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RITMOS DO CORAÇÃO
CNPJ nº 11.433.432/0001-02

Relatório Anual 2020
Ações realizadas pela ONG e Ponto de Cultura Ritmos do Coração com o objetivo de potencializar
transformações sociais visando a prática da inclusão consciente, através do reconhecimento e
valorização da diversidade.

Projeto - VEM BRINCAR TAMBÉM!
Objeto: Promoção do brincar inclusivo estimulando a convivência entre as crianças com e sem
deficiência, seus pais e familiares.
Valor de execução: R$20.000,00
Origem dos recursos: Edital Programa de Aceleração Impactô - Instituto Ekloos, Instituto Neoenergia
e Elektro.
Caracterização dos serviços

Foto: Projeto VEM BRINCAR TAMBÉM! - LIVES
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

PÚBLICO ALVO: crianças de 03 a 07 anos, com e sem deficiência, pais, educadores.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Eventos abertos, gratuitos, realizados de forma remota (online)
através de inscrição na plataforma Sympla e acesso ao Google Meet.
RECURSOS HUMANOS: 06 artistas educadores, tradutora intérprete de LIBRAS e 05 voluntários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Sem limite (acesso online)
REGIME DE FUNCIONAMENTO:
Fomos selecionados no Programa de Aceleração Social Impactô - Especial COVID-19, idealizada
pelo Instituto Ekloos com apoio do Instituto Neoenergia, que tem como objetivo impulsionar ONGs
e Negócios Sociais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O escopo do projeto contemplado neste
edital visa dar continuidade as ações brincantes migrando do formato presencial para o remoto.
Foram desenvolvidas 08 Lives divididas em duas atividades por mês, durante os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro/2020 sendo 04 Intervenções Brincantes, onde levamos o brincar
inclusivo para dentro das casas das crianças, com e sem deficiência e 04 Práticas Acessíveis do
Brincar, voltadas para pais, professores, terapeutas e demais interessados.
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: 146 crianças, pais e professores.

Foto: Projeto VEM BRINCAR TAMBÉM! - LIVES
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Descrição da Foto: Registro de tela durante a Live com imagens de crianças e adultos.

Descrição da Foto: Registro de tela durante a Live com imagens de adultos.
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Projeto - VEM BRINCAR TAMBÉM!
Objeto: Produção de 08 vídeos de brincadeiras tradicionais, em formatos acessíveis, e organização de
e-book com dicas de brinquedos e brincadeiras de tradição popular visando a promoção do brincar
inclusivo estimulando a convivência entre crianças com e sem deficiência, seus pais e familiares.
Valor de execução: R$30.000,00
Origem dos recursos: Edital nº 2 da SMPED - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.
Caracterização dos serviços

Foto: Projeto VEM BRINCAR TAMBÉM! - gravação dos 08 vídeos brincantes
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

PÚBLICO ALVO: crianças de 03 a 07 anos, com e sem deficiência, pais, professores.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento fechado em parceria com 05 escolas municipais e OSCs,
localizadas em diferentes regiões de São Paulo.
RECURSOS HUMANOS: 06 artistas educadores, tradutora intérprete de LIBRAS, audiodescritora,
designer e ilustrador.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de São Paulo
REGIME DE FUNCIONAMENTO:
Inicialmente, haviam sido planejadas a execução de 10 oficinas brincantes e 05 visitas a Parques
Adaptados. Em virtude da pandemia do corona vírus, o plano de trabalho foi alterado para a
realização da gravação de 08 vídeos de brincadeiras e organização de um e-book de brinquedos e
brincadeiras tradicionais com dicas para tornar o brincar mais inclusivo.
O projeto compreende o brincar como a principal linguagem e manifestação da infância e, por
isso, tem como objetivo oferecer as crianças, com e sem deficiência, atividades onde brincadeira,
imaginação e arte se entrelaçam favorecendo momentos de diversão e descobertas, ampliando seu
repertório cultural, respeitando a diversidade e as diferenças, e reconhecendo o potencial criador
de cada uma.
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: 200 crianças, com e sem deficiência, sendo 100 alunos de 05 Escolas
Públicas Municipais: EMEIs Mary Buarque, Jardim Vila Nova, Prof. José Aloysio Correia, EMEBS Anne
Sullivan e EMEF Marechal Deodoro da Fonseca e 100 educandos de 05 OSCs: Ahimsa, Adefav, Insituto
Severino Fabriani, Laramara e Projeto Criança Feliz, e 40 professores.

Descrição da Foto: na foto, à esquerda, 04 integrantes da Trupe Brincante Ritmos do Coração interagem durante
gravação de vídeo e, na foto, à direita, dois técnicos operam câmeras de vídeo e fotográfica fazendo a captação da imagem.
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EVENTOS
VEM BRINCAR TAMBÉM
• 01 Live em parceria com Grupo Mulheres do Brasil
Caracterização dos serviços:

Foto: Divulgação Live VEM BRINCAR TAMBÉM! em parceria com Mulheres do Brasil
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

PÚBLICO ALVO: crianças de 03 a 07 anos, com e sem deficiência, pais, professores.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento gratuito, aberto ao público, realizado em parceria com o
Grupo Mulheres do Brasil, de forma remota (online) através da plataforma Webex para celebrar o
Dia Mundial do Brincar - 28 de Maio de 2020.
RECURSOS HUMANOS: 02 brincantes e 04 voluntários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Sem limite (acesso online)

Descrição da Foto: banner de divulgação da Live - Dia Mundial do Brincar com as
imagens de duas mediadoras da Ritmos do Coração e duas mães com seus filhos.

• 01 Live em parceria com Fernanda Bianchini
Caracterização dos serviços:
PÚBLICO ALVO: crianças com e sem deficiência, pais, professores.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento gratuito, fechado para alunos, familiares e prefessores,
realizado em parceria com a Associação Fernanda Bianchini, de forma remota (online) através da
plataforma Zoom para celebrar o Dia de São João - 24 de junho de 2020 e retorno às aulas - 05 de
agosto de 2020.
RECURSOS HUMANOS: 01 brincante e 02 voluntários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Sem limite (acesso online)
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: cerca de 80 pessoas.
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Foto: Divulgação Live VEM BRINCAR TAMBÉM! em parceria com Fernanda Bianchini
Fonte: Acervo Ritmos do Coração
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Foto: Divulgação Live VEM BRINCAR TAMBÉM! em parceria com Fernanda Bianchini
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Descrição da Foto: banner de divulgação da Live - Brincadeiras Inclusivas - com as imagens de Viviane Fowler,
fundadora da Ritmos do Coração e Fernanda Bianchini Saad fundadora da Associação Fernanda Bianchini.

Descrição da Foto: Registro da tela durante a Live com imagens de crianças e adultos.

• Festival de Acessibilidade Sem Barreiras - SMPED
Caracterização dos serviços:
PÚBLICO ALVO: crianças com e sem deficiência e seus familiares.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: EEvento com transmissão aberta ao público, de Performance da
Trupe Brincante da Ritmos do Coração gravado durante o Festival Sem Barreiras, na Biblioteca Mário
de Andrade - SP.
RECURSOS HUMANOS: 06 brincantes, 01 músico e 01 tradura intérprete de LIBRAS.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Sem limite (acesso online)
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: Espontâneo (visualizações no YouTube)
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Foto: Gravação para o Festival Sem Barreiras da SMPED
Fonte: Acervo Ritmos do Coração
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Descrição da Foto: Os integrantes da Trupe Brincante Ritmos do Coração composta por cinco mulheres e três
homens usando adereços lúdicos como tiaras, chapéus, nariz de palhaço, saia de filó, posam para foto, sorrindo.

DOAÇÕES
Desde o início da pandemia, a Ritmos se juntou a outros parceiros visando atender as demandas
mais urgentes de pessoas com deficiência em situação de rua e famílias de pessoas com deficiência
em situação de vulnerabilidade econômica e social.
Objeto: Recebimento de doação amparada no que está previsto no inciso I do artigo 84-B e artigo
84-C da Lei nº 13.019/2014, que trata das doações a entidades sem fins lucrativos com os recursos
aplicados integralmente na realização dos objetivos sociais da Ritmos do Coração.
Realizamos entregas de itens de primeira necessidades, como: cestas básicas, kits de higiene e
limpeza, vales-alimentação, máscaras e, para as crianças, na Páscoa, ovinhos de chocolate e, no
Natal, roupas e brinquedos.
Doações recebidas em produtos: Itens recebidos através de uma rede de parceiros e repassadas
aos beneficiários cadastrados.
Valor envolvido no exercício de 2020: R$19.200,00 (valores estimados com base no preço de
mercado)
Doações recebidas em espécie: Recursos recebidos através de doações de pessoas físicas e/ou
jurídicas.
Valor envolvido no exercício de 2020: R$5.500,00
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Foto: Doações realizadas durante a pandemia em 2020
Fonte: Acervo Ritmos do Coração
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Foto: Doações realizadas durante a pandemia em 2020
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Foto: Doações realizadas durante a pandemia em 2020
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Descrição da Foto: Um grupo de pessoas composto por adultos e crianças,
em pé, posa para foto com oito caixas de cestas básicas dispostas a sua frente.

Descrição da Foto: na imagem, à esquerda, uma senhora com muleta, posa para foto ao lado de uma caixa de cesta básica
disposta em um carrinho e na imagem, à direita, um senhor amputado, sentado na calçada, com uma cesta básica em seu colo.

