir, a lista dos eventos realizados: 

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
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36

CANTOEDUCA

 

15/03 - CICLO 1 Avançando na Palhaçaria], com Rhena de Faria, pessoas beneficiadas: 10,
sendo 08 voluntários e 05 ouvintes;
16/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 07, sendo 07 voluntários;
17/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 03, sendo 03 voluntários;
17/03, Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras", com Isabela Mello, pessoas beneficiadas: 17, sendo
voluntários 12 e 05 ouvintes;
19/03 - [OPPA - Oficina de Preparação para Palhaçaria], com Felipe Mello, pessoas
beneficiadas: 09, sendo 08 voluntários e 01 ouvintes;
21/03, Método EnCanta: Estudo de Roteiros", com Isabela Mello, pessoas beneficiadas: 02
voluntários;
22/03 - CICLO 1 Avançando na Palhaçaria], com Rhena de Faria, pessoas beneficiadas: 11,
sendo 07 voluntários e 04 ouvintes;
22/03 - CICLO 1 Avançando na Palhaçaria], com Rhena de Faria, pessoas beneficiadas: 11,
sendo 07 voluntários e 04 ouvintes.
22/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 06 voluntários;
23/03 - "Comunicação Expressiva 2",com Felipe Mello, pessoas beneficiadas: 12, sendo 09
voluntários e 03 ouvintes;
23/03 - [CICLO 1 GE CA] Quero Cantar, com Alessandra Cino, pessoas beneficiadas: 11,
sendo 07 voluntários e 01 ouvinte;
23/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 09, sendo 07 voluntários e 02 ouvintes;
24/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 06, sendo 04 voluntários e 02 ouvintes;
28/03 - [OPPA - Oficina de Preparação para Palhaçaria], com Felipe Mello, pessoas
beneficiadas: 13, sendo 09 voluntários e 04 ouvintes;
29/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 04 voluntários;
29/03, Jogos, Dinâmicas e Brincadeiras", com Isabela Mello, pessoas beneficiadas: 15, sendo
10 voluntários e 05 ouvintes.
30/03 - [CICLO 1 GE CA] Quero Cantar, com Alessandra Cino, pessoas beneficiadas: 02,
sendo 05 voluntários e 01 ouvinte;
30/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 06 voluntários;
31/03 - Ensaios- visitas musicais em Hospitais e lares de idosos", com Wilson de Moraes,
pessoas beneficiadas: 01 voluntário;
31/03, Método EnCanta: Estudo de Roteiros", com Isabela Mello, pessoas beneficiadas: 07,
sendo 06 voluntários e 01 ouvintes.

Confira a programação completa do CantoEduca em www.cantocidadao.org.br/eventos

RELATÓRIO PARCIAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021 
Execução em 2022

www.cantocidadao.org.br
@canto_cidadao



Execução em 2022

36

CANTOEDUCA
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CANTOEDUCA
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PESQUISA DE AVALIAÇÃO
Entre janeiro e abril, recebemos 203 avaliações dos eventos do CantoEduca,
entre MiniOficinas, grupos de estudos, rodas de conversa e palestras gratuitas
e online:

INDICADORES - CANTOEDUCA

1. A comunicação sobre o evento foi clara.

2. O processo de acesso foi fácil e transparente.
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CANTOEDUCA

3. O evento atendeu as minhas expectativas.

4. Independente do facilitador, eu indicarei esse evento à minha rede de contatos.
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www.cantocidadao.org.br
@canto_cidadao

92%

6%

93%
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CANTOEDUCA

6. O(a) facilitador(a) demonstrou domínio sobre o assunto.

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

7. Eu tenho interesse em participar de outro evento com o(a) facilitador(a)

8. Como você teve conhecimento do evento?
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Os resultados, a seguir, trazem a atualização das metas deste programa, até
30/04/2022. Os resultados foram conquistados, em formato online.

CANTOEDUCA
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PARTE 3
Comunicação do
projeto

RELATÓRIO FINAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021  



44

NOSSO SITE

FACEBOOK

INSTAGRAM

RELATÓRIO FINAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021  

55
POSTAGENS

CURTIDAS, REAÇÕES E
COMPARTILHAMENTOS

IMPRESSÃO

PESSOAS ALCANÇADAS

22.176

145
POSTAGENS

CURTIDAS VISUALIZAÇÃO
NAS POSTAGENS

PESSOAS ALCANÇADAS VISUALIZAÇÕES NOS
STORIES

36.467

01/01 até

SESSÕES REALIZADAS

VISUALIZAÇÕES
DE PÁGINA

USUÁRIOS ATIVOS

4.378

8.621 3.563

2.508

33.013 9.170

30/04

IMPRESSÕES

21.575 439
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Como a Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo,
ainda não havia liberado, formalmente, o projeto para execução durante o
período de divulgação das peças abaixo, a régua de patrocínio não estava
sendo utilizada até o mês de março, apenas a citação dos patrocinadores,
na abertura dos eventos. A partir de abril, com o projeto liberado para
execução, existe a presença da régua, nas peças criadas e divulgadas .

COMUNICAÇÃO DO PROJETO

RELATÓRIO FINAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021  
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Como a Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo,
ainda não havia liberado, formalmente, o projeto para execução durante o
período de divulgação das peças abaixo, a régua de patrocínio não estava
sendo utilizada até o mês de março, apenas a citação dos patrocinadores,
na abertura dos eventos. A partir de abril, com o projeto liberado para
execução, existe a presença da régua, nas peças criadas e divulgadas .
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COMUNICAÇÃO DO PROJETO
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COMUNICAÇÃO DO PROJETO
Vídeos

[POEMA SARAU] "Xereta - Viva a Curiosidade", por Felipe Mello - Fevereiro
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/264317369175365/

RELATÓRIO FINAL CANTO CIDADÃO PLANO ANUAL 2021  

[CANTOEDUCA] Agenda de Eventos - Março
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/348273910535825/

[CANTORIA] Retorno dos Ensaios Presenciais do CantoRia- Abril
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/406164098011073/

[CANTOEDUCA] Grupos de Estudos Presenciais - Abril
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/686876605964178/

[CANTOEDUCA] Agenda de Eventos - Abril
https://www.facebook.com/cantocidadao/videos/663475778042371/
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Contatos
Responsável por este documento: 
Felipe Domingos de Mello
Diretor-fundador do Canto Cidadão

Fone: (11) 3667-0167
Fone: (11) 98221-3304
E-mail: felipe@cantocidadao.org.br
E-mail: info@cantocidadao.org.br
Site: www.cantocidadao.org.br
Facebook: www.facebook.com.br/cantocidadao
Instagram: www.instagram.com/canto_cidadao
YouTube: www.youtube.com/cantocidadao

Endereço:
Rua Galeno de Almeida, 557 - Cerqueira César
São Paulo-SP - CEP: 05410-030
Brasil
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