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O Projeto #JuntosPelaArte da Vocação promove 

experiências culturais de mais de 2 mil crianças 

e jovens em 20 comunidades de São Paulo,

buscando contribuir para a construção de seus 

Projetos de Vida. 

Oficina de stencil – Linguagem: Artes visuais



A Vocação é a nova Ação Comunitária do Brasil!

A Vocação é uma ONG que busca desenvolver as habilidades e potencialidades de 

crianças, adolescentes, jovens e suas famílias por meio da implantação de projetos em 

comunidades, da criação de metodologias pedagógicas socioeducativas e da realização 

de cursos profissionalizantes. Nossos resultados fiscais são auditados pela Grant 

Thornton. 

Comunidade Formação Trabalho



A Vocação está alinhada às 17 Metas Globais Para o Desenvolvimento Sustentável

estabelecidas pela ONU em setembro de 2015, e colabora especialmente para que o 

Brasil consiga evoluir nos itens:

Vocação pelas Metas Globais

http://www.globalgoals.org/pt/



Região de Abrangência

Características da região:
Ao longo de 2016, a Vocação atenderá mais de 2 mil
crianças e adolescentes. Desse total: 2% vivem em
terreno de terceiros, 21% das famílias não possuem
rede de esgoto em casa, 35% dos beneficiados moram
com mais de 4 pessoas , 8% dos beneficiados não
moram com a mãe e 42% dos beneficiados não
moram com o pai. Tal situação aponta a
vulnerabilidade dos atendidos.

A Vocação atua em rede com o envolvimento de mais 

20 organizações sociais localizadas na Zona Sul de São 

Paulo e em dois municípios vizinhos.

￫ Campo Limpo

￫ M’Boi Mirim

￫ Cidade Ademar

￫ Capela do Socorro

￫ São Paulo

￫ Itapecerica da Serra

￫ Embu-Guaçu

Cidades: Subprefeituras:

Gincana Teatral – Linguagem: Teatro



O PROJETO

Capacitação dos 
agentes culturais  na 

elaboração de 
metodologias para 

trabalho com crianças 
e jovens

Experiência e Vivência 
cultural por meio de 
diferentes linguagens 

artísticas: dança, 
música, teatro, artes 

visuais

Intervenção cultural 
nas comunidades de 

abrangência do 
Projeto + Mostras 

Culturais Regionais

Frentes de Atuação

Visita Cultural Monitorada ao Teatro Alfa- Linguagem: Teatro

Visitas Culturais 
Monitoradas visando 

estimular o acesso 
aos bens culturais

#JuntosPelaArte:

colabora para a transformação da vida das crianças e

jovens atendidos. Eles se tornam mais sensíveis, mais

abertos à novas culturas e hábitos e isso promove

inclusão social com a superação contínua dos limites

pessoais e sociais, em todas as atividades propostas.



￫ Segundo dados da Avaliação Externa da Vocação/2015:

• Realizar atividades de cartografia e mapeamento levantando recursos e 

equipamentos públicos de modo que as crianças e adolescentes conheçam e se 

reconheçam em sua cultura e identidade local “impacta positivamente em 13% no 

desempenho de leitura e escrita”.

￫ Apenas 1% do orçamento de SP é dedicado à cultura, índice inferior ao recomendado pela 

UNESCO. – Munic, 2006

￫ A média de satisfação com atividades culturais em São Paulo recebeu a nota 4,5 em uma 

escala de 0 a 10. – IRBEM 2014

￫ 19% dos paulistanos não considera a cultura um fator importante para sua qualidade de 

vida. – IRBEM 2014

￫ As subprefeituras localizadas na periferia de São Paulo são as mais prejudicadas com a 

falta de acesso à cultura. – Rede Nossa São Paulo 2012 

￫ As ofertas de espaços e centros culturais estão concentradas nas regiões centrais do 

município de São Paulo. 

JUSTIFICATIVA



ATIVIDADES

Linguagens artísticas trabalhadas:

Artes  Visuais Música e DançaTeatro

Assim como uma pintura é única, nossas 

atividades culturais também são. 

Cada comunidade tem necessidades e 
expectativas específicas, portanto nosso projeto 

se adapta a realidade de cada local.    

Abertura do cortejo – Multi linguagem 

￫ Música: Introdução de manuseio de instrumentos musicais / Jogos com as notas musicais / 

Conhecimento e aplicação das notas musicais;

￫ Teatro: Jogos de Transformação / Jogos Sensoriais / Jogos com parte de um todo / Jogos 

Cênicos / Releituras e dramatização de textos / Elaboração de dramaturgia / Encenação em 

grupo;

￫ Artes Visuais / Dança: Componentes históricos, culturais e rítmicos dos diferentes 

movimentos musicais .

Oficinas do sentir e expressar:



METAS
As ações realizadas no projeto transformam a realidade 

dos atendidos e geram impactos positivos comprovados 

na comunidade.

￫ Criar 5 pólos culturais de formação artística em teatro, dança, música e artes visuais;

￫ Produzir e promover formação em teatro, dança, música e artes visuais para mais de 2 mil crianças e jovens nos 5

pólos culturais;

￫ Realizar 5 Mostras Culturais Regionais por meio dos pólos culturais em articulação com as organizações parceiras;

￫ Promover 22 visitas monitoradas com as criança e adolescente participante dos pólos culturais a espaços

culturais da cidade de São Paulo.

￫ Capacitar os agentes culturais na elaboração de metodologias para trabalho com crianças e jovens;

￫ Capacitar agentes culturais para formação cultural entendendo a cultura como um conjunto de aspectos,

processos, rituais, hábitos, crenças e valores que garantem o reconhecimento de uma identidade a um

determinado grupo social.



Os resultados são monitorados por 

meio de avaliação externa com o 

objetivo de acompanhar a evolução 

individual e monitorar o andamento 

das atividades. A metodologia de avaliação é baseada nos Quatro Pilares da Educação 

do relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI: Aprender a Ser, Aprender a Conviver, Aprender a 

Conhecer e Aprender a Fazer. 

Acompanhamento 
Sistemático

Formação de 
Educadores

1º MOMENTO
Avaliação

Diagnóstica

Plano de Ação 
Participativo

Análise de 
Desempenho e 

Resultados

2º MOMENTO
Avaliação Final

Prestação de Contas a 
Parceiros

Avaliação Externa mensura todo o processo

Avaliação Externa mensura todo o processo

MATRÍCULA

RESULTADOS

Câmara Escura – Linguagem Artes Visuais 



BENEFÍCIOS

OURO

PRATA

BRONZE

+ R$350.000

+ R$150.000

+ R$  18.000

SEJA UM PARCEIRO! CONFIRA AS CONTRAPARTIDAS:

￫ Divulgação da marca do parceiro no relatório anual, site, e 
prédio da Vocação

￫ E-mail marketing divulgando a parceria para o mailing 
Vocação

￫ Suporte para criação de ações de voluntariado corporativo

￫ Utilização da marca “Vocação” e “Parceiro em Ação” nos 
materiais do parceiro

￫ Apoio e fornecimento de conteúdo para produção de 
releases e materiais  de comunicação 

￫ Desconto em cotas do Torneio Beneficente de Golfe da 
Vocação

￫ Convite para participação em eventos e seminários 

Cotas a partir de:



BENEFÍCIOS

Sua marca presente em cinco Mostras Culturais 
Regionais da Vocação

￫ Exposição de marca em todos os materiais de 
comunicação do evento: banners, folhetos e 
e-mail marketing. 

￫ Exposição de marca em vídeo do evento;

￫Menção em release enviado à imprensa;

￫Menção de abertura;

￫ Direito à distribuição de materiais 
promocionais em kit para o público;

￫ Convites para parceiros;

￫ Espaço para stand;

2017 2017



COMO APOIAR
Pessoa Jurídica pode destinar até 4% do seu imposto de renda a pagar. 

Pessoa Física, 6% do seu imposto de renda a pagar. 

O abatimento é de 100% do valor apoiado.

Paulo Katahira
11 5843 2913 | 9 9526 8047

paulo@vocacao.org.br

A doação deve ser feita até dia 30/12 do ano vigente para ser abatida!

Para patrocinar, entre em contato com:

Linguagem - Dança

Anadelli Soares Braz
11 5843 2948 | 9 9600 5465

anadelli@vocacao.org.br

Linguagem - Música



Celso Freitas
Superintendente

11 5843 2902 | 9 7605 4477
celso@vocacao.org.br

Vocação
Rua Amacás, 243 - Campo Limpo

São Paulo - 05792-030 
(11) 5843-2900 

www.vocacao.org.br
www.facebook.com/vocacao.oficial


