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Relatório Anual 2016
Apresentamos as ações realizadas pela ONG Ritmos do Coração com o objetivo de participar
ativamente do processo de construção do protagonismo social e do empoderamento das pessoas
com deficiência, desenvolvendo ações efetivas e inovadoras.

Projeto I – CULTURA ACESSÍVEL
Objeto: Visitas Educativas monitoradas a roteiros culturais
Valor envolvido no exercício 2016: R$80.000,00
Origem dos recursos: Secretaria Municipal de Cultura e MinC

Foto: Projeto Cultura Acessível
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Caracterização dos serviços:
PÚBLICO ALVO: Crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 45 beneficiários/mês
RECURSOS HUMANOS: 07 pessoas
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de São Paulo
REGIME DE FUNCIONAMENTO: Cada visita demanda a realização de 05 ações: visita técnica ao Espaço Cultural que ira receber o grupo, planejamento da ação, ensaio, oficina de preparação, visita
educativa. Dentro do escopo do projeto foram realizadas 08 oficinas de preparação e 08 visitas educativas monitoradas para 08 Instituições beneficiando cerca de 360 atendidos diretos e 80 indiretos.
Ainda dentro do escopo do projeto, foi realizado, também o evento “Sarau para Todos“, na Casa
das Rosas-Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, gratuito e aberto à população, com
público total estimado de 80 pessoas.
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:
360 beneficiados diretos
80 beneficiados indiretos
TOTAL GERAL 2016 - 440 beneficiados
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EVENTOS
• Vem Brincar Também
Caracterização dos serviços
PÚBLICO ALVO: Crianças com e sem deficiência
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento aberto ao público, realizado no CEU JAÇANÃ
RECURSOS FINANCEIROS: Edital PROART - Secretaria Municipal de Educação no Valor R$4.000,00
RECURSOS HUMANOS: 06 artistas educadores e 04 voluntários
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de São Paulo
EXECUÇÃO: O evento consiste em apresentar, de maneira criativa, um repertório variado composto por brincadeiras cantadas, versos, adivinhas, parlendas e trava-línguas, em formatos acessíveis,
incentivando o interesse por diferentes manifestações da cultura e tradições populares do Brasil,
herdadas e transmitidas de geração a geração
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: cerca de 120 pessoas

Foto: Evento Vem Brincar Também - ADEFAV
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Caracterização dos serviços
PÚBLICO ALVO: Crianças com deficiências múltiplas
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento realizado na ADEFAV-Centro de Recursos em Deficiência
Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual
RECURSOS HUMANOS: 04 profissionais e 02 voluntários
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de São Paulo
EXECUÇÃO: O evento consiste em apresentar, de maneira criativa, um repertório variado composto por brincadeiras cantadas, versos, adivinhas, parlendas e trava-línguas, em formatos acessíveis,
incentivando o interesse por diferentes manifestações da cultura e tradições populares do Brasil,
herdadas e transmitidas de geração a geração.
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: cerca de 35 pessoas.
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• Sarau para Todos

• Abraço Inclusivo

Foto: Evento Sarau Para Todos
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Caracterização dos serviços
PÚBLICO ALVO: Pessoas com e sem deficiência
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento realizado na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira
RECURSOS HUMANOS: 06 profissionais
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Diadema-SP
EXECUÇÃO: O evento busca identificar e promover a produção artística de pessoas jovens e adultas
com deficiência, ampliando a visibilidade de suas criações e expandindo o alcance geográfico de
seus trabalhos, assim como incentivar encontros sensíveis e trocas significativas entre artistas com e
sem deficiência fomentando a construção de um setor cultural mais inclusivo e acessível.
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: cerca de 45 pessoas.

Foto: Evento Virada Inclusiva - dez/2016
Fonte: Acervo Ritmos do Coração

Caracterização dos serviços
PÚBLICO ALVO: Pessoas com e sem deficiência
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Evento aberto ao público, realizado no Parque da Juventude
RECURSOS HUMANOS (VOLUNTÁRIOS): 10 pessoas
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de São Paulo
EXECUÇÃO: Realização de atividades artísticas interativas durante a Virada Inclusiva – evento organizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - com o objetivo de contribuir
no processo de construção de contextos sociais inclusivos e incentivar, de forma lúdica e sensível,
uma convivência mais responsável, saudável e solidária entre as pessoas.
PÚBLICO TOTAL ESTIMADO: cerca de 120 pessoas.

