
educação cidadania música



1500+de

crianças e adolescentes

O Instituto Hatus, desde 2010, é uma 
organização da sociedade civil, sem 

música, oferece educação cidadã.



> 

> 

> 

Projeto
Regendo o Futuro
2020



Aulas gratuitas no turno regular 
escolar para 100 crianças e 
adolescentes  em Escola Pública de:

> Musicalização;
> Canto coral;

Aulas gratuitas no contraturno escolar 
para 100 crianças e adolescentes  de:

> Musicalização;
> Canto coral;
> Teoria musical;
> Instrumentos de orquestra;

> Prá

(Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo,
Flauta Transversal, Clarinete e Saxofone)



REGENDO O FUTURO NA ESCOLA

O projeto "Regendo o Futuro na 
Escola" tem como objetivo a 
expansão dos referenciais 
culturais e musicais na 

gratuitas de canto coral e 
musicalização para crianças e 
adolescentes em pelo menos 
uma escola pública na Vila dos 
Remédios, que esteja com 



>
será de 02 a 03 vezes na semana, com 
conteúdo desenvolvido especialmente 
para cada faixa etária e nível de 

> Os resultados de impacto social e 
cognitivo serão mensurados através de
indicadores de resultados aplicados em 



Diminui a ociosidade e combate a exposição

Desenvolve habilidades artísticas
e contribui para inclusão sociocultural

Oferece alimentação e 
apoio com o transporte

Um olhar integral na formação
das crianças e adolescentes

MUITO MAIS QUE
AULAS DE MÚSICA



- Melhora no desenvolvimento escolar
- Inserção na universidade pública – UNESP
- Inserção na Escola de Música do Estado 
de SP EMESP Tom Jobim
- Parceria com a Faculdade Sumaré Bolsas 
de estudo
- Parceria com o Instituto Societé Generale   
Alunos encaminhados para Curso de 
formação  para o Mundo do Trabalho - 
Espro e CAMP

- Famílias inseridas no Programa de
Segurança Alimentar do Instituto Hatus
- Famílias encaminhadas para rede 
socioassistencial (saúde, defensoria pública 
e assistencial)

RESULTADOS ALCANÇADOS



Grupos
Artísticos

> Coral Canto do Coração (7 a 9 anos)
> Coral Canto do Aprender (10 a 12 anos)
> Coral Canto da Vida (13 a 17 anos)
>



Apresentações
Artísticas

Espaços públicos:
>
>
>
>
> UBSs
(Unidade Básica de Saúde)

Espaços privados:
>
>
>



Roda de Conversa:
Setembro Amarelo

Encontro de Práticas Pedagógicas Promovido
pela Secretaria de Educação de Osasco

Ensaios abertos e apresentações 
gratuitas em espaços públicos

Visita ao Museu Catavento

INCLUSÃO



EQUIPE 
DE TRABALHO

 01 Coordenador geral, 01 Coordenador pedagógico,
 01 Coordenador administrativo, 
 01 Coordenador de Comunicação e Marketing;
 03 Assistentes;
 08 Professores especializados em educação musical infantil 
        (Canto coral, Musicalização, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo acustico, 
        Flauta transversal, Clarinete, Saxofone e Teoria musical);
 01 Maestro, 01 Pianista;
 01 Assistente social;
 03 Monitores, 01 Motorista, 01 Cozinheira;

O projeto desenvolve ações de incentivo ao trabalho 
voluntário, que visa o envolvimento de pessoas da 
comunidade, mães dos alunos do projeto e 

PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO



O Instituto Hatus viabiliza a manutenção de suas atividades com recursos advindos de Leis de Incentivo, 
Patrocínios, Doações Bazares, Eventos, além de apoio através de Permuta de Serviços e Voluntariado.

Despesas Gerais Fontes de Receitas

Sustentabilidade

45%

35%

15%

5%

45%

15%

15%

15%

5%
5%

Leis de incentivo Patrocínio e doações

OutrosBazar e eventos

RH Investimento

ComunicaçãoApresentações

Custos administrativosTributos



Empresas Pessoas
> Isenção Fiscal (Lei de Incentivo à Cultura, PROAC e 
FUMCAD)

> Patrocínio
> Permuta de Serviços/Produtos
> Adesão às Campanhas de Doação 
promovidas pelo Instituto (Doação de 

> Ação de Voluntários para palestras, 

> Contratação dos grupos artísticos do 

> Isenção Fiscal (Lei de Incentivo à Cultura, PROAC e 
FUMCAD)

> Doações mensais
> Programa Apadrinhe uma Criança
> Doações de roupas para o Bazar do 
IH
> Adesão às Campanhas de Doação 
promovidas pelo Instituto (Doação de 

> Ação de Voluntários para palestras, 

Dados para transferências ou depósitos para doações e patrocínios

*Caso opte por envio de boleto, solicite ao Instituto Hatus

Como
Ajudar?



Lei de Incentivo à Cultura 

Pessoa Física

Pessoa Juridíca

Via Lei de Incentivo à Cultura

Deposite o valor da sua contribuição na conta do 
projeto, aberta e auditada pelo Ministério da 

As informações do recibo devem ser inseridas na 
sua declaração de IR, para o valor da doação ser 



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Os Fundos da Criança podem tanto ser Federais, Estaduais ou Municipais, sendo administrados pelos 

O Instituto HAtus tem o Projeto Regendo o Futuro aprovado pelo CMDCA do seu município de sede
OSASCO/SP

Saiba como apoiar o Projeto Regendo o Futuro pelo FUMCAD através do CMDCA do município de Osasco:

> 
> 
> 

> 



Programa de Ação Cultural de São Paulo 
Lei Estadual (SP) de Incentivo à Cultura

O plano anual de atividades do Instituto
Hatus está aprovado pela Secretaria de
Estado de Cultura, podendo receber

Pessoas jurídicas com estabelecimento em São Paulo 
ICMS, caso 

patrocinem projetos culturais previamente aprovados pela 

sistema da Secretaria da Fazenda por meio da emissão de 
boletos mensais (o valor de ICMS a ser destinado pela 
empresa é indicado pela própria SEFAZ na emissão dos 

> 
havendo contrapartida do contribuinte
> Os percentuais de abatimento do ICMS variam conforme 
o volume do imposto (ICMS) pago anualmente pela 



Além de investir em uma potencial iniciativa sociocultural, é possível participar com seu 

Seja um instrumento dessa
transformação



Exemplos de
Contrapartidas
> Material escolar e uniforme

> Placa de homanagem na sede

> Citação em anúncios, matérias enviadas a imprensa e publicadas no site

    - Crédito nos materiais de divulgação, banner e nos programas de concerto

    - Citação no cerimonial de abertura

    - Reserva de ingressos em assentos privilegiados

> Apresentações exclusivas

> Evento anual de parceiros

   - Apresentação presencial dos resultados, além de ser um momento de 

Acompanhamento e prestação de contas
> Os apoiadores recebem uma newletter a cada 30 dias com informações do 

> 



PARTICIPE
Ajude a transformar a vida
de centenas de crianças e adolescentes

Já são nossos parceiros:




