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APRESENTAÇÃO E DESTAQUES 

Apresentamos neste relatório os destaques e principais ações desenvolvidas pelos 
Programas do Museu Catavento (Gestão Museológica, Gestão de Acervos, Exposições e 
Programação Cultural, Educativo, de Integração ao SISEM, Comunicação e Desenvolvimento 
Institucional e de Edificações) no 3° quadrimestre e ano de 2021. A instituição é administrada 
pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, por meio do Contrato de Gestão Nº 
02/2017, firmado com a Unidade de Preservação do Património Museológico UPPM da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. 

No documento serão informados os resultados das ações pactuadas no Plano de. 
Trabalho do museu por cada um dos programas mencionados. Após breve introdução 
detalharemos as principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo Técnico do museu para sua 
operacionalização. 

Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o Museu Catavento trabalhou 
de forma híbrida, com ações presenciais e virtuais, para atendimento de seu público. Após a 
revogação das restrições para ocupação, de horário de funcionamento e de distanciamento 
mínimo, a instituição retomou 100% suas atividades presenciais. 

A equipe de Captação de Recursos, Programa de Gestão Museológica, juntamente 
com a equipe do Programa de Comunicação, realizou no 3º quadrimestre, a exposição "O Dia 
Seguinte", que recebeu público de mais de 20 mil pessoas, mesmo com as restrições de 
público, além da contrapartida de retorno de mídia gerado; captou mais de 500 mil reais via lei 
federal de incentivo à cultura com as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Tetra Pak Ltda. via 
Projeto de Manutenção 2021  PRONAC 203249. É importante ainda pontuar os resultados 
das pesquisas de satisfação de público, realizadas pela equipe de Visitação, de 95% positivo 
na modalidade presencial e 90% na modalidade virtual. 

Durante o 3° quadrimestre o Núcleo Técnico em conjunto com a Diretoria Executiva e 
Gerência Administrativa Financeira, concretizaram a implantação de venda de ingressos online 
com a contratação da empresa IT.ART Tecnologia S.A., plataforma que está em pleno 
funcionamento desde dezembro e que nos possibilitou um ganho na eficiência de atendimento 
ao público do Museu. 

No final de 2021, firmamos com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o 9° 
Termo de Aditamento, que nos disponibilizou uma verba de R$ 7.100.000,00, destinada a 
realização da modernização da Infraestrutura Tecnológica e a requalificação de alguns dos 
módulos expositivos de longa duração, nos montantes de R$ 4.000.000,00 e R$ 3.100.000,00, 
respectivamente, que serão executados no exercício de 2022. 

Com a modernização da Infraestrutura Tecnológica teremos ganhos qualitativos na 
gestão da informação e pessoas, agilidade e eficiência ao lidar com o público e uma nova 
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perspectiva para construção de cenografias e narrativas expositivas. 

O Programa de Gestão de Acervos do Museu Catavento, núcleo responsável pela 
gestão dos acervos e do Centro de Referência da instituição, realizou as seguintes ações no 
período: produção de 5 dossiês para o projeto "Acervo do Museu Catavento e a Importância de 
sua pesquisa" sobre as peças: máquina de costura, relógio da torre, turboélice e vitral do Salão 
Azul; realização do curso de formação ao público "Património Cultural na Paulicéia: das. 
primeiras ocupações da Várzea do Carmo à construção do Palácio das Indústrias"; live do 
Centro de Referência do Museu Catavento: bate-papo com o museólogo Carlos Augusto Jotta 
que falou sobre sua atuação no museu de ciências MM - Gerdau e por fim a equipe do Acervo 
produziu peça para divulgação nas redes sociais do item "Locomotiva Jibóia". 

Para cumprimento das metas do Plano de Trabalho, a equipe do Programa de 
Exposições e Programação Cultural realizou diversas atividades, tanto presenciais quanto 
virtuais: 

• Exposição temporária virtual "Árvores do Catavento", no Google Arts and 
Culture; 

• Evento "Música no Catavento", em parceria com o Projeto Guri - Santa 
Marcelina, com 2 apresentações: "Bandas Sinfônicas Infantil e Juvenil", em 
novembro, e Regional de Choro, Big Band e Camerata de Violões, em 
dezembro; 

• 7 eventos da Programação Cultural Virtual dentro do "Hoje é Dia de"; 
• 5 programas temáticos virtuais, "Primavera de Museus", "Dia das Crianças", 

"Semana Nacional de Ciência e Tecnologia", "Dia Internacional dos Direitos 
Humanos" e "Jornada do Patrimônio"; 

• Realização da palestra "Professor 4.0", em parceria com o Consulado Geral 
USA, e "Palestra Gamificação" com a professora Paula Coralei da UNIFESP; 

• Bate-papo sobre o tema da Campanha Sonhar o Mundo 2021; 
• Realização das exposições temporárias "Mulheres na Ciência" e "Abaporú 

Periférico", a última em parceria com as Fábricas de Cultura Setor A; 
• Ações extra-muros exposição "Do Macaco ao Homem", no Internacional 

Shopping de Guarulhos, e "O Universo", no Shopping Morumbi Town em 
parceria com a equipe do Programa de Apoio ao SISEM; e 

• Reformulação da exposição de longa duração "Laboratório de Química". 

Para as ações do Programa Educativo as equipes envolvidas (Educativo, Núcleo 
Catavento Acessível/ Visitação) destacam as seguintes atividades previstas para o periodo: 

• Retomada do agendamento de escolas, públicas e particulares, somando no 
período um total de 3.565 visitantes; 

• Atendimento de 2.584 pessoas com deficiência ou em situação de 
vulnerabilidade social; 
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• Atendimento de 50 pessoas através do Catavento em Família, com a realização 

da oficina presencial Tintas Naturais, além da realização de 8 vídeos (Catavento 
Indica) voltado para esse perfil de público: 

• Realização de Formação Online para professores com o tema "Aprendizagem 
Ativa com LEGO"; 

• Atividade complementar com a equipe de monitores de conteúdo sobre 
Acessibilidade, além da realização de 2 treinamentos online para funcionários 
sobre acessibilidade estrutural, atitudinal e comunicacional; 

• Desenvolvimento de material de auxílio para educadores sobre educação não 
formal; 

• Desenvolvimento de 30 vídeos educativos nos programas "Por Dentro do 
Catavento" e "Mão na Massa"; 

• Ações educativas sobre datas importantes relacionadas à acessibilidade, 
conteúdo para os programas "Biografando no Museu" e "Catavento Responde" 
e, por fim, visitas virtuais com escolas e instituições. 

Em função da pandemia, a equipe do Programa de Integração ao SISEM promoveu 
parte de suas ações fisicamente e parte virtualmente. Nesse quadrimestre realizou as. 
seguintes exposições itinerantes: "Mudanças Climáticas" no Museu de Energia de São Paulo e 
de Salesópolis e "Marie Curie: 1867-1934n no Museu da Energia de ltu; ofertou a oficina 
Argamassas Históricas do Palácio das Indústrias em parceria com o Estúdio Sarasá; organizou 
e sediou o 6° Encontro da Rede de Museus de Ciências e Tecnologia, com o apoio do SISEM e 
da ACAM Portinari para transmissão via Youtube; articulou, juntamente com o Programa de 
Exposições e equipe de Arquitetura e Design da Catavento, o encontro com educadores do 
Instituto Victor Brecheret para composição da exposição "O Ateliê de Brecheret", criada em 
comemoração ao centenário da Semana de 22 e, por fim, realizou uma visita de apoio técnico· 
para as instituições participantes do 6° Encontro da Rede de Museus de Ciência. 

No 3° quadrimestre de 2021, a equipe do Programa de Comunicação e 
Desenvolvimento Institucional manteve a rotina de pastagens e acompanhamento dos 
resultados de todas as ações das equipes, além das ações próprias de divulgação. No período 
as ações desenvolvidas para divulgação do museu nas principais redes e website - novos 
seguidores foram: site - captação de 141.504 visitantes únicos, total anual 215.380; 1.470 
novos seguidores no Facebook, 4.334 anual; 14.396 novos seguidores no lnstagram, 23.466. 
anual; 488 novos seguidores no Youtube, 1.448 anual e, por fim, 181 novos seguidores no 
Twitter dos 403 anual. 

O museu teve no período um retorno espontâneo de 852 inserções na mídia, dos 1.978 
no ano, média de 7 ao dia no quadrimestre. Foram realizadas 138 ações desenvolvidas para 
divulgação do museu nas principais redes sociais - visualizações e alcance, 314 anual, que 
resultaram em: 13.305 visualizações, 44.162 anual (posts e chamadas no feed, stories, reels e 
tweets sobre a programação e conteúdos específicos) com alcance de 378.935 dos 713.671 

A. f';1!âi !O 1la:. lnihr;ln,r,, W' l';uque IJ l'!!IID li I S:,u l',mlu 1 �I' 1 CI I' unm UlilJ 
• 

l"lr,çonl'l!icnftc�l;1vPnl�1�lur�I mo hr www.ca1avin1ncuhur;i/.11rg.hr 

4 



1 

Cata.vento 
Museu de Ciências 

'\ y 
,,#catavento 
,,� rultural e educacional 

anual. 

Além disso, destacamos a parceria, através da equipe de Captação, com os 
organizadores da exposição "O Dia Sequlnte" que, como contrapartida pelo uso do espaço, 
além de programação para o público do museu gerou o seguinte retorno de mfdia: alcance 
impressionante, nas principais redes sociais, de quase 3 milhões de pessoas, 309 inserções na 
midia, além de divulgação por meio de material gráfico no metró, edifícios, aeroporto e· 
shoppings. 

A equipe do Programa de Edificações desenvolveu ações relevantes na conservação 
do prédio, com destaque para realização dos seguintes serviços: automatização da Cabine 
Primária e Secundária; contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos 
geradores; fechamento parte da grade lateral do estacionamento; pintura no muro lateral da 
escada do Claustro; colocação de placas de sinalização na área externa; refeito o circuito 
elétrico do hall do estúdio; manutenção das máquinas e os aparelhos de ar condicionado;· 
corte de gramas e manutenção do jardim da área externa; manutenção dos elevadores; 
isolamento da área de queda da árvore, mantendo a segurança de funcionários e visitantes; 
sinalização com fitas antiderrapantes e fluorescentes nas escadas e seções do Museu; 
manutenção no sistema central de alarme contra incêndios; controle e prevenção das pragas; 
serviços especializados de limpeza e conservação dos espaços do Museu. 

Como nos períodos anteriores, algumas ações pactuadas que dependiam da presença 
de público ou ações fora do museu precisaram ser postergadas em função da pandemia,. 
como poderá ser visto no detalhamento realizado por cada Programa. 

Abaixo Quadro Resumo com informações de recursos humanos, resultados finalísticos, 
índices, informações e metas que compõe este relatório: 

Objeto· Museu Catavento 

cG: ov2011 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

OS: Catavento Cultural e Educacional 

Vlgenle:9RTA 

QUADRO RESUMO PARA RElATÓRIO/ PARECER ANUAL - 2021 

,,, CONFORMIDAOE 2021 """' Observação os 

Orçamento previsto para RH (R$} ,s 10.011.7S3,32 Plano 

l'-1l:w·w111,'rl lmlir1111,�� 
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Orçamentário 

Total despendido com RH (RS) " 6.lSl 215,24 Plano 
Orçamentáno 

Orçamento previsto para gasto com diretoria (RS) " Plano 751.487,93 
Orçamentário 

Total despendido com diretoria (R$) ,, 111.644,78 
Plano 

Orçamentário 

Número de empregados CLT (em 31/12/2021) U2 
Relatório Smtetlcc 

de RH 

Número de demissões em 2021 14 
Relatório Sintético 

de RH 

Total despendido com rescisões em 2021 (RS) ,, 53.5S4,35 Informado pela OS 

Relativo ao total anual 
Percentual limite para gastos de RH 51% CG/últ,moTA de despesas do plano 

orçamenláno 

Relativo ao total anual 
Percentual limite para gastos de Diretoria ,. CG /último TA de despesas do plano 

orçamenMno 

'" 1 EFICÁCIA E EFETil/lOADE 2021 '°""' Obffrv�ç.ão OS 

NV de mensurações pactuadas previstas 62 Plano de Trabalho 

Ni de mens. pactuadas integralmente cumpridas {>:100%) 55 Plano de Trabalho 

Ni de mensurações ccnomonades previstas 15 Plano de Trabalho 

Ni de mens. condicionadas integralmente cumpridi!s (>=100%) 4 Plano de Trabalho 

M�d1a entre o ind1ce de 
satisfação de público 
espontãneo: 93,5% 
(Ação 3.1 - Fonte: 
Relatório das 
Informações Coletadas 
no Totem Eletrõmco do 

lndice de saMfação do público/aluno 92,9% Plano de Trabalho 1e e 2e semestres) e do 
pllbllco virtual 93,27% 
(Aç.ão 4.1- Fonte: 
Relatório Trimestral de 
Pesquisa de sa1,sfação 
de pllblico Virtual - Ficha 
de Avaliação Virtual - 
Modelo Próprio). 
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" P81NCIPAIS RESULTADOS FINALISTICOS 2019 2020 2021 

REALIZADO REALIZADO PREVISTO REALIZA 
Ação/público/etc DO 

NQ de exposições realizadas 10 8 2 2 

N!! de eventos realizados 15 110 29 34 
Público Educativo• 163.059 3.737 o 6.501 

Público Visitante•• 124.60 
665.452 127.989 o 5 

Público Total"""• 260.75 · 
774.164 157.245 o 8 

" ' 

• 2021 NII de exposições realizadas: ações nll 18 1, NII de eventos realizados: ações n1119.l, 21.l, 22 1 e 
25.1. 
•• Somatóroa· público escolar (privada, pública, técnica, estadual e munlc,pal) . 
... Somatória. público vlsltant,e, público de ações eKtramuros e públ,co de ações do SISEM. 

,, r--------------------------------, 1-----, 1----7 v) A OS realizou monltoramento e avalla,çJo qualitattva das �s? ( ) NÃO (X) SIM 

Em caso positivo, exemplifique: O monitoramento das ações é feito constantemente através de reuniões semanais com o núcleo técnico e • 
quadrimestralmente com a área de prestação de contas. A avaliação quaktanva das ações são feitas através das pesquisas efetuadas 

" 1 A OS reali.J:01.I parceria com outra Ofganlnçlo SOcial em ZOZl? 

1 

! )NÃO (X)SIM 

Em caso positivo, especifique com qual(is): Sustenidos Orqamzação Social de Cultura e Guri Santa Marcelina 

RESERVADO PARA UGE • QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2021 

Com relação às Informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE· 

{ ) VALIDA INTEGRAtMENTE 1 ( ) VALIDA PARCIALMENTE 1 ( ) NÃO VALIDA 

Nos casos de validação parcial e não validação, Indicar em nota de rodapé d1vergênc1as e providências a respeito. 

N9 de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE UGE 
PREENCHER 

AUGE realizou ações de acompanhamento 1n loco ou à d,stância e avaliação dos resultados quahtat,vos? 1 )NÃO 
1 

( )SIM 

Em caso afirmativo, comente os resultados e os prlnapals destaques qual,tat,vos (m;himo 10 linhas) 

l'n/:w·1111l,'l'l lm!11sl11,is 
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Abaixo apresentamos os quadros de cumprimento de metas para o 3º quadrimestre e 
exercício de 2021. 

METAS DE GESTÃO TÉCNICA 

PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 

Este programa tem por objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o Museu com 
qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e 
comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e 
com as diretrizes da SEC. 

A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o 3° quadrimestre e o ano de 
2021: 

. 
,,. Ações Pactuadas ,,. Atributo da Mensuraçio Previ.to Quadrlm■str;11I Realizado ICM % Mensuracio 

{PGTG) Recursos financeiros 1•Quad RS 33.000,00 RS 49.838,93 151% 
cap1ados via geração de reoo;tas 2"Quad RS 33.500,00 RS 152 415,00 455% ., Meta RS- Recursos nnancenos ' bllheteria cessão remunerada de 

,., 
Resultado captados 3°0uad R$ 33.500,00 RS 399.185,38 1192%. 

uso 00 espaço, doações e etc. META RS 100.000,00 RS 601.439,31 "" (EIXO 3) ANUAL 
1•Quad RS 2.871 073,49 . - 

(PGTG) Recursos financeiros Mela- RS- Recursos financeiros 2°Quad RS 114.463,26 RS 300 000 00 "" ' captados v,a leis de incentivo e ,., 
Resultado captados 3°Quad RS 114.463,26 RS 516.797,98 451% editais (Eixo 3) 

META 
ANUAL 3.100.000,00 816.797,98 2'% 

1ºQuad . . . 
(PGTG) lndices de satisfação do 

lndice de satisfação(: ou 2° Quad .,. 95% 119% públrco geral monitorados de Meta- 

' acordo oom os dados obtidos a 
,., 

Resultado �80%) 3" Quad .,. 95% "'"' partir do totem eletrômco (Eixo 5) META '" 95% 119%. 
ANUAL 
1' Quad . ' . 

{PGTG) Cursos de capacitaç.llo e N" de Cursos de 2° Ouad ' Meta- capacitação e qualificação 
. • quaHfica.ção para as equipes de " Produto para as equipes de 3° Ouad ' ' ,00% supor1e 

suporte META 
ANUAL ' 2 100% 

Plane1amento e 1' Ouad . . . 
{PGTG) Planejamento cronograma de reahzaç.llo 2°Quad . . . 

5 estraté!l'CO das requalificações ,., Meta- 
das requalificações s do do eX?(ISIIIVO de longa duração Produto 3"0uad ' ' "°' (Eixo 1) expos111vo de longa 

META duraç.llo 
ANUAL ' ' 100% 

{PGTG) Plane1amento ,., Meo- Planejamento e ,. • astra1•�1co do Prt>eto de Produto rama de realizacAo ª�"""' . . = 

l'alai IO da!< lnrlisl11,1s 
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Infraestrutura Tecnológica (E1>:o do Projeto de 2°0uad. . . . 
8) Infraestrutura Tecnológica 

3°Quad. 1 o " META 1 o 0% ANUAL 

(PGTG) Cursos de C3f>i!O!açào e 
qual,ficaçào ?3ra as equipes de 7 1 

suporte 

Meta 
Resultado 

Nº de Cursos de 2° Ouad 
capootação e qualificação 1--"c'"�t---,---+-�--+-=� 

para as equ,pes de 3" Q.,,,d 100% 
SU?Orte META 100% ANUAL 

Meta 1.1  Recursos financeiros captados via geração de receitas de bilheteria, cessão 
remunerada de uso de espaço, doações etc. 

A meta foi superada no 3° quadrimestre, devido a revogação das restrições para 
ocupação, de horário de funcionamento e de distanciamento mlnimo, para todos os 
estabelecimentos da cidade São Paulo, com isso, houve um aumento expressivo de visitantes 
no Museu nesse período. 

Outro fator substancial para a superação da meta, foi a alteração dos valores de 
ingressos da bilheteria do Museu Catavento, com a devida autorização da Unidade de 
Preservação do Património Museológico, que ocorreu a partir de novembro, passando para R$. 
15,00 inteira e R$ 7 ,50 meia entrada. 

Meta 2.1  Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais 
Em dezembro, realizamos a readequação do Projeto de Manutenção do Museu 

Catavento PRONAC 203249, aprovada junto a Secretária Especial de Cultura, que nos 
possibilitou efetuar novos aportes junto às empresas Monsanto do Brasil e Tetra Pak, nos 
montantes de R$ 406.000,00 e R$110.000,00, respectivamente. Desta maneira, o valor 
previsto para 2021 foi superado. 

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS 

O Centro de Referência do Museu Catavento, no cumprimento das suas metas, 
acordadas no Plano de Trabalho de 2021, desenvolveu nesse 3° quadrimestre de 2021 uma 
série de ações junto ao público. Uma das principais características dessas ações foi o digital 
em rede, tal característica foi relevante do ponto de vista de alcance de público, que pode ser 
observada nas atividades previstas no Programa com a grande adesão de participantes. 

f) l',�:-;MI 1l,1s lml11sl11;,s 
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A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o 3° quadrimestre de 2021: 
- 

'º· Ações Pactuadas 'º· Atrlbutod■ 
M■nsur■çio Previsão Quadrimestral Rullzldo ICM % M■n1ur•�10 

1•Quad ' ' ,00% 
Elaboração 

Meta· (PA) Elaboração de 2"Quad ' ' """' 8 de dossiés dos ,., 
Resultado oossrês dos acervm; 3° Quad ' ' ,.,. ==• META 

ANUAL " " 100% 

Quantidade de 1°0uad - - 
(PA) Pol/11c;,, de Gestão de Meta- procedimentos técrucos 2"Quad ' ' ,oo, 

9 ,., reeceeeecs a gestão de Acervo Resultado 3ºQuad - - - acervo desenvolvidos 
META e/ou Implantados 

ANUAL ' ' 100% 
1° Quad - - - 

(PA) Pesquisa visando a Mela- 2"Quad ' ' '"'' " '" Nº de artigos publicados pubhcação de artigo Resultado 3°0uad - - - 
META 

' ANUAL ' 100% 
1ºQuad ' ' ,oo, 

Meta- 2"0uad - - 11.1 Produto Nº de ações real,zadas JºOuad ' ' '""· META , 
ANUAL , 100% 

(PA) Cursos, Palestras. 1'0uad " " <SO% 
Wlll'kshops, Oficinas e 

Meta- N° de público virtual - 2' Ouad - - - " Treinamentos ofer8Cldos 11.2 Resultado participantes 3º0uad ,o " '"'' relativos ã temáüca do Museu 
META {Virtual] 

ANUAL " " 335% 
1º0wd - 2 

Nº de público virtual • Z'Owd - - - 11.3 Dado•Extra vlsual1zação 3°Quad - - - 
META 

ANUAL - , - 
(PA) Cursos, Palestras 1º0uad ' ' roos, 
Workst.:lps, Oficinas e Mela- 2' Quad - - " Treinamentos para func,onános, '" Resultado Nº de ações realizadas 3°Quad ' o 0% voltados ao acervo ou Centro de 

META Referênc,a 
ANUAL 

, 
' '" 1ºQuad ' ' '"" 2' Q..ad ' ' '"" 13.1 Meta- N" de ações realizadas Produto JºQwd ' ' '"'' META 

' ANUAL ' 100% 
1ºQwd ,o 2'9 2490% 

(PA) Ações V,rtua,s do Centro de Mete- Nº de público v,rtual - Z'Qwd ,o "º 2'00% 

" Relerênc'3 {Virtual] 13.2 Resultado partlClpantes 3ºQwd ,o o 0% 
META "' ANUAL .,, 1597% 

t•Quad - '" Nº de público virtual - 2"0uad - " 13.3 Dado-Extra 
visualização 3ºQuad - "' META - ANUAL 1.313 - 

1°0uad ' ' '"" (PA) Ações Virtuais do Acervo 14.1 Mela- Nº de ações realizadas Z'Ouad ' ' '"" " {Virtual] Produto 
3•aua ' ' '"" 

1'1�:-:�1 ,l,1:'i lmliflllm.'l 
f'a111ue IJ Perlru li I S,,u l'nulo I SI' 1 L:l I' osnn ueu @ 1�11•r;onn,;&oíic�l�vrnl11;tdl1,r,"11 »m hr WWW. c,11,111entotul1ur11l.or9.br 
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META 

' ANUAL ' 100% 
1°Quad " ' "" Meta- Nº de pubhco v,rtual - 2"Quad " o 0% 14.2 Resu11ado part>e1pantes 3°0uad " o 0% 

MITA " ANUAL ' 10% • 
1ºQuad . "' . 

Nº de publico virtual - 2"0uad . 1.546 . 
'" Dado-Ei<lra 

visualização 3°0uad . 1.986 . 
META 

ANUAL . 
4.356 . 

1ºQuad ' o 0% 

Meta- 2"0uad . . 
15.1 Produto Nº de ações realizadas 3°0uad ' ' ,00% 

MITA 

' ANUAL ' '" 1°Quad " ' 10% • 

Meta- Nº de púbHco virtual. 2" Ouad . . 
" (PA) Semlnãrio CtentfflCO [Vlrtuaij 15.2 Resultado part,c,pantes 3" Ouad " '"' '"''" META " ANUAL '" 1455'1, 

1° Ouad . . . 
N" de pútJhco virtual - 2"0uad . . . 

"' Dado-Extra v,sualização 3º0uad . . . 
META 

ANUAL 
. . . 

Condicionada li ç;iiptaçlo de recursos 

1° Quadrim 

(PA) Restauração elas Meta- Z"Ouadrim 

" Locomol!vas 16.1 Resultado Nº de ações realizadas 3"0uadrim 
META 

ANUAL 
1' Ouadr1m 

Meta- 2" Ouadnm 

" (PA) Projetos a ed1ta1s de apo,o 17.1 Nº de ações realizadas Resultad<.i 3° Ouadrlm o 0% 
META 
ANUAL ' 0% 

Meta 11.2-Cursos de Formação ao Público• Temática 2021: Museologia 
Uma das bases do Centro de Referência do Museu Catavento é o acesso e reflexão de 

seu acervo. O Palácio das Indústrias, prédio histórico que abriga o museu, pode ser entendido· 
como parte desse acervo institucional. A partir disso, foi pensado um curso sobre o entorno do 
Museu Catavento dentro de uma perspectiva histórica e de patrimônio cultural. O entorno do 
museu também tem um processo de ocupação que remonta a instalação da vila de São Paulo 
de Piratininga, ainda no século XVI. No curso, foi passivei problematizar a formação da cidade 
- através de análise de mapas antigos e pinturas de época -, questionar como a ocupação ao 

l';i/ái 10 tia:; lnthfllU;l:! 
P:111111, ll Perhu li I See l':i11lo I SI' 1 i.:1 I' u:muJ mm 

• 
l,1lcconnscn{ic,1t�vrn1rx:1�lm.1I org hr www. tillilV?ntocultural.or� br 
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longo dos séculos e os problemas sociais da região foram se sucedendo. 

O curso ganhou o nome 'Pafrlmônío Cultural na Paulicéia: das primeiras ocupações da 
Várzea do Carmo à construção do Palácio das Indústrias". 

O curso ocorreu dia 16 de dezembro, com inscrições via plataforma Sympla e com 
emissão de certificado. 

(U/11 ttnl!I 4! R11111.,1, Num {l!Z,tnlt 

PATRIMÓNIO IUITURAl 
NA PAUIIIÉIA · 
Du lllmt!llt IIUN\its U Vlrm ft (umo 
a liíl11t\1!1• ,, ,.lltl• fil lnfOJIIIU 

*ó1A'16 lllii�DE!� 
-- ••. ,' 1,g�J'.�• ."'"'. .� ............... --�' . ' . 

Arte de Divulgação Foto da ministração do curso 
online 

Com a retomada das atividades presencrars. o modelo híbrido nos parece uma 
oportunidade de dialogar com diferentes públicos e necessidades de quem frequenta o museu, 
seja presencial ou virtualmente. Entretanto, as divulgações das ações virtuais exigem um 
empenho e dedicação maiores, além da necessidade de estabelecer uma rede de cantatas 
para apoio nesse processo. Para essa atividade tivemos um grande número de inscritos, que 
superavam a meta de público, mas muitos dos inscritos não apareceram para o curso. Para as 
próximas ações buscaremos reforçar a divulgação da atividade por mais tempo e entre 
espaços onde o público-alvo pode buscar por tal informação. 

Meta 12.1 - Cursos, Palestras, Workshops, Oficinas e Treinamentos para funcionários, 
voltados ao acervo ou Centro de Referência. 

Antecipando a comemoração do dia 18 de dezembro, dia do Museólogo, o Centro de 
Referência do Museu Catavento realizou no dia 17 de dezembro, uma live com o museólogo 
Carlos Augusto Jotta, que fomentou muito o debate sobre o papel do museólogo. 

Na conversa, transmitida via lnstagram do Catavento, o convidado abordou sua atuação. 
no MM - Gerdau, importante museu de ciências em Belo Horizonte, Minas Gerais. Contou 
sobre a história do museu, a formação de seu acervo e, como é para um museu de ciências 

f) 1'1�:M:w1 ,las l11rliislr�kS 
í',Hllll� 1) Perhu li I Sau l':111l0 1 SI' 1 CI I' u:mu:! Uliü @ t�ll'(;Oílmcn��1avP.nlo:-1�l1Jr;d nru hr WWW. c;itav,ntacultural.org.br 

12 



' . atavento 
Museu de Ciências 

\Y 
l-"Catavento 
...-,. cultural e educacional 

integrar um circuito cultural amplo, como o Circuito Liberdade, principal eixo cultural da capital 
mineira, no entanto, não foi possível apurar o número de participantes ao vivo, devido algumas 
falhas técnicas que tivemos durante a live. 

CULTU_.U �CA5A . .,,,,.. 
• LIVES 

Arte de Divulgação Print da ação online 

Meta 13.2 -Ações Virtuais do Centro de Referência [Virtual] 

Não foi possível contabilizar a quantidade de participantes da ação virtual, pois a meta foi 
inclusa no 9° TA assinado no dia 29/12/2021, Após a realização da Ação Virtual (meta 13.1 ), 
que contabilizava apenas o número de ações e a quantidade de visualizações. 

Meta 14.2 • Ações Virtuais do Acervo [Virtual] 

Como seguimos apontando, as redes sociais são muito importantes na 
contemporaneidade, pois permitem contato entre pessoas de várias partes do mundo e 
instituições. No caso do Centro de Referência, a divulgação do acervo via redes sociais é 
importante para mostrar muitos objetos que ficaram fechados na instituição devido a pandemia. 
Com a reabertura gradual, se torna uma oportunidade de valorizar o patrimônio musealizado do 
Catavento, com isso, percebemos que o público tem se engajado nas publicações do museu, 
consequentemente na do acervo também. 

O Centro de Referência do Museu Catavento promove em cada quadrimestre uma 
pastagem, via lnstagram do Museu Catavento, sobre o acervo da instituição. A linguagem 
adotada está adaptada para a realidade de tal rede e busca atinar o usuário para curiosidades 
deste objeto. No 3° quadrimestre o acervo escolhido foi a Locomotiva "Jiboia". 

A l':11.il 10 rl;r.. lmlusl1H� W f'll!que IJ �e,ho li I Sau l'aulu I SI' 1 t.:! I' uaeua mm @ falrconre;cnfic,ilaven1oc1tl1m:i! oru hr www. catau,ntocultur�!.orD br 
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Meta 15.2 - Seminário Científico - Temática 2021 Sustentabilidade 
Ao desenvolvermos uma proposta de seminário virtual sobre o tema de sustentabilidade 

percebemos que a temática poderia ser abrangente e agregadora. Portanto, dividimos a 
programação em três dias, o que permitiu um número maior de acessos e visualizações 
durante a realização do evento. 

O seminário ocorreu entre os dias 01 e 03 de dezembro, totalmente virtual, via canal do 
YouTube do Museu Catavento. Cada dia um subtema reuniu especialistas em meio ambiente e 
profissionais da cultura. 

• Dia 1 - "Agenda 2030 e os museus", com Thaís Brianezi, Davidson Panis Kaseker e 
Pãmella Simone Galvão Andrade. 

• Dia 2 - "Redução da Desigualdade - Acessibilidade em Museus", com Milton lira, 
Ricardo Pisanelli e Jéssica Teixeira Dezuani. 

• Dia 3 - "Ação contra mudança global do Clima", com Laura Lucia Vieira Ceneviva, 
Felipe Lobo e Thainan Ramos de Andrade. 

seminário .Mil!eu'Catavento 

su�� TÃ:��DE 

hDIAS.9Ji1�2E03 -� 1 
l,DÉD!ZEMBRDl" � 
: �.�J!��t::.:�:�� 
ci,1mn111..,i,.,.1 

Arte de Divulgação 

• • ,. • 
1 

• • • • • 
( : , ::". ,.,: .. � � 

Foto da ação 

l'õ!i,N'IO 11;� lnrlit11i�is 
P:a11uell P"l1ull l S:111l'n11lo I SI' 1 Lll'U:HJU3UliU @ líllecono'-Cofir.alavrnlocuHure! mu hr WWW CilU\ltOIQCUltur;if.org hr 

14 



,, df cu!tu,a 

''.#Catavento 
,,� cultural e educacional 

1 

"- Catavento 
...,....... Museu � Ciên�ias 

.""-. \ y 
Meta 16 - Restauração das Locomotivas (Condicionada) 

A restauração das locomotivas que ficam na área externa do museu é um objetivo do· 
Programa de Gestão de Acervos, mas para tal empreitada é necessária uma quantidade 
substancial de verba e recursos, que infelizmente não foi disposto para esse fim. Manteremos a 
meta não condicionada por entender a importância da ação e buscar parceiros, editais e 
possíveis apoiadores. 

Meta 17 - Projetos a editais de apoio (Condicionada) 

Para uma gestão eficaz e saudável das instituições museológicas a busca por. 
patrocinio, editais de aporte e apoio diversos é essencial. O Programa de Gestão de Acervo 
não fica alheio a essa demanda e contexto. Todavia, não foi possível nesse quadrimestre uma 
efetiva participação em nenhum projeto ou inscrição em edital. Vamos seguir desenvolvendo 
projetos pontuais e atentos à editais que possam atender este Programa. 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Este programa tem como objetivo ampliar a extroversão do acervo e da temática de 
atuação do museu. No terceiro quadrimestre de 2021, o Museu Catavento cumpriu as ações 
pactuadas em seu Plano de Trabalho. 

O Programa de Exposições e Programação Cultural continuou com as atividades 
virtuais em suas redes sociais, produzindo e divulgando a programação cultural ao público. - 
Lembrando que toda a produção de conteúdo para os meios digitais vem sendo desenvolvida 
pelo Núcleo Técnico do Museu Catavento, em especial o Setor Educativo, mantendo a 
programação nesses tempos de pandemia. Além do desenvolvimento e produção de conteúdo, 
a edição de vídeos e preparação gráfica também foi executada pelos colaboradores que se 
dividiram entre o trabalho remoto e as atividades presenciais no atendimento ao público. 

Ao longo do tempo, o Setor Educativo do Museu Catavento, com a participação do 
Núcleo Catavento Acessível conseguiu entender e desenvolver conteúdos virtuais para o. 
público por meios de programas digitais, seguindo com o relacionamento com o público, numa 
linguagem totalmente nova, tanto nas visitas virtuais, quanto nas visitas presenciais. 

Com a ampliação da vacinação, em especial no Estado de São Paulo, o trabalho remoto 
foi reduzido até sua extinção a partir de 1° de dezembro de 2021, quando todos os 
colaboradores retomaram integralmente as atividades presenciais no museu. 

Assim sendo, apresentamos as ações pactuadas para o 3° quadrimestre de 2021. 

l'.11:no 1l.1s lmli�lu,.s 
1',�4u� IJ l't1lru li I S;iu l'.11110 1 SI' 1 u I' U:Jl)IJ3 UüU @ l�lrcom,,;co�nl�vrn1oc1�111r�I OJíl hr www ca1a11!otocultural.or9.br 
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Mensuração Prevldo Quadrimestral Realizado ICM % Menauraclo 
1• Quad ' ' ""'' Meta- 2"0uad . . . 18.1 Produto Nº de exposições virtuais 
3"Quad ' ' '""' {PEPC) Exposições temporárias META ANUAL 2 ' .,. 

" com acervo próp110 eloo de 
terceiros [Virtual] 1• Ouad . " . 

Nº de púbhco virtual - 'l" Quad . 20 . 
"2 Dado-Extra 

visual1z.ação 3" Ouad . ' META ANUAL . " . 
1•auad . . 

(PEPC) Eventos da Meta- N" mínimo de eventos da 2"Quad . . . " Programação Cultural '" '"'""' ?fôgramação cultural JPreseooa� 3"Quad ' • ,oo, 
META ANUAL ' ' "" 1ºQuad ' " '600% 

Meta- N" m(mmo de E!Vf!ntos 2"Quad ' " 2400% 20.1 Produto vlrtuaos da programação 
cultural 3° Ouad ' ' '""' (PEPC) Eventos da META ANUAL ' " 1567% 20 Programação Cultural (Virtual] 1•auad . 13.522 . 

Nº de púbhco virtual - 2" Ouad 19.859 . 20 2 Dado--E>:tra VISuallzação J" Ouad . 12 822 . 
META ANUAL . 46.203 . 

1° Quad ' . . 
Meta- Nº de programas 2"Quad 2 . 

'" '"''""' temâtlcos 3"Quad ' . . 
META ANUAL " ' " (PEPC) Programas Temáticos· 1ºQuad ' ' '" Amversâno de São Pauk>. Meta- Nº mínimo de ações 2"Quad 2 ' "" Semana Daiwm. Anivers;lno do 21.2 Resultado virtuais (eventos) 3°Quad • ' 125% Catavemo. Virada Cultural, 

Semana de Museus, Jornada do META ANUAL " ' ... " Patnmõnlo. Primavera de 1• Quad . " . Museus, Dia das Cnar,ças. 
2"Quad Semana Nac,onal de Ciências e Nº de pübhco virtual - . " . 21.3 Dado-Extra 

Tecnologia e Dia lntem11C10nal participantes 3ºQu.id . ' . 
dos D•ru1tos Humanos. (Vlrtu.iq 

META ANUAL . ., . 
1° Qu.id 10.092 

Nº de püblico virtual - 2"0uad . 3.749 . 21.4 Dado-Extra 
vlsual�ação 3" Ouad . 9.663 . 

META ANUAL . 23.504 . 
1' Ouad 2 . 

Meta- 2" Ouad ' ' '""' 22.1 Produto Nº de ações vIrtu.iIs 
3" Ouad ' ' ,00% 

META ANUAL 2 ' "" 1° Ouad . "' . {PEPC) SemiNlnos Formallvos. 
2" Quad Palestras, Cursos, Workshops. Nº de púbhco v,rtual - . " 22 22.2 Dado-Extra Oncinas. Mostras ou Fesllvais participantes 3" Ouad . ' . 

(Virtual] 
META ANUAL . '" . 

1° Ouad . 1.686 . 
Nº de público virtual - 2" Ouad . 1.072 . '" Dado-Extra \llsuallzação 3" Ouad . 1.000 . 

META ANUAL . 3.758 . 

" {PEPC) Recebimento de '" Mó> Púbitc0 Total 1ºQuad 10.000 6841 , .. 
l'.�ilno ,la:- lmhfllu:,� 
Pm11ut IJ Perhu li 1 �;,u l':ml� 1 �f' 1 u I' uaua UlilJ @) l�lr,connsco0c�l�vrn1oc1�I11rnl nrn hr www.cat;;iutntocuhuraf.or�.br. 

16 



1 

,-. Catavento 
Museu e½ Ciências � .y 

J.#Catavento 
Y\\ cultural e educacional 

VISllantes (Presencial] Resultado Z'Quad "000 22.663 227% 
3"0uad 10.000 92.959 930% 

META ANUAL 30.000 122.463 .,,. 
1° Quad . '" . 
2"0uad . 7.586 '" Dado-Extra Púbhco Espontâneo 
3"Quad . 87.854 . 

META ANUAL . 96.071 . 
1º0uad ' e 0% 

Meta- 2"0uad ' e "" 24.1 Produto Nº de Programa 08 Férias 
3° auad . . . 

(PEPC) Programa Fénas no META ANUAL ' e 0% " Catavento [Presenc,al] 1• Ouad ' ' ,oo, 
Meta- 2" Quad ' ' ,oo, 

24.2 Resultado Nº m(nlmo ce eventos 
3" Quad . . . 

META ANUAL ' 2 """ 1•auad " " ,oo, 
Meta- 2"Quad ' ' ,oo, 

"' Produto N° de ações virtuais 
JºOuad . . 

META ANUAL " " ,.,, 
1ºQuad . . 

(PEPC) Programa Férias oo Nº de público virtual - 2"Quad . . 
" "' Dado E�tra Catavenlo [Virtual] part,clpantes 3°Quad . . . 

META ANUAL . . . 
1ºQuad . 1.874 

nº. de público v,rtu� 2"0uad . 16.362 25' Dado Extra visualizações 3° Quad . . 
META ANUAL . 1B.236 . 

1' Quad ' ' ,oo, 
Meta- Z' Quad . . . "·' Produto Nº de ações 

3" Quad . . . 
(PEPC) Ações Extra Muros META ANUAL 1 1 100% " [Presenc,a� 1• Ouad 2.434 . 

2" Ouad . . . "·' Dado Extra Nº de público 
3"0uad . . . 

META ANUAL . :u34 . 
{PEPC) Exposiçlk> temporéna O 1º0uad . 

ATELJÊ DE BRECHERET- Meta- 2"Quad . . 
" PalácKI das I1\00stnas 27.1 Produto Nº de exposições 

(CenIenéóo Semana de Arte 3"0uad ' e '"' Modema de 22) META ANUAL ' ' 0% 

Aç6e• Condicionadas 

Condicionada à atenuação dai medidas de distanciamento social e format.llçlo de parcerias 

(PEPC) Exposição tem por.Iria· 1º0uad 
100 ANOS DA DESCOBERTA Meta- N°de exposições 2"Quad ' 28 DA INSULINA O DIA 28.1 Produto temporánas SEGUINTE CONOUISTANTO O 3"0uad 2 ' "'" ESPAÇO de terceiros META ANUAL ' ' 100% 

1ºQuad 

(PEPC) Ações extramuros; em Meta- 2"0uad 2 28 "·' Nº de ações extramuros snQppings. feiras e outros Produto 3" Ouad 2 200% 
META ANUAL • ,.,, 

l':�,i, 10 rl;111 lnrl11slu,� 
!'1�411� ll Pt1lro li 1 1:.;,u !',mio I SI' 1 t:I I' umn UlilJ 

• 
l�l!'C.Dnns&olirnt�vrnlncullurnl nru hr www. eat�vtntccuhur•! org.br 
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Condicionada• captaçlo de recursos 
(PEPC) Expos,çâo de Longa 1•auad . . . 

Ouraçao Novo Laboratório de .... NO ee exposições de 2"Quad . 
"' Oulm1ca Legado do Negro ao . . "' ' Produto longa duração Brasil, Palácio das lndaslrias, 3"Quad • ' 0% 

Nova Sara Educação. META ANUAL • ' 0% 

Meta 19.1 -Eventos da Programação Cultural 

Realizamos o evento "Música no Catavento", onde o nosso público visitante teve a 
oportunidade de apreciar as apresentações de grupos infanta-juvenis em parceria com o 
Projeto GURI - Santa Marcelina. 

Em 6 de novembro as Bandas Sinfónicas Infantil e Juvenil do Guri abriram a nova 
temporada e no dia 4 de dezembro, aconteceram as apresentações do Regional de Choro, Big 
Band e Camerata de Violões do Guri. 

As apresentações musicais ocorreram na Tenda Externa do Museu, seguindo todos os 
protocolos sanitários e cada dia de apresentação recebeu 100 participantes. 

F 

Música no Catavento - Bandas infato-juvenis Projeto GURI 

Meta 20.1 - Eventos da Programação Cultural 
Esclarecemos que quando estimamos a quantidade de eventos pactuados para cada 

quadrimestre, levamos em conta a expectativa do término das restrições sanitárias desde o 
inicio do ano, contudo, as restrições se estenderam ao longo de 2021. Assim, seguimos com a 
programação cultural virtual em nossas redes sociais, para além das quantidades pactuadas. 

Vale lembrar que as ações virtuais são desenvolvidas pelo próprio Núcleo Educativo 
que se dividiu entre a produção virtual e o atendimento presencial. Portanto, ao retomarmos. 
integralmente as atividades presenciais haverá significativa redução de atividades virtuais, 
atingindo as marcas próximas àquelas que foram pactuadas. 

#HOJEÉDIADE: Apresenta curiosidades do universo e calendário científico, como o 
aniversário dos cientistas, grandes feitos no mundo da ciência e importantes datas históricas, 

l'ali•:w 1!.r< lnrlir;lua.� 
1'.1111u� IJ Peuru li I Sau l'aulu I SI' 1 L:I l' u:mo:i mm @ fAlrt,nnmcn�r.íllavr.nloc·11ll11rnl mn hr www. cataventocnliural arg.br' 
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além das próprias datas comemorativas do Museu. 

• DIA DO ATLETA PARALIMPICO . ·-- ., - ·--· -· 

https://www.instagram.com/reel/CUKxybajGHJ/ 

• DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
. •--·-. - •-·-·- ab •--·-· -- .. - 

: :.:·::::.:2-:- 

a--,.·-- 

https://www.tnstagram.com/tv/CThlHY Jrzer/ 
https://www.facebook.com/cataventocultural/videos/584801 0629011 52 

• DIA DO PROFESSOR 

M 

11D 

_ .. ._._ --- ---- -- --- 

·-·-- _,_,. -- -- - --�� .. --- :.":"::i:i�- -;:··· 

- 

https://www.instagram.com/tv/CVDbQ hFs3R/ 
https://www.facebook.com/watch/?ref=search& v- 381 56058027 5246&external log id=3e970fd5- 

l'.�õll:10 11;)1, Tnd/�111:i.� 
l',1u1u• IJ t'.11ru li I S.,u l'�ulu 1 !'.I' 1 CI I' o:!OU:l un (1) l�ll!l,nno,,cn��a1�vr.nt(('11lt11rnl 010 hr www.cataven1acultural.arg.hr 
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3e9d-4fd5-a21a-0555f70c3b0f&g-museu%20catavento 

• DIA DO ARMISTICIO - 

https://www.instagram.com/reel/CWl6peMjn43/ 

• DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

ª" ··---·- 
https ://www.facebook.com/watch/?ref-sea rch&v-36832904 7957808&externa I log id-61 6991 Sd- 
31 O 1 -4b98-922f-0283c388032b&q-museu %20catavento 
https://www.instagram.com/tv/CWTP3g0Lhe8/ 

• DIA DA CONSCl�NCIA NEGRA 
--•- ·•-·· 

•ov .i 

https://www.instagram.com/reel/CWqWZrijXp6/ 

l':ili•.111 tl;t; Jn�Í!'illl,IS 
l'm11ut IJ l',1lru li I S·1u l'm�u I SI' 1 CI I' o:mu:1 uuu (i) t�lrcmm'lr.oílc,,1�vr.n1oc11ltur�I 0111 hi WWW. eatavenfo&ultur;if.nrg.br 
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• DIA DO MUSEÓLOGO 

•-·--- 

o, • ._ D ' D 

https://www.instagram.com/reel/CXoYBdXOwbj/ 

Meta 21.1 - Programas temáticos 
Não realizamos a contabilização da meta, pois a mesma foi inclusa no 9° TA assinado. 

no dia 29/12/2022, e não houve tempo hábil para contabilização, uma vez que as metas 
subsequentes atreladas a ela, já haviam sido realizadas 

21.2 - Programas temáticos 

Para o período tínhamos previstos os seguintes programas temáticos: Primavera de 
Museus, Dia das Crianças, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, no entanto, a Prefeitura Municipal de São Paulo alterou a data de realização_ 
da Jornada do Patrimônio para o mês de setembro, totalizando os 5 programas realizados no 
3° quadrimestre, conforme descrito a seguir: 

• JORNADA DO PATRIMÔNIO 

l'.�:w�I ,tas lmlns1r�L� 
l',111111� IJ Perlru li I Sau l'aulu I SI' 1 u 1' u:mu:l IJlilJ @ falr.conmco!>�alílVl'nlfudt11rill íllfl hr www.catav�ntocullural.org.br 
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http5:/lwww 1nstagram çom/ty/ÇTr4Py6gci6/ 
https./lwww façeboQk.çom/çataventoculturaVv1deosl45Q42Q1072980032 

• PRIMAVERA DE MUSEUS 

_._lilflSIIS ··- ·- , . - --��- --· ::=--à:·-�- 
5..:.:-=�· 

- 

https:/lwww.mstagram.com/reel/CUDEDVTD7dB/ 

• DIA DAS CRIANÇAS 

• 
https://www.instagram.com/reel/CU7u88yjoQv/ 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

https://www.instagram.com/reel/CUiEvDmjzrg/ 

l',1fa.11J 1la.� !ndusl11:is 
l':n�ut IJ Perlru li I S,m l'm�o I SI' 1 CI I' u;muJ unu @ tall'l:onoscoflca1avr.n11C!iltm�I oru hr www.cat�ven1ocultur;d.or�.br 
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• DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - 
·.·-,-:,·· -- _., __ .. __ 

-·---·--· �-2;�-�:. 

•--·-. 
•"::.:�- .. �·· 

https·//www.instagram.com/tv/CXTrEFVrry4/ 
https://www facebook.comlwatch/?ref=search&v-203196775334812&extemal log id-351f2efe-a5fe-4703- 
83a8-6e3adb6dc5af&g-museu%20catavento 

Nossas ações virtuais não ocorreram ao vivo, portanto, não gerando contagem de_ 
participantes. Contudo, para o Dia das Crianças, oferecemos atividade presencial, com a 
Palhaça Olga fazendo intervenções lúdicas com as crianças em visita ao museu em 12 de 
outubro. 

Meta 22.1 - Seminários Formativos, palestras, cursos, workshops, oficinas, mostras ou 
festivais 

Palestra Professor 4.0 - Realizada no dia 29 de novembro, em parceria com o 
Consulado Geral dos USA em São Paulo, o Prof. Richard Culatta apresentou aos participantes,· 
inovações no ensino e dicas para engajar e motivar alunos para áreas STEM. A palestra foi 
transmitida diretamente ao nosso auditório para cerca de 100 participantes presenciais, além 
de 137 participantes virtuais. 

Palestra PROFESSOR 4.0 -Auditório do Museu Catavento 

Palestra Gamificação - Frequências da Ciência - Contamos com a participação da 

!':1!,M.�I 11:is lmlír;l1�1). 
f':n4111 IJ Perlru li I S:iu l'nulo I M' 1 u I' u:mu3 uuu @) l�lrconoscoficnl�vrn11M::1�l11rnl ora hr www.c11ta11,nfccuhura!.or�.br 
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Profa. Paula Coralei, professora da Universidade Federal de São Paulo, que tratou sobre o 
tema Gamificação. A atividade recebeu 609 visualizações. 

o 

' D······-- • 

o- •••. 

. . 

________ ,...._,. -·--- --- 

https://www.instagram.com/tv/CT73VzMl6hK/ 
https ://www.facebook.com/watchl?v-3823816168 77726 

Sonhar o Mundo - Mulheres na Ciência - A Campanha Sonhar o Mundo visa 
reconhecer a contribuição dos museus para a formação de uma mentalidade coletiva, 
sensibilizando para a solidariedade, o respeito à diversidade cultural, o combate ao 
preconceito, à discriminação e à violência. 

Em 2021, com o tema "Soluções Sistêmicas para o futuro que queremos: Mulheres", 
tivemos a oportunidade de falar ao público sobre o desenvolvimento da exposição temporária 
"Mulheres na Ciência", na ocasião, Ana Lima e Marília Serra contaram suas experiências para 
a concepção e montagem da exposição no Museu Catavento. A atividade recebeu 482 
visualizações. 

o-- ■ ••. 

.. Q . - 

https://www.instagram.com/tv/CXJs5TbryBN/ 
https://www .facebook.com/watch/?ref-search&v- 750839585871959&extemal log 1d-916166ca-f8d6-4149-9db2- 
7 e9af5adb243&q=museu%20catavento 

No 3° quadrimestre, nossas ações virtuais não ocorreram ao vivo, portanto, não 

l'�íll:lll ,J;i.� l111li!!!lua� 
f>,11,1ue IJ Po,lru 11 1 Snu Paulu I SI' 1 CIP o:mu:J UGO @ t.1lrconrn,co�a1avcnlcw-,�Iurnl »rn hr www cau,ventoculturil arg br 
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Meta 23.1 - Recebimento de visitantes no museu 
Meta superada no 3° quadrimestre, onde o Museu Catavento recebeu 92.959 visitantes 

presenciais, reflexo do avanço da vacinação no Estado e consequentemente das medidas de 
flexibilização tomadas pelo Plano São Paulo. 

Meta 27.1 Exposição temporária O Ateliê de Brecheret 
Devido a relevância do tema para as comemorações dos 100 Anos da Semana de Arte 

Moderna de 22, a inauguração foi alterada para fevereiro de 2022, data próxima ao centenário. 
Entretanto tivemos a oportunidade de realizar outras exposições temporárias, conforme 
descrito na meta 26. 

Meta 28.1 - Exposições temporárias (Condicionada) 
As exposições "100 Anos de Descoberta da Insulina e "Conquistando o Espaço", 

estavam condicionadas à atenuação das medidas de distanciamento social e apesar de isso ter 
ocorrido no 3° quadrimestre de 2021, as parcerias não ocorreram, no primeiro caso a instituição 
optou por realizar a exposição em outro local e no segundo, a instituição optou por realizar a 
exposição de forma virtual. 

Apesar de não realizarmos duas das exposições previstas no nosso plano de trabalho, 
conseguimos no ano de 2021 realizar três importantes exposições, conforme descrito a seguir: _ 

Exposição Abaporú Periférico 

Mostra realizada em parceria com as Fábricas de Cultura do Setor A, cuja proposta 
desafiou artistas do grafite, atuantes nas proximidades das Fábricas de Cultura a passarem 
para as telas, técnicas que normalmente são utilizadas para murais em locais públicos com 
releituras de grandes obras modernistas. 

A l':ilil 11111� J11rh1i111�is @ W" l'm1111ell Pedrult l S,i11!'m1lu I SI' 11:/l'U:mu:iumJ � l�ll'tn11mc0Pt;.11�vr.n111.:11l!urnloruhr www. eeteve n1ccvtrural.(H§.b• 

25 



Cata.vento 
....-,... Museu de Ciências 

"-.. \Y 
''.#Catavento ·-� 
,,� cultural e educaclcnal 

Exposição Abaporú Periférico - no claustro do Museu Catavento 

Exposição O Dia Seguinte -de 14/10/2021 a 14/11/2021 

A exposição "O Dia Sequinte" foi, ao mesmo tempo, uma grande experiência imersiva e 
um chamado à mudança. A mostra interativa contou a história do aquecimento global, explicou 
como chegamos até aqui e apresentou saídas reais para a crise climática a partir dos centros 
urbanos. A crise climática é uma dura realidade que impacta todas as esferas da nossa vida, 
da saúde e moradia à geração de trabalho e renda, da segurança e educação à igualdade 
racial e de género. Mas todo cenário de Desordem é também uma oportunidade para a 
Transformação, e é nele que O Dia Seguinte apostou. 

Em mais de 700 metros quadrados lúdicos e sensoriais, percebemos a urgência de· 
construir um novo futuro para a Humanidade, inteiramente possível, com cidades mais 
inclusivas e sustáveis. O propósito da exposição foi ser informativa e inspirar novas atitudes em 
relação ao mundo em que vivemos. Com conhecimento, o futuro passa a ser uma questão de 
escolha. A cidade do amanhã será a que nós construirmos. A cidade possível será a que nós 
quisermos. Que caminhos iremos tomar? 

Exposição O Dia Seguinte - área externa do Museu Catavenlo 

l',dã.:10 11.,� l11d11.<il11a.\ 
f' 111111� IJ Petlro li I Sa11 l',mlu I SI' 1 CI /' ll:lUO:l Uüll 

Exposição O Dia Seguinte 

• 
!rtlN..onnscníi(:a1�vrnlcr1dt11rnl nr11 hr www.catav�ntocullural.or�.br 
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Fotos de divulgação na mídia 

14.out.i 14.nov 
o 
DIA 
SE- 

GUIN ''.-··,· 
. l _j .,- TE . i{;J 1 ;-e • �..>';;-\la':.Jk e zt·:ti 

.. 
Foto de divulgação no painel do Metrô 

Exposição Mulheres na Ciência - de 26/10/2021 a 11/02/2022 

Atualmente, no Brasil e em alguns países, as mulheres são maioria nas universidades,· 
mas esta é uma realidade bastante recente. Em uma sociedade predominantemente patriarcal, 
por séculos muito foi negado às mulheres, inclusive acesso ao conhecimento. 

Mas felizmente esse quadro vem se modificando e as mulheres assumiram seu lugar de 
destaque nas ciências, com contribuições e reconhecimentos relevantes. 

Neste sentido, a exposição "Mulheres na Ciência" foi concebida para trazer à luz 
mulheres que atuaram e atuam de modo significante para pesquisa e desenvolvimento 
científico apresentando, em painéis monumentais, 12 cientistas de diferentes épocas, 
nacionalidades e áreas do conhecimento. 

Totalmente desenvolvida pela equipe técnica do Museu Catavento, a mostra contou 
com as parcerias das empresas Siemens Ltda. e Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda. 

f) l'al;N:�) 1f,1S lnrlmlr�L� 
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Exposição Mulheres na Ciência - no claustro do Museu Catavento 

Meta 29.1- Ações extramuros: em shoppings, feiras e outros (Condicionada) 
Com o avanço da vacinação no Estado de São Paulo, novas flexibilizações foram 

autorizadas pelo Governo, o que incentivou outros espaços a buscarem atividades culturais a 
serem oferecidas ao público. 

Neste contexto e seguindo todos os protocolos sanitários, o Museu Catavento 
apresentou no mês de outubro, as seguintes ações extramuros: 

Do Macaco ao Homem - Internacional Shopping de Guarulhos 

No dia 01 de outubro foi inaugurada, no Internacional Shopping de Guarulhos, a 
exposição inédita "Do Macaco ao Homem - Transições". 

A mostra possui 70m2 e foi concebida pela equipe técnica do Museu Catavento em 
parceria com o Prof. Walter Neves. Esta será mais uma opção de exposição itinerante 
oferecida pelo Museu Catavento. 

Exposição Do Macaco ao Homem - Internacional Shopping de Guarulhos 

O Universo - Shopping Morumbi Town 

No dia 7 de outubro foi a vez do Morumbi Town receber a exposição O Universo. Esta 
mostra é uma pequena parte da Seção UNIVERSO do Museu Catavento, formatada 

l'al.',, IQ ,la,; lmliJSIIMS 
f'1�1iue IJ f'eilro li 1 Sau l';i1�0 1 Sf' 1 C! I' .neua U!ill (1) falrcanoscoPc�1�vcn1ocuH11rnl nro hr WWW cataven1ct1Jhura!.11rg.hr 
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Exposição O Universo- Shopping Morumbi Town 

Meta 30.1 - Exposições de longa duração (Condicionada) 
No final de 2021, firmamos com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o 9° 

Termo de Aditamento, que contempla a verba de R$ 3.100.000,00 que será utilizada para a· 
requalificação de alguns dos módulos expositivos de longa duração. 

As exposições "O Legado do Negro ao Brasil", "Palácio das Indústrias" e Nova "Sala 
Educação" não foram realizadas em 2021, no entanto, tais projetos serão executados em 2022, 
com o repasse realizado pela Secretaria destinada as exposições de longa duração. 

A "Nova sala do Laboratório de Química", teve início no ano de 2021, no entanto, a 
reforma ainda não foi finalizada, sendo adiada a sua finalização para 2022. 

Destaque - Dia da Consciência Negra 
Em 20 de novembro, especialmente para marcar o Dia da Consciência Negra, 

oferecemos ao nosso público visitante uma oficina de confecção de Bonecas Abayomi. Na 
ocasião os participantes puderem relembrar fatos marcantes e a importância desta data, além 
de confeccionar suas próprias bonequinhas em pano, sem costuras, apenas com nós e 
amarras. 

l'alf":w1 ,t.� lndir;11n� 
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PROGRAMA EDUCATIVO 
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O Programa Educativo tem como objetivo contribuir com a educação não formal, 
possibilitando a acessibilidade e a construção de conhecimentos (cognitivos, afetivos, 
sensíveis, críticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrimônio comunicado 
pelo Museu. Nesse sentido, desenvolve ações educativas, produz materiais e conteúdos 
pedagógicos, oficinas, além de estruturar programas e projetos específicos para diferentes 
públicos, buscando assim, cumprir seu papel no desenvolvimento institucional, museológico e- 
social. 

'º· Aç6e1 Pactuada 'º· Atributod.a 
Mensuração Prevlslo Quadrlmntral Realizado ICM % Mensura lo 

(PE) veeas educat,vas 1• Ouad 
oferecidas p.ira estudantes de 

N' de estOOantes 'Z'Ouad 

" escolas públicas e privadas 31.1 Meta- Resultado atendidos em visitas (ensino lnrantil, fundamental. 
educabvas 3" Ouad r.ooo 2.171 '" médio. técnico e unM1rs1tério) 

META ANUAL 7.000 2.171 Presenc:,al 3'% 
1º0uad " " 0% 

N"de 2"0uad " " "'" {PE) Programa Cataven1o 32.1 Meta-Produto mon1toria,;/rote1ros 
Acesslvel (ações óesenvotvidas real,zado 3"0uad " ""' '"""' para públK:os espedncos META ANUAL " "' 617% " ldoso5'pessoas com 

1° Quad def,c,,O,nCta/relug,a do5'em "" " "" situação de vulnerabll1dade N' de publicos 'Z' Ouad "" "' 522% 
social) {Presencial] 32.2 Meta- Resultado atendidos 3" Ouad "" 1 801 1201% 

META ANUAL "" 2.584 574% 

"' (PE) Programa Catavento 33.1 Meta-Produto Nº de ações virtuais 1• Ouad ' ' "'" 

l'al:N:NI 1l,'l'l lnrt11sl11,,� 
i'rn411e IJ Perlru li I S,io l'aulu I S!' 1 L:I I' 03003 UliO @) l�lrcom1scnfic�líl��n1oc,�t11r.1I ílfíl hr www. tilli1uentocuhural.or9 br 
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Acessível (ações desenvolvidas 1eal,zadas 2"Quad ' " 183% para publicas específicos: 
3" Ouad ' ' "'" Jdosos/pessoas com 

deflciência/1efug1a dos/em META ANUAL " " 161% sltuaçOO de vulnerabilidade 
1ºQuad . . sooal) [Virtual) 

Nº de pút>llco virtual - Z'Ouad . . . 
"2 Oado-Ex!ra 

participantes 3"0uad . . . 
META ANUAL . . . 

1º0uad . 30.879 . 
Nº de púbhco virtual - 'Z'Ouad . 17.122 . 333 Daoo-&rr, \llsual,zaçào 3"0uad . ""'' . 

META ANUAL . "·"' . 
1° Ouad . . . 
'Z' Quad . . . "' Meta- Produto N" ações reaszeces 
3" Ouad ' ' """ (PE) Program;,, Catavento em META ANUAL ' 1 100% " Fam/lia IPresericiaij 1° Quad . . . 

N" mrmmc de púbhcos 'r'Ouad . . . 3'.2 Meta- Resultado 
atendidos 3º Quad 2D ,o 2,0% 

META ANUAL 2D ,o 2,0% 
1• Ouad ' 21 263% 

Nº de ações wtua1s 'Z" Ouad ' " 230% "1 Meta- Produto realizadas 3" Ouad ' ' """ META ANUAL ,. 
" 200% 

1º0uad . " . 
(PE) Programa Cataven1o em Nº de público virtual - 2"Quad . 21D . " 35.2 Dado-Extra Famma [Virtual] participantes 3ºQuad . . . 

META ANUAL . m . 
1ºQuad . 15.421 . 

Nº de púbhco 111rtual • 2"Quad . 9.646 . 
"3 Dado-cJl1ra vlsual1zaçâo 3"Quad . 2923 . 

META ANUAL . 27.990 . 
1° Quad ' ' 100% 

N" mínimo de 2" Quad ' ' '""' 36' Meta-Produto pesquisas aplicadas 3" Quad ' ' ,oo, (PE) Pesquisa de satisfação de 
META ANUAL 3 '"' públíeo Virtual - Ficha de 3 36 Avaliação Virtual - Modelo 1•auad BD% 86,50% ,08% Própno 

rreee de saUslação (" 2" Quad BD% 85 70% 107% 382 Meta- Resultado ou> 80%) 3"Quad BD% 9071% 113% 
META ANUAL "" "' 110% 

1ºQuad ' 1 '""' n • de ações virtuais 2"Quad ' ' '""' 37.1 Meta.Produto 
realizadas 3" Quad ' ' ,oo, 

META ANUAL 3 3 '"' (PE) Cursos. patestras. 1° Ouad " " 23'% 
wor1<shops ou of,cinas d& 

Nº de púbhco v,rtual - 2" Ouad "' " 175% " capac,taç.ão para professores, 37.2 Meta- Resultado 
educadores. guias de tunsmo part,c,pantes 3" Quad " " 220% 

ou estudantes !Virtual] META ANUAL ., 
"' 210% 

1ºOuad . 126 . 
Nº de pubtico virtual· 2" Ouad . " . 3'3 Dado-E�tra 

vlsual1lação 3" Ouad . . . 
META ANUAL . '" . 

l';i!lll m tl:i:; lnrht\lU,lS 
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1• Quad . . . 
Nº ml111mo de encontros 'Z' auad . . . 38.1 Meta.Produto 
realizados com equipe 3" Ouad ' ' "'" (PE) v,sltils educanvas e 

38 a11vldades complementares META ANUAL ' ' '''" para os luncion.lrios do museu 1•auad . [Preseoclaij Nºmlnlmo 'Z'Quad . . . "·' Meta.Resultado departJç1pantes 
dos encontros 3"Quad " " "" META ANUAL " " 3'0% 

1ºQuad < ' <00% 
Nº mínimo de ações 2"Quad ' ' <00% 39' Meta.Produto 

vlnuals realizadas 3"Quad . . . 
META ANUAL ' ' 100% 

{PE) Visitas educatvas e 1ºQuad ' ,s '""" atividades Nº de pú�oco virtual - 2"Quad ' " '"" 39 complementares para os 39.2 Meta- Resultado 
part1C1pantes 3" Ouad . . . funcionários do museu {Virtual] 

META ANUAL " 1030% '"' 1° Ouad . . . 
N" de públlC<:l virtual - 2" auad . . 39 3 Dado-Extra vtsuallzeçâo 3" Ouad . 

META ANUAL . . . 
1•auad . . . 

(PE) Matenal educatrvo para as 
Produção de matenals 2"0uad . " atrvKlades e 40.1 Meta-Produto 

expos,ções educativos 3"Quad ' ' <00% 
META ANUAL ' ' ,oo, 

1• Ouad ' " 175% 
N" mlnimo de ações 'Z"Ouad ' ' <00% '" Meta.Produto wtua,s realizadas 3°Quad ' ' ,oo, 

META ANUAL " " 125% 
1° Quad . . . 

{PE) Matenal educativo para as Nº de público wtual - 'Z"Ouad . . 
" atividades e exposições 41.2 OadoBc1ra part,c,pantes (Virtual] 3"Quad . . . 

META ANUAL . . . 
1• Ouad . 14 799 . 

Nº de público virtual - 'Z"Quad . 10.518 . 
'" Dado-Extra 

VISUalização 3ºQuad . 6.822 . 
META ANUAL . 32.139 . 

1•auad s.ooc "" 137% 
(PE) V1si1as Mediadas - Publico Nº m(nlmo de atendidos 'Z"Quad 5000 21.880 '"' " Geral [Presenc,al] '" Meta- Resultado em visitas 3ºQuad aooo "00, 4345% 

META ANUAL 12.000 115.630 "" 1•auad ' rn 125% 
Nº mínimo de ações 'Z"Quad ' ' <00% '" Mela.Produto llirtuais realizadas ' 3ºQuad ' 113% 

META ANUAL " " 113% 
1•auad . . . 

" (PE) Ações Educativas - 
Nº de publico virtual - 'Z"Quad . Público Geral [Virtual] "' Dado-Extra 

participantes 3"Quad "º . 
META ANUAL . "º . 

1ºQuad . 13 191 . 
"3 O!ldo-Extra Nº de público virtual - 

'Z"Quad 9 367 . llisualiz&Ção �ª"" . 24.115 . 

l';i!;N"IO ti.is lmhr;1u,1., 
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META ANUAL 46.673 

b:�c�: Men•ura.;� 

Condicionada à captação d1 re<:urso■ 
1• Oued . . 

Aqu1s1,;ao de mal8ria1s 2° Ouad . . . (PE) Programa Catavento 44.1 Meta-Produto para o Núcieo 
Acesslvel (ações desenvolvidas Catavento Acesslvel 3" Ouad ' ' ,00% 

para públicos específicos META ANUAL ' 1 "'" .. Idosos/pessoas com 
def10êncla/refug1a dos/em 1•auad ' o 0% 
situação de vulnerabilidade Aqu1s1çao de Matenals 2"Quad . . . 

social) . ., Meta-Prodll!O de eud1ov1sual para 
gravação dos vldeos 3ºQuad . . . 

META ANUAL ' o 0% 

(PE) 01stnbu1çao de mater1ais 1º0uad . . 
educativos Materiais educativos N" mírnmo de ações 2°0uad . . . 45 45' Meta-Produto para �vulga,ç!io do Museu em presenciais reahzadas 3"Quad • . . 

lnstitu,ções escolares 
META ANUAL • ' 0% 

1°0uad . . . 
Nº de ações v1rtua1s 2°Quad . ' . 

(PE) V,s,tas educativas 46.1 Meta.Produto realizadas 3"0uad " ' ,,. 
oferecidas para estudantes de 

META ANUAL .,% escolas publ1<:as e pnya.das " ' " (ensino ,nfantil, fundamental. 1• Quad . . 
médio, técrnco e un1vt1rsotáno 

Z' Ouad ,s [Virtual] N' de plJbllco Ylrtual - . 
"' Dado-Extra 

participantes 3' Ouad . 54 . 
META ANUAL . " . 

Condl<;lon.Jda à alenuaçlo das medidas de distanciamento 1oclal e format,ç.l,o de parcerias 
{PE) Visitas educativas 1° Quad ,o o 0% 

oferecidas para N• de estudantes Z'Quad ,oo o 0% ., estudan1es de escolas p,jbllcas 47.1 Meta• Resultado atendidos em visitas e privadas {ensino mfan�I. 
educativas 3ºQuad . 8 . 

lundamen1aI, mé<l10, técllico e 
umvers1ténol lPresenclall META ANUAL "' 8 '% 

Meta 31.1 - Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas 

Com a flexibilização do Plano São Paulo, foi possível reabrir o Museu sem restrições e 
com isso, voltamos a receber demanda de atendimento para o público escolar presencial. No· 
ano de 2021 recebemos o total 3.565 visitantes, de escolas públicas e privadas, de várias 
regiões de São Pauto e até mesmo fora do estado, como Minas Gerais e Paraná. 

Meta 32.1 e 32.2 - Programa Catavento Acessível 

32.1 - Nº de monitorias/roteiros realizados 

No ano de 2021, com o retorno das atividades presenciais, foram atendidos ao longo do ano. 
2021, 2.584 de públicos especificas como (idosos, em situação de vulnerabilidade social e 
pessoas com deficiência) sempre, com maior foco no piso térreo do Museu, com as limitações 
adequadas de atendimento, seguindo sempre todos os protocolos de segurança a fim de 

l':fa.111 rlas !11di1:1l11<l� 
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manter a preocupação nos protocolos sanitários, para isso, foi necessário dividir o público em 
subgrupos, limitando a quantidade de visitantes para o monitor de conteúdo, de modo que. 
assegurasse a saúde do colaborador e a do público. À medida que a vacinação contra a 
COVID 19 foi avançando, e obtivemos progressões no plano São Paulo para o aumento da 
capacidade de público nos equipamentos, também aumentamos o número de visitantes para a 
equipe, foram 175 monitorias no decorrer do ano para um atendimento seguro e adequado aos 
visitantes especificas. 

32.2 - Nº de públicos atendidos 

A ação apresentou um número maior de participantes, ultrapassando o nº de público. 
atendido em 574% no ano devido à grande procura dos visitantes em relação as visitas 
mediadas. O número de visitantes do Museu Catavento foi estipulado tendo como base as 
medidas de restrição sanitárias da pandemia de Covid-19, que foram atenuadas à medida que 
a vacinação avançou no Estado, gerando uma maior procura as nossas oficinas. 

O Núcleo Catavento Acessível fez o atendimento de públicos específicos como (idosos, 
em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência) sempre, com maior foco no 
piso térreo do Museu, com as limitações adequadas de atendimento. Foi possível atender no 
ano de 2021, 2.584 visitantes, seguindo sempre todos os protocolos de segurança. 

Meta 33.1 - Programa Catavento Acessível - Virtual 

Ao longo do ano, o Núcleo Catavento Acessível elaborou 64 vídeos conteúdos de 
orientações, com a #ACESSIBILIDADEEMPAUTA uma das grandes ações de sucesso do 
Núcleo, além de temas sobre pessoas com deficiência em datas comemorativas, curiosidades 
e atitudes capacitistas. Os vídeos tiverem a participação de intérpretes de libras para. 
aproximação das pessoas com deficiência auditiva e surda. A audiência foi tamanha, com 
recordes de visualizações nos vídeos com temas tão importantes para a população. 

' ,' t l. .. P:ii. ;í,' 
J ·tl'::''•Yl ' fl , f ..,,_.,. � ff•U 

�- �- ·f· .. j' ll l .,, ,1 ' ,�,i. .. ' 
, O Assistir ao vídeo do IGTV ' 

- ;,,,� 

, • 1 
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Vídeos - Acessibilidade em Pauta 

Meta 34.2 - Programa Catavento em Família 
O Núcleo Catavento Acessível realizou a oficina de tintas naturais no dia 12 de outubro, 

l'alfil:l(l 11:is lnili.slu,1� 
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dividido em 5 períodos, com duração de 30 minutos cada, livre para todos os públicos. No total, 
foram atendidas 50 pessoas, considerando 1 O por horário, a fim de manter todos os protocolos 
sanitários de restrições a Covid-19. Devido ao fato de a oficina ter sido dividida em 5 períodos, 
conseguimos atender um público maior do que o previsto. 

Grupos de famílias realizando a oficina de Tintas Naturais 

Meta 36.1 - Pesquisa de satisfação de público Virtual - Ficha de Avaliação Virtual - 
Modelo Próprio 

Substituímos a ficha de pesquisa de perfil e satisfação do público escolar presencial 
Modelo SEC para a pesquisa de perfil e satisfação do público virtual Modelo Próprio, com o 
objetivo de obter feedbacks do público que acompanha as redes sociais do museu, logo, obter. 
uma avaliação dos conteúdos e ações virtuais. A pesquisa é disponibilizada nas plataformas 
digitais, com posts no último mês de cada quadrimestre no lnstagram, Facebook e Twitter. A 
pesquisa é aplicada semestralmente e obtemos resultados de 90% positivos de satisfação do 
visitante. 

Piflltifll dl llllll,l ,mulu 1 
nos llludt com I p1otr•�h d• 
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Arte divulgação da pesquisa virtual- Modelos Próprios 

Meta 37.2 - Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores e 
educadores, guias de turismo ou estudantes - Virtual 

l'Jl:�:KI 1f1l'< h11l11:'it11a.,; 
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No 3º quadrimestre apresentamos o tema "Aprendizagem Ativa com Lego", com 
mediação da Jessica Dezuani, e ministrada pelo coordenador do laboratório de inovação Lego. 
Education Pedro Jackson e a orientadora do laboratório de inovação Lego Education Luara 
Brito, que compartilharam suas experiências com Lego. 

A ação apresentou um número maior de participantes, ultrapassando o nº de público 
virtual em 220%, pois inicialmente foram ofertadas 20 vagas, mas foram abertas mais 
inscrições devido à grande procura dos professores. 

FORMAÇÃO 
PARA PROFESSORES coH o roo: 

r(l 
sabado, 

27 de Novembro 
das 10h as 12h 

Arte de divulgação da formação online para professores-Aprendizagem Ativa com Lego" 

Meta 38.1 e 38.2 - Visitas educativas e atividades complementares para os funcionários 
do museu 

A ação apresentou um número maior que o estipulado em 400% devido a entrada de 
novos colaboradores do setor Educativo do Museu Catavento, que foram divididos em 
diferentes ações presenciais de visitas educativas e atividades complementares. No mês de 
outubro o Núcleo Catavento Acessível elaborou integração para os monitores de conteúdo, 
pois é necessário que todos eles estejam aptos para atender todo o público visitante com ou. 
sem deficiência. O foco central é compartilhar com os monitores experiências e dinâmicas 
desenvolvidas pelo núcleo, com base no atendimento de grupos e visitantes espontâneos ao 
longo do tempo, e terem a experiência de se colocarem na situação como pessoas com 
deficiência e, assim, saberem as dificuldades que eles enfrentam, conseguindo auxiliá-los da 
melhor forma. Foi entregue um livreto guia com tópicos, para facilitar o atendimento de todos os 
públicos, assim como os recursos acessíveis e onde encontrá-los pelo Museu. Ao total teve-se 
a participação de 34 monitores de conteúdo. 

l'�li�:1111fa\ huli�lm1.� 
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Pnnt do lremamenlo do Núcleo 
Acessível para os funcionários 

Meta 41.1 -Visitas Mediadas - Público Geral 
A ação apresentou um número maior que o esperado, pois o número de visitantes do 

Museu Catavento foi estipulado tendo como base as medidas de restrição sanitárias da 
pandemia de COVID-19, que foram atenuadas à medida que a vacinação avançou no Estado 
de São Paulo, permitindo, portanto, que as pessoas circulassem em maior número. 

No decorrer do ano de 2021 foram atendidos quase 116 mil visitantes. Os números 
foram recebidos, conforme as liberações do Plano São Paulo. 

Meta 46.1 - Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas 
{Condicionada) 

Não conseguimos o cumprimento da meta anual devido ainda ao cenário da pandemia 
do Covid-19, onde a escolas públicas e privadas estavam fechadas e quando voltaram às aulas 
presenciais ou semipresenciais suspenderam passeios com os alunos, quando as escolas 
voltaram à rotina de visitas, já estávamos no final do ano letivo impossibilitando cumprirmos a 
meta no ano. 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM 

O Programa de Integração ao SISEM trabalha com foco em articular parcerias entre o 
Museu Catavento e os museus do estado de São Paulo. Dessa maneira, através de suas 
metas são organizadas exposições, oficinas, workshops, entre outras ações que buscam 
cumprir a missão do Programa. 

Abaixo, são descritos os destaques do programa referentes ao 3º quadrimestre, as 
metas desse período foram majoritariamente na modalidade presencial, porém ainda contamos 
com o modelo híbrido para casos especificas por conta das medidas sanitárias no combate da 
pandemia. 

A 1':�.il MI !I� lmli�ll�L� 
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'º· Aç6u Pactuada 'º· Atributo d;1 Mansuraçlo Pravlslo Quadrlmntral Realll;ado ICM % Mensur�ão 
1• Ouad ' o 0% 

Meta• 2" Ouad ' 2 200% ... , 
Produto N' de Exposições Virtuais 

3" Ouad ' 3 300% 
META ANUAL 3 ' 167% 

1ºQuad . . . 
(PSISEM) Exposições mneraores N' de Públoco Virtual Z'Ouad . . . .. .. 2 Dado-Extra VIRTUAL PartlClpantes 3° Ouad . . . 

META ANUAL . o . 
1•auad . " . 

N" de Púbhco Virtual 2" Ouad . . . 48.3 Dado-Extra Vlsu.al,zações 3" Ouad . . 
META ANUAL . " . 

1º Quad . . . 
Mela- z.cauad ' o 0% '" Produto Nº de Ações v,rtuals 

3" Ouad ' o 0% 
META ANUAL 2 o 0% 

1ºQuad . . . 
(PSISEM) "1° de Púbhco Virtual Z'Ouad . . . " Palestras/Curws/Of>einas 49.2 Dado Extra Participantes (público geral) - VIRTUAL 3"Quad . . . 

META ANUAL . . . 
1° Quad . . . 

Nº de Púbhco vmcar 2"Quad . . . 49.3 Dado Extra Visuahzações 3°0u.ad . . . 
META ANUAL . . . 

1° Quad ' ' ,oo, ••• Quantidade de Z' Quad . . .,., 
Produto Palestras/Cur 

sos/Oflcmas 3" Quad ' 2 200% 
META ANUAL 2 3 "" (PSI SEM) Cursos de 1ºQuad . " . capac,tação, semmârlos 

2"Quad format,vos, palestras, workshops N" de Púbhco Virtual . . . " "2 Dado-Extra ou oficinas {p,ollsslooals ligados Parttclpantes 3°Quad . " . a museus e/ou centro culturais) - 
META ANUAL . VIRTUAL " . 

1ºQuad . . 
Nº de Público Virtual 2"Quad . . . "·' Dado-Extra Visualizações 3ºQuad . . . 

META ANUAL . . . 
1ºQuad . . . 

Meta- N" de eocontros 2" Quad ' o 0% 51.1 ProdVIO realizados "" Rede de 
Museus de Ciência lºQuad . 1 . 

META ANUAL 1 1 100% 
1ºQuad . . 

{PSISEM) Rede de Museus de QuantJdilOO de munidp1os 2"Quad . . " 51.2 Dado-Extra céeeree atendidos 3"Quad . 3 . 
META ANUAL . 3 . 

1ºQuad . . . 
2"0uad . . 

51.3 Dado-Extra Nº de publico atendido 
3"Quad 23 . 

META ANUAL . 23 . 
" (PSI SEM) Estágios Técrncos "' Meta- Estâglos Técnicos 1ºQuad . . 
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(Não Remunerados) Prodlllo Realizados 'Z'Ouad ' ' """ 3"0uad . . 
META ANUAL 1 1 100% 

1•auad 

Ouanbdade de munic/p1os :ZOOuad . ' 52 2 Dado-Extra atendidos 3°0uad . . . 
META ANUAL . 1 . 

1•auad . . . 
:zoauad . ' . 52.3 Dado-Extra Nº de público atendido 
3" Ouad . . . 

META ANUAL . ' . 
1º Ouad . . . 

N" de Púbüco Virtual Z' Ouad . . . 52.4 Dado-Extra 
Participantes 3"Quad . . . 

META ANUAL . . . 
1•auad 1 ' 100% 

Meta- Nº de Encontros 2°Quad . ' . 
"·' Produto Realizados 3° Quad 1 ' 100% 

META ANUAL 2 ' .... 
1ºQuad . ' . 

(PSISEM) Encontro com Quantidade de mun1cfpios 2°0uad . 2 . 
" 53.2 Dado-Extra educadores 00 SISEM atendidos 3" Ouad . 1 . 

META ANUAL . • . 
1° Ouad . " . 
2°0uad " "' Dado-Er:tra N" de píibhco atendido 
3ºQuad . 2 . 

META ANUAL . " . 
1ºQuad 1 ' 100% 

Meta- :ZOOuad 1 1 '"'' "' Produto Nº de V1srtas Realizadas 
3"Qued ' ' ,,.. 

META ANUAL ' ' '"' 1' Ouad . ' . 
{PSISEM) V,sltas de Apo<o a Quantidade de municípios 2° Ouad . ' . " "·' Dado-Extra ms�tuIções museológicas a1endidos 3" Ouad . ' . 

META ANUAL . 5 . 
1° Quad . . . 
2"0uad . • . 

"'' Dado·Exlra N" de público atendido 
3º0uad . " . 

META ANUAL . 20 . 

"· Aç6H Condicionada ••• Mensuração Previslo Quadrimestral Realizado ICM % 

1º0uad o 0% 
(PSISEM) Encontro Regional do Meta- Nº de part,apações 2"0uad 55 '" Encontro Reg.:mal do SISEM Produto SISEM 3°0uad ,oo, 

META ANUAL , 50% 

Meta 48.1 - Exposições Itinerantes 
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Exposição - Mudanças Climáticas - Museu da Energia de São Paulo 

A exposição "Mudanças Climáticas", que contou com 10 painéis e um banner de 
divulgação, convidou os visitantes a refletirem sobre questões importantes acerca do clima do 
planeta, tais como: as mudanças no último século, as causas do aquecimento global, os 
desafios climáticos, o monitoramento do clima da Terra, os meios de observação do clima, a 
retração das geleiras, entre outros assuntos relacionados ao tema e futuro do nosso planeta. A 
exposição foi parte de uma parceria ampla com os Museus da Energia do Estado de São 
Paulo. A mostra iniciada em São Paulo no mês de agosto ficou disponível ao público até o mês 
de outubro. 

Exposição "Mudanças Climáticas" no Museu da Exposição "Mudanças Climáticas" no Museu da 
Energia de São Paulo Energia de São Paulo 

Exposição - Mudanças Climáticas - Museu da Energia de Salesópolis 

A exposição "Mudanças Climáticas", que esteve em São Paulo até o mês de outubro, 
em seguida desembarcou em Salesópolis e por lá contou com a mesma estrutura de expositiva 
A mostra iniciada em Salesópolis no mês outubro ficou disponível ao público até o mês de 
dezembro. 

Exposição "Mudanças Climáticas" no Museu 
da Energia de Salesópolis 

Exposição "Mudanças Climáticas" no 
Museu da Energia de Salesópolis 
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Exposição - Marie Curie: 1867•1934- Museu da Energia de ltu 

A exposição "Marie Curie 1867-1934� contou com 13 painéis sobre a vida da grande 
cientista Marie Curie, a mostra foi criada em 2011, ano consagrado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional da Química, em comemoração ao 100º 
aniversário do Prêmio Nobel de Química, conquistado pela cientista franco-polonesa Marie 
Curie. A mostra tem como objetivo levar ao conhecimento público os feitos da cientista, que foi 
a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e único cientista a ser condecorado duas vezes 
com o prêmio. A exposição foi parte de uma parceria ampla com os Museus da Energia do 
Estado de São Paulo. A mostra iniciada em ltu no mês agosto ficou disponível ao público até o 
mês de dezembro. 

Exposição "Marie Curie:1867-1934" no 
Museu da Energia de ltu 

Exposição "Marie Curie:1867-1934" no 
Museu da Energia de ltu 

Meta 49.1 - Palestras, Cursos ou Oficinas (público Geral) 
A previsão para o 3º quadrimestre era de 1 oficina, porém não foi possível a sua 

realização por conta pandemia, o que dificultou a organização da ação presencialmente, uma. 
vez que esse tipo de atividade prevê a interação com objetos e o toque. Iremos realizar a ação 
no 1 º quadrimestre de 2022. 

Meta 50.1 - Cursos de capacitação, seminários formativos, palestras, workshops ou 
oficinas (profissionais ligados a museus e/ou centros culturais) 

Oficina - Argamassas Históricas do Palácio das Indústrias 

O Museu Catavento, instalado no Palácio das Indústrias, possui grande diversidade de· 
técnicas de argamassas como revestimento e também decorativas. Atualmente o Estúdio 
Sarasá executa os trabalhos de restauro das fachadas do prédio. Surgiu à iniciativa do Museu 
Catavento em cooperação técnica com a empresa de oferecer a Oficina de Argamassas 
Históricas, com o objetivo não apenas de capacitação e transmissão dos saberes e fazeres dos 
mais antigos, mas, sobretudo, como uma importante ferramenta de educação patrimonial, 

l'al,w:Ml 1fas lnrli .. t,�1.• 
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empoderamento e fortalecimento dos vínculos afetivos entre a sociedade e seu patrimônio· 
cultural. 

A atividade foi desenvolvida presencialmente em duas oportunidades, uma no mês de 
outubro e outra no mês de novembro, ambas no Museu Catavento com duração de dois dias, 
sendo o primeiro deles de conteúdo teórico e o segundo dia na prática os participantes tiveram 
a oportunidade de reproduzir as argamassas com base na identificação dos materiais, cálculo 
do traço, dentre outras técnicas teóricas apresentadas. Todo o material foi fornecido pelo 
Estúdio Sarasá, e orientado por integrantes tanto do Estúdio como do Museu. O público. 
atendido se inscreveu previamente a partir de um link nas redes sociais do Museu Catavento. 
As vagas da oficina foram voltadas preferencialmente aos profissionais de museus. 

Oficina de Argamassas Históricas do Palácio 
das Indústrias 

Oficina de Argamassas Históricas do 
Palácio das Indústrias 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional trabalha alinhado com os 
demais programas do Museu, buscando cumprir a missão de comunicar as ações da instituição 
de maneira a torná-la conhecida para adultos, jovens e crianças, como espaço de difusão da 
ciência, tecnologia e cultura. Além disso, visa fortalecer a presença do Museu nos diferentes. 
tipos de mídia, e com o seu público, firmando-o como um espaço de educação científica e 
cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. 
Abaixo os destaques das ações do programa no 3º quadrimestre de 2021. 

,,. Aç6es Pa.ctuada ,,. 
Mensura lo Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado ICM % 

1ºQuad '""' 19 384 26% 
(PCOI) Canais de romunlcação Meta- Nº mínimo de visitantes 2"Quad '5000 54.492 ,,. 

" a,m os divtirsos segmentos de "' Resullado vl11uals únicos· Site 75.000 público JºQuad 141.504 189% 
META ANUAL 225.000 215.380 '" 

l';�fü:�l rias lndit'llua.� 
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1°Quad "" 1 591 245% 

Meta- Nº mln,mo de novos 2" Ouad 300 1.273 424% "·' Resultado seguidores nas m(d1as 
soc,ais - Facel:>ook 3" Ouad "" 1.470 ,,,, 

META ANUAL 1.600 4,334 271% 

Nº mln,mo de l'IOYOS 1º0uad 600 2.576 "" 
"·' Meta- seguidores nas mldlas 2"Quad aoo 6.494 3247% 

Resultado SOC>aJS. 3"Quad soo 14 396 2399% lnstagram 
META ANUAL 1.400 23.466 1676% 

Nº mlnlmo de novos 
1ºQuad "' 5'5 1030% 

Meta. seguidores Resultado 2"Quad " "' 1940% ". Resultado nas mfd,as soc,aIs - 3° Quad "' .. , "'' Youtut>e 
META ANUAL m 1.448 1158% 

1°0uad ,00 88 ... 
Meta- Nº mínimo ele novos 2" Quad roc '" '"' 56 5 Resultado seguidores nas mfdlas 

sociais· Twttler 3" Quad ,oo '" '" META ANUAL .,. 
"' '" 1• Ouad "" "' '" 

" PCOI) lose!Q3es Meta.Produto N" mínimo de inserções 'Z'Ouad ,00 '" "'" 57.1 na mld,a na mldra 3º0uad '"' 839 240% 
META ANUAL '" 1.975 219% 

1•auad ' ' '"' Desenvolvimento lnsbtucion� a N° de novas parcenas 2"0uad ' , '"' " partir de parcenee com "' Meta-Produto esl3bel8Cldas com 
o,garlizações a<gaoiZações 3º Ouad ' ' ,oo, 

META ANUAL 3 5 167% 
1° Ouad ' ' ,oo, 

Meta-Produto Produção de vídeo 2" Quad • ' ,00% 

'" sobre a programação 3' Quad ' ' '"' META ANUAL " " "'" 1° Quad . 2.202 . 
Nº de público 2" Quad . 28 655 . 

59' Oado e�tra virtual 
Yisuallzações 3'0uad . 13 305 . 

Desenvolvimento META ANUAL . -44.162 59 de ações vIrtuaIs de divulgação . 
[Vll"1uaQ Produção de chamadas 1ºQuad , 59 """ para a1IvK1aóes 2"0uad ' "' 5850% 59.3 Meta-Produto especiais (storlas e/oo 

feed) 3º0uad , 
"' '"" META ANUAL ' '" 5233% 

1ºQuad . 86.483 . 
2"0uad . 248 253 . 

59. Oado extra N° de alcance 
3°0uad . 378.935 . 

META ANUAL . 713.671 . 

Condicionada• atenuaçlo das medidas de distanciamento social 

Realludo ICM 'I. 

(PCOI) Ação mstagramâvel 

1º0uad o Oo/. 
Campanha para check ln 2" Quad O% 60.1 M&ta-ProdulO e compartilham ento de +-�'-'""C'.-+--'--f--J''---+--"-'---1 

foto oo museu +-=�ccªc�cc'c,--,--"'--+---'---,--'"00�%,__, 
META ANUAL 3 33% 

Condicionada à captaçlo de recur■D$ 

(PCOI) Avaliação de Impacto das 
reces sociais 61.1 M&ta-Produ!o Comrataç.ão de agência +--'cºcQc�cc'�..,------l--��-+-----0 

para criação de matrii: 2" Quad 

l':Mno 1Ja:1 !ndti:-;l11a� 
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JºQuad 1 o 0% digital 
META ANUAL 1 o 0% 

1° Quad 1 o 0% 
Anúooos e 2" Ouad ' o 0% " {PCOI) Marl<.ebng digital 62.1 Meta.Produto lnvesllmentos para as 

redes 3º0uad ' o 0% 
META ANUAL 3 o 0% 

Meta 56.1 - Nº mínimo de visitantes virtuais únicos - site 
A página do Museu Catavento (www.museucatavento.org.br) teve 141.504 usuários 

únicos no quadrimestre e total anual de 215.380. Conforme justificado nos quadrimestres 
anteriores, tínhamos uma divisão na busca por informações do museu, e mesmo de acesso 
aos seus serviços, com a antiga página ativa. Ao retirá-la do ar ultrapassamos, com grande 
margem, a meta do quadrimestre, porém ficamos ainda 10 mil abaixo do previsto anual, devido 
aos números nos quadrimestres anteriores. 

Vllltantas llnlcos Site 
3" uadrlmestre 

Setembro 30.476 
Outubro 48.500 

Novembro 34.049 
Dezembro .. 28.479 

Meta 56.2 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Facebook 
As ações desenvolvidas nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro no 

Facebook renderam 1.470 novos seguidores e total anual de 4.334. Ultrapassamos a meta 
estipulada para o Facebook, tanto nos quadrimestres quanto no anual, mas fomos 
conservadores por receio de como o público se comportaria no formato híbrido. Pelo resultado 
obtido temos como projetar melhor nossas propostas. 

Facebook • 3" uadrlmestre 
Setembro 349 
Outubro 418 

Novembro 342 
Dezembro 361 . . !'ll'.111■ 

Meta 56.3 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - lnstagram 
O lnstagram se destaca entre as redes do museu e capta maior engajamento e 

seguidores todos os meses. As ações desenvolvidas no 3° quadrimestre de 2021 resultaram 

l'alát:10 rlas lndn.'llllílS 
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em 14.396 novos seguidores. Também no caso do lnstagram nós mantivemos conservadores 
para analisar o comportamento do público no formato híbrido. 

Inata rarn • 3" 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro .. 

uadrlmeatre 
1.801 
6.477 
3.417 
2.701 

Meta 56.4 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Youtube 
Apesar de superarmos a meta para o Youtube vimos que seu conteúdo demanda mais 

tempo, produção e edição e com o retorno do público presencial ficou mais difícil mantermos o 
alcance. Ainda assim, o Youtube é uma ferramenta muito importante na divulgação das séries 
produzidas no museu. No 3º quadrimestre 448 novos seguidores passaram a consumir os 
conteúdos produzidos na rede e o total anual foi de 1.448. 

Youtube • 3" q uadrlmestre 
Setembro 130 
Outubro 148 

Novembro 123 
Dezembro 47 

l!J.lilll l!L!t:1 

Meta 56.5 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Twitter 

Ultrapassamos o número previsto na captação de novos seguidores no Twitter, porém· 
nos mantemos tímidos em relação a essa mídia que demanda um tipo de impacto que pode 
"ferir" nossa missão institucional. Obtivemos no período 181 novos seguidores e 403 no ano. 

Twltler- 3" quadrimestre 
Setembro 20 
Outubro 49 

Novembro 67 
Dezembro 45 

--.!,.,uu � .. 

• l';il,M:NI 1la� huliL'ill1a., 
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instituições parceiras nos deu um excelente reforço na divulgação do museu. É importante 
ressaltar o forte e excelente trabalho junto à Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No total foram 852 inserções no período, total anual 
1.978. 

MUSEU CATAVENTO NA MIDIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 
852 INSERÇÕES 17, 1 AO DIA 

■ Online 

■ Impresso 

■ R�dio 

N 

Meta 58.1 - Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações 
As parcerias com a empresa "Na Boca do Lobo" e com a #SolveForTomorrow, da 

SAMSUNG, resultaram em retorno espontâneo de inserções na mídia e visibilidade nas redes. 
sociais. A exposição "O Dia Seguinte" rendeu: mais de ?milhões de impactos e quase 3 
milhões de alcance no lnstagram e Facebook, além de 309 inserções na mídia (detalhamento 
financeiro no relatório de captação). A mostra foi divulgada ainda em shoppings, metrôs, pontos 
culturais e universidades e cerca de 90 edifícios. Já a parceria com a "Solve For Tomorrow", 
pelo caráter educacional e de estímulo à experimentação científica de estudantes de escolas 
públicas, teve um viés mais social e de relacionamento institucional. 

í 

Exposição ·o Dia Seguinte", em parcena com a 
empresa Na boca do Lobo - out/nov de 2021 

Gravação para a premiação do #So1veForTomorrow - 
2021, da Samsumg 

l':M�:1111las lnrlt�lm1.� 
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Meta 59.3 - Produção de chamadas para atividades especiais (stories e/ou feed} 
Quando pensamos nessa meta visualizamos campanhas grandes, com uma produção 

maior, para impulsionar o consumo dos produtos digitais, que diminuiu com a entrada do· 
formato híbrido, nos concentramos em materiais mais simples e em maior número. No período 
desenvolvemos 138 chamadas e 314 no ano. 

Setembro 36 
Outubro 38 

Novembro 51 
r_D7ezembr ro:.....+--.13..----I 

Meta 59.4 - Nº de Alcance 

As ações produzidas para divulgação geram um excelente alcance e esse dado não era 
capitalizado por nenhuma equipe de produção de conteúdo uma vez que não é a atividade em 
si. No período alcançamos com essas publicações 378.935 pessoas e 713.671 no ano. 

Setembro 111.754 
Outubro 92.439 

Novembro 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 

'º· AçôH Pactuadas '°· Atributo da Mensuração Pflvlslo Quadrimestral RuHzado 1CM % Mensura ão 
1ºQuad o 0% .... Nº de ações 2"0uad 63., Ruullado Readeq�o das 
3°0uad instalações ,_.trlcas 

(PED) Readequação das META ANUAL o "' 63 Instalações Elétncas e 
1º0uad H1dr.lulicas 0% .. ,._ N" de ações ,. ª"" 0% 63.2 Resultado Readequação das 

instalações hidriullcas 3ºQuad 0% 
META ANUAL ' o 0% 

1ºQuad 
ZoOuad 

" (PED) Renovação de Seguro "·' Dado-Extra Seguro Renovado 
3° Ouad ,00% 

META ANUAL ,00% 

" (PED) Obtenção ou renovação 65.1 Dado-Extra Alvará obtido renovado 1°0uad o 0% 

l':Mll 10 11:f< ln1lil'III�� 
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do Alvará de Funcionamento de ou protocolado 2"Quad . . . Local de Reunião 
3º0uad . . . 

META ANUAL 1 ' "' 1•Quad ' ' ""' (PEO) Implantação do Projeto Meta- Nº de Ações para 2"Quad ' ' "' "' Lumlnolécnico "'' Resultado lmpt;,mtação do Projeto 
Luminotécmco 3ºQuad ' ' " META ANUAL 3 1 33% 

Meta 63.1 - Readequação das Instalações Hidráulicas 
No primeiro semestre de 2021 passamos por um período de agravamento da pandemia 

do Covid-19, devido a tal fato, o edital de contratação para execução da obra foi aberto 
somente em agosto de 2021 e houve alguns contratempos na fase de homologação, sendo a 
obra iniciada em 15 de outubro. A finalização da execução está prevista para fevereiro de 2022. 

Meta 64.1 - Obtenção ou renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião 
Em 26/02/2021, foi requisitado junto a Prefeitura do Estado de São Paulo, a solicitação· 

para Revalidação do Alvará de Funcionamento do Museu Catavento, onde gerou o número de 
processo 2021.0.002.378-7, o qual ainda está trâmite junto a Subprefeitura. 

Para o processo de revalidação a Prefeitura exigiu o Certificado de Acessibilidade, que 
é um documento emitido que comprova as adaptações necessárias na edificação do Museu e o 
atendimento aos parâmetros de acessibilidade determinados pela legislação vigente. 

Justificamos que o não cumprimento, foi devido à dificuldade na contratação da 
empresa especializada na emissão do Certificado de Acessibilidade, decorrente a princípio pela 
pandemia e posteriormente pelo declínio das visitas técnicas e em alguns casos os orçamentos 
estavam incompatíveis com os valores de mercado. 

Em dezembro de 2021 efetivamos a contratação da empresa para emissão do 
Certificado e efetuaremos a renovação no primeiro semestre de 2022. 

Meta 66.1 - Implantação do Projeto Luminotécnico 

No primeiro semestre de 2021 passamos por um período de agravamento da pandemia 
do Covid-19, devido a tal fato, o edital para contratação da empresa para atualização do 
Projeto elaborado em 2012 foi aberto em junho de 2021, sendo a entrega do projeto realizada 
em dezembro. Abriremos o edital para a execução do projeto em 2022, com a finalização 
prevista para o primeiro semestre. 

l'n!.w m il;r; lmluslu:is 
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3° QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2021 

Contrato de Gestão nº 02/2017 - MUSEU CATAVENTO 

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 3º 
quadrimestre e do exercfcio de 2021, quanto aos custos vinculados ao contrato de gestão nº 
02/2017 do Museu Catavento. 

Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 e seguindo o Plano São Paulo de 
combate a pandemia, o Museu Catavento retomou suas atividades presenciais de forma 
gradativa. 

A partir de 17 de agosto o Governo do Estado de São Paulo entrou na fase de retomada 
segura, com o retorno de ocupação de até 100% dos estabelecimentos, incluindo as atividades 
culturais. 

Apesar da retomada das nossas atividades presenciais, mantivemos também neste· 
período o foco voltado para realização das atividades e programação online, preservando as 
metas pactuadas através do Plano de Trabalho. 

Adotamos também, a MP 1.045/2021, com a redução de jornada/salários, visando 
sempre manter a economicidade dos nossos custos. 

Em dezembro, firmamos com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o 9° Termo 
de Aditamento, que contempla a verba de R$ 7.100.000,00 destinada a realização da 
modernização da Infraestrutura Tecnológica e a requalificação de alguns dos módulos· 
expositivos de longa duração, nos montantes de R$ 4.000.000,00 e R$ 3.100.000,00, 
respectivamente. Tais projetos serão executados no exercício de 2022. 

Repasses, Receitas e Outros Recursos vinculados ao Contrato de Gestão. 

I • REPASSES E 
OUTROS 

Realltado Realizado Realizado %RHlltado Realludo RECURSOS Orçamento 
KUmulado % Realizado 1• ,. " ,. 

VINCUlAOOS AO 2021 
anual 2021 

CONTRATO OE quadrimestre quadrlmfftre quadrimestre quadrimestre 

GESTÃO 
Recursos 
Liquidas para o 

26.374.565,74 11.273.483,25 2.636.651,35 9.625.253,32 36,49% 23.535.387,92 89,24% Contrato de 
Gestllo 
Repasse 
Contrato de 15.375.309,00 3.004.791,28 2.635.256,00 9.735.261,72 63,32% 15.375.309,00 100,00% 
Gestllo 
Movimentação 
de Recursos . 173.740,99 . 34.232,27 1.395,35 . 110.008,40 63,32% . 142.84S,32 82,22% 
Reservados 
Consmu1ção 173.740,99 . 48.644,15 . 29.778,40 . 110008,40 63,32% . 188.430,95 108,46% 

l',df�:m rias lorlmlm� 
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Recursos de 
Contingência 
Reversão de 
Recursos de . 14 411,88 31173,75 45.585,63 
Contingências 
Outras Receitas 11.172.997,73 8.302.924,24 . . 0,00% 8.302.924,24 74,31" 
Saldos anteriores 
para ul!l1zação 8.301.924,24 8.302.924,24 . . º·"" 8 302 924,24 100,01% 
no exercício 

Outros saldos 2.871.073,49 . º·'°" º·"" Receitas . . . . Fmance1ras 
Recursos de 

400.826,60 50.396,60 876.997,82 218,80% Captação 452.145,00 1.379.539,42 344,17" 

Recuuosde 
Captação 

400.826,60 50.396,60 452.145,00 876.997,82 218,80% 1.379.539,42 344,17" voltados a 
Custeio 
Captação de 
Recursos 
Operacionais 
(b1lheterla, 
cessão onerosa 100.000,00 S0.396,60 152.145,00 360 204,18 360,20% 562.745,78 562,75% 
de espaço. loja, 
café, doações, 
estacionamento, 
etc) 
Captação de 
Recursos 300.826,60 300.000,00 516.793,64 171,79% 816 793,64 271,52% 
Incentivados 

Reflexo do cenano económico atual e enfrentamento da pandemia do COVI0-19, os 
recursos destinados ao contrato de gestão nº 02/2017 foram congelados ao mesmo patamar de 
recursos de 2019. 

Em 2021 priorizamos a conservação do edifício, com os restauros pontuais das 
fachadas com o recurso do FIO, parcialmente liberado em 18/08/2021, no montante de R$ 
300.000,00 e a reforma da infraestrutura hidráulica. 

RECEITAS 
APROPRIADAS Realll:ildo Realizado Realll:ado % Realizado Realludo 

% Realizado VINCUlAOAS 
Orçamento 

" ,. ,. ,. acumulado 2021 
quadrimestre anual 

2021 AO CONTRATO quildrimestre quadrimestre quadrimestre 
DE GESTÃO 
Total de 
Receitas 
vinculadas ao 22.156.509,67 4.540.279,90 5.819.342,68 4.633.610,03 20,91% 14.993.232,61 67,67% 
Plano de 
Trabalho 
Receita de 21.070.683,07 4.129.773,76 3.275.646,52 3.675.589,05 17,44% 11.081.009,33 52,59% 

l'alâi io d;r; lndiBIII.I.". 
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Repane 
Apropriada 
Receita de 
captação 900.826,60 325.297,98 2.377.958,06 667.572,80 74,11% 3.370.828,84 374,19% 
Apropriada 
Captação de 
Recursos 
Operacionais 
(bilheteria, 
cessão onerosa 100.000,00 49.838,93 152.415,00 399.185,38 399,19% 601.439,31 601,44% 
de espaço, loja, 
café, doações, 
estacionamento, 
etc.) 
Captação de 
Recursos 300.826,60 . . . 0.00% . 0,00% 
Incentivados 
Trabalho 
Voluntário 

. 99.203,24 104.774,64 105.770,31 . 309.748,19 . 
Parcerias 500.000,00 176.255,81 2.120.768,42 162.617,11 32,52% 2.459.641,34 491,93% 
Total das 
Receitas 185.000,00 85.208,16 165.738,10 290.448,18 157,00% 541.394,44 292,65% 
Financeiras 
Receitas 

185.000,00 84.034,95 165.687,99 290.195,40 156,86% 539.918,34 291,85% Financeiras 
Outras Receitas . 1.173,21 50,11 252,78 . 1.476,10 . 

Tivemos uma melhora na captação operacional no 3° quadrimestre, devido a revogação 
das restrições para ocupação, de horário de funcionamento e de distanciamento mínimo, para 
todos os estabelecimentos da cidade São Paulo. 

Outro fator substancial para a superação da meta das captações operacionais, foi a 
alteração dos valores de ingressos da bilheteria do Museu Catavento, com a devida 
autorização da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, que ocorreu a partir de 
novembro, passando para R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia entrada. 

A OS Catavento permaneceu ainda mais focada no trabalho e desenvolvimento de 
parceiros por meio do mecanismo de incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de 
Apoio a Cultura (PRONAC), que desde 2018, vem contribuindo de forma expressiva na 
manutenção anual do Museu Catavento. 

Todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido com grande sucesso nesses últimos 3 
anos, nos resultou em captações expressivas já para o Plano Anual de Manutenção do Museu 
Catavento para 2021, sendo estes já recebidos no 4° trimestre de 2020, num montante de· 
aportes de R$ 2.871.073,49 das parceiras IBM Brasil, Otis Elevadores, Bayer Brasil e Siemens 
e no exercício de 2021 tivemos mais os aportes de R$ 816.793,64 das parceiras IBM Brasil, 
Monsanto do Brasil e Tetra Pak. 

l':�:M:HJ 1la-; lnrliL'IUlaS 
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Em 2021 tentamos por diversas vezes a aprovação do Plano Anual de 2022, sendo 
todas tentativas negadas, no entanto, em dezembro, conseguimos a readequação do Plano de. 
Atividades de 2021, sendo o valor complementado em R$ 1.123.200,00 e o plano estendido até 
31 de dezembro de 2022. 

Essa consolidação e busca por novos parceiros são rotinas desafiadoras que vem 
sendo trabalhadas com excelência e os resultados são perceptíveis diante dos resultados 
obtidos ao longo destes anos: 

Ano Total Captado através do PRONAC 

2018 R$ 580.000,00 

2019 R$ 2.200.000,00 

2020 R$ 1.886.725,00 

2021/2022 R$ 3.687.867,13 

Com os recursos já recebidos para 2021, foi utilizado para manutenção e 
consequentemente otimização dos recursos do Estado para as seguintes rubricas: 

Total de Despesas 
Item Fonte de Recurso Utilizadas em 

2021 
Advogado Incentivo Fiscal Federal 16.903,50 
Aquisição de Acervo Incentivo Fiscal Federal 810,00 
Aquisição e Equipamentos de Luz 
(torres, mesas, racks, cabos, Incentivo Fiscal Federal 9.191,86 
refletores) 

Captação de Recursos Incentivo Fiscal Federal 99.888,81 
Contador Incentivo Fiscal Federal 41.420,00 
Coordenação dos Monitores Incentivo Fiscal Federal 51.622,77 
Custo Administração (Max 15%) Incentivo Fiscal Federal 278.137,51 
Custo Divulgação (Max 20%) Incentivo Fiscal Federal 140.428,12 
Elevador - manutenção Incentivo Fiscal Federal 29.380,16 
Energia Elétrica Incentivo Fiscal Federal 204.022,02 
Equipamentos de Proteção Individual 

Incentivo Fiscal Federal 900,00 • EPI 
Intérprete Libras Incentivo Fiscal Federal 15.750,00 
limpeza Incentivo Fiscal Federal 92.847,98 
Manutenção de Informática Incentivo Fiscal Federal 40.696,99 
Manutenção e Materiais Hidráulicos Incentivo Fiscal Federal 6.778,00 

l'alãl:u11!<l'! lmlii:o;tr�1.� 
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Manutenção Predial Incentivo Fiscal Federal 89.288,30 
Manutenção Sistema de Alarme Incentivo Fiscal Federal 4.100,00 
Monitores Incentivo Fiscal Federal 602.821,67 
Reparos e Manutenção Incentivo Fiscal Federal 119.289,70 
Segurança Incentivo Fiscal Federal 177.756,45 
Seguros (pessoas, obras e 

Incentivo Fiscal Federal 41.855,67 equipamentos - especificar) 
Transporte Locar/ Locação de 

Incentivo Fiscal Federal 14.907,31 Automóvel / Combustivel 

Uniforme Incentivo Fiscal Federal 9.799,70 
TOTAL 2.087.786,52 

Despesas do Contrato de Gestão 

1) Recursos Humanos 

DESPESAS DO 
Orçamento 

Realiz.tdo Realizado Realizado % Realizado Reiilizo1do 
% Realizado CONTRATO DE ,, " ,, ,, acumulado 

GESTÃO 2021 
quadrimestre quadrimestre quadrimestre quadrimestre anual 

2021 

Recursos 
Humanos - 
Sali\rios, -10.011.753,32 - 2.166.182,23 - 1.794.449,56 - 2.190.583,45 21,88% - 6.151.215,24 61,44% 
encargos e 
benefícios 
Diretoria . 751.487,93 . 47.429,79 . 32.554,57 . 31.660,42 4,21% . 111.644,78 14,86% 
Área Meio . 452.372,97 . 23.368,37 . 2.366,56 . 0,00% . 25.734,93 5.69% 
Área Fim . 299114,96 . 24.061,42 . 30.188,01 . 31.660,42 10,58% . 85.909,85 28,72% 
Demais 

7.317.702,63 - 1.732.062,52 70,78% . - 1.886.761,01 • 1.560.525,53 23,67% - 5.179.349,06 Funcioni\rios 
Área Meio . 2.612.618,51 . 458.349,25 . 265.348,51 . 276.677,31 10,59% . 1.000.375,07 38,29% 
Área Fim . 4.705.084,12 . 1.428.411, 76 . 1.295.177,02 . 1.455.385,21 30,93% - 4.178.973,99 88,82% 
Estagli\rios . 1.942.562,76 . 231.991,43 . 201.369,46 . 426.860,51 21,97% . 860.221,40 44,28% 
Área Meio . . 5.910,84 5.183,14 . 1.072,71 . 12.166,69 . 
Área Fim . 1.942.562,76 . 226.080,59 . 196.186,32 . 425.787,80 21,92% 848.054,71 43,66% 

As despesas com Recursos Humanos foram realizadas abaixo do projetado para o 3° 
quadrimestre e anual de 2021, como principais justificativas temos a adoção pela OS da MP· 
1.045/2021, com a redução de 25% na jornada/salários, durante o período de 20/05/2021 até 
25/08/2021, visando sempre manter a economicidade dos nossos custos e pela redução no 
quadro de estagiários da área fim, devido ao período restritivo que tivemos no ano de 2021. 

l'alât:ro 1IW1 ln1ln:•;trm.� 
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DESPESAS DO Realizado Realizado Realizado % Realizado Realizado " CONTRATO DE Orç.imento .. " .. .. ilcumulado Realizado 
GESTÃO 2021 

quiidrlmestre quadrimestre quadrimestre qu.idrlmestre .inual 2021 
Prestadores de 
serviços 
{Consultorias/A 

- 2.035.894,76 727.534,79 530.093,20 539.066,78 26,48% - 1.796.694,77 88,25% ssessorias/Pess 
. . . 

oas Jurídicas) - 
Area Meio 
Limpeza . 640.915,32 . 192 638,46 . 171.638,48 . 171.638,45 26,78% . 535.915,39 83,62% 
V1g1lância / 
portaria/ . 458.351,40 . 164.461,89 . 237.301,73 . 201.335,62 43,93% . 603.099,24 131,58% 
segurança 
Jurídica . 15.593,76 . 3.748,50 . 6.468,00 . 5.880,00 37,71% . 16.096,50 103,22% 
Informática . 129.725,36 . 10.884,61 . 41.989,74 . 18.335,81 14,13% . 71210,16 54,89% 
Administrativa/ 

249.992,92 47.616,00 42.107,27 68.826,88 27,53% 158.550,15 63,42% . . . . . RH 
Contábil . 95 316,00 . 12.160,00 . 14.060,00 . 19.000,00 19,93% . 45.220,00 47,44% 
Auditoria . 70.000,00 . . 8.862,97 . 11.078,72 15,83% . 19.941,69 28,49% 
Outras Despesas 
(Bilheteria, Sist. 

376.000,00 296.02S,33 . 7.665,01 42.971,30 11,43% 346.661,64 92,20% Integrado, 
. . . . 

Direito de Uso) 

As despesas projetadas referente ao grupo de Prestadores de Serviços foram 
executadas dentro do previsto para o 3° quadrimestre e anual de 2021. 

Com exceção temos a variação na rubrica de Vigilância/ portaria e segurança, que 
ocorreu devido a necessidade de contratação adicional de um segurança, por conta de uma 
invasão da área externa do Museu, ocorrida no 3º quadrimestre. 

Tivemos também o reajuste anual no aditamento de contratação dos bombeiros civis do 
Museu Catavento. 

3) Custos Administrativos, Institucionais e Governança 

DESPESAS DO Realizado Realludo Realizado % Realizado Realizado % 
CONTRATO DE Orçamento .. , . ,. .. acumulado Realizado 
GESTÃO 2021 

quadrimestre quadrimestre quadrimestre quadrimestre anual 2021 
Custos 
Administrativos 

1.810.991,99 288.128,33 227.555,69 456.698,82 25,22% 972.382,84 53,69% . . . . . 
, Institucionais e 
Governançc1 
locação de . . . . . . . 
imóveis 

l'aliN:Kl 1las lm)ifllms 
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Utilidades 
públicas - 1.021.792,97 - 156.722,06 - 121.853,36 - 250.603,31 24,53% - 529.178,73 51,79% 

Agoa - 400.493,14 - 56.033,37 - 40.306,23 - 126.943,39 31,70% - 223.282,99 55,75% 
Energia Elétrica - 471.304,42 - 60.153,37 - 51.281,01 - 92.587,64 19,64% - 204.022,02 43,29% 
Gás - - - - - - 
Internet - 75.424,13 - 26.699,15 - 10.398,00 - 10.398,00 13,79% - 47.495,15 62,97% 
Telefonia - 74.571,28 - 13.836,17 - 19.868,12 - 20.674,28 27,72% - 54.378,57 72,92% 
Uniformes e 

20.000,00 - 335,00 - 600,40 - 13.746,56 68,73% - 14.681,96 73,41% EPls 
Viagens e 

10.000,00 39,00 32,60 2.478,49 24,78% 2.550,09 25,50% - - - - - Estadias 
Material de 
consumo, 

281.973,98 33.184,87 35.264,39 68.079,59 24,14% 136.528,85 48,42% escritório e - - - - - 
limpeza 
Despesas 
tributárias e - 90.000,00 - 10.930,35 - 35.824,71 76.483,49 84,98% - 123.238,55 136,93% 
financeiras 
Despesas 
diversas - 110.415,84 - 23.112,65 - 4.919,97 - 16.892,33 15,30% - 44.924,95 40,69% (correio, xerox, 
motoboy, etc.) 
Treinamento de 

30.000,00 2.349,26 3.524,52 11,75% 5.873,78 19,58% - - - - - Funcionários 
Prevenção 

780,00 6.683,59 14.932,98 22 396,57 - - - - - - - Covid-19 
Outras Despesas - 246.809,20 - 60.675,14 - 22.376,67 - 9.957,55 4,03% - 93.009,36 37,68% 
locação de 

76.809,20 8.352,12 9.545,13 5.232,10 6,81% 23.129,35 30,11% - - - - - Veículos 
Investimentos - 100.000,00 - 2.700,00 - 6.429,39 - 3.482,85 3,48% - 12.612,24 12,61% 
Provisões - 70.000,00 - 49.623,02 - 6.402,15 - 1.242,60 1,78% - 57.267,77 81,81% Judiciais 

As despesas do grupo de Custos Administrativos, Institucionais e Governança teve sua 
realização dentro do previsto para o 3º quadrimestre e anual de 2021, sendo que as rubricas 
que apresentaram uma variação superior foram: 

� Uniformes e EPls: foram acima do previsto no quadrimestre devido a necessidade de 
reposição de uniformes e EPJs para os colaboradores do setor Patrimonial, no entanto, 
as despesas totais anuais estão dentro do previsto; e 

� Despesas tributárias e financeiras: foram um pouco acima do previsto, reflexo da 
diminuição das saídas de caixa, através das medidas de contingenciamento tomadas 
durante o exercício. As aplicações foram mantidas em Fundos de Investimento que tem 
retenção de IR semestral, obrigatoriamente, recolhidos no último dia útil dos meses de 
maio e novembro. 

l'al:ll"Jfl 1las /ndmlmis 
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4} Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança 

DESPESAS DO Realizado Realizado Realludo % Realizado Re&lllado 
CONTRATO DE Or?,mento 

1' " " " acumulado 
% Realizado 

GESTÃO 2021 
quadrimestre quadrimestre quiidrlmestre 2021 quadrimestre o1nual 

Programa de 
Edificações: 
Conservação, - 3.628.350,18 . 358.570,04 . 274.778,31 . 247.628,85 6,82% . 880.977,20 24,28% 
Manutenção e 
Segurança 
Conservação e 
manutenção de 
edificações 
(reparos, 
pinturas, . 549.373,96 . 70.751,55 . 173.285,31 . 108 850,58 19,81% . 352.887,44 64,23% 
limpeza de caixa 
de água, 
limpeza de 
calhas, etc.) 
Sistema de 
Morntoramento 

38.800,00 8.485,00 13.960,60 . . 20.500,00 . . 35,98% . 42.945,60 110,68% de Segurança e 
AVCB 
Equipamentos/ . 10.000,00 . 1.620,00 . 2.544,00 . 0,00% . 4.164,00 41,64% lmplementos 
Seguros 
(predial, . 60.000,00 . 14.990,22 . 15 209,46 . 14.934,12 24,89% . 45.133,80 75,22% 
incêndio, etc.) 
Alvará de 
funcionamento 

12.000,00 11.150,65 0,00% 11.150,65 92,92% . . . . . 
de local de 
reunião 
Outras Despesas 

2.958.176,22 239.557,62 75.254,54 109.883,55 3,71% 424.695,71 14,36% . . . . . 
(Investimentos) 

As despesas referentes ao Programa de Edificações tiveram em sua maioria a 
realização dentro do esperado para o 3º quadrimestre e anual de 2021, exceto pelos itens 
descritos abaixo: 

-+ Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: as despesas foram um pouco acima 
do previsto devido a necessidade de aquisição de equipamentos e materiais utilizados 
na manutenção do sistema de alarmes; e 

-+ Outras Despesas (Investimentos): apresentou variação abaixo do previsto devido ao 
fato das readequações das instalações de hidráulica e do Projeto Luminotécnico 
previstas para o exercício não terem sido concluídas. 

A execução da reforma das instalações hidráulicas iniciou no 3º quadrimestre e será 

l'1M• ui rlai; ln<lml11.as 
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concluída em 2022, sendo a empresa responsável pela execução do trabalho a ECG 
Engenharia. O Projeto Luminotécnico foi atualizado em dezembro e em 2022 ocorrerá a sua 
execução. 

5) Programas de Trabalho Área Fim 

DESPESAS DO Realizado Realizado RHlizado % RHlizado 
Realizado 

CONTRATO DE Orç;imento 

" ,. ,. ,. 
acumulado % Realizado 

GESTÃO 
2021 

quadrimestre quadrimestre quadrimestre 
quadrimHtr 

anual 2021 
• 

Programas de 
Trabalho da . 2.048.600,37 . 164.972,44 . 191.068,02 . 373.323,90 18,22% . 729.364,36 35,60% 
Área Fim 
Programa de 
Acervo; 
Documentação, . 18.510,00 . . . 0,00% . 0,00% 
Conservação e 
Pesquisa 
Aquisição de 
Acervo 

3.000,00 museológico/bi 
. . . . 0,00% . 0,00% 

bliográfico 
Reserva técnica . . . - . . - externa 
Transporte de 

- - - - - - - Acervo 
Conservação 

15.510,00 - 0,00% 0,00% - - - - Preventiva 
Restauro - - - - - - 
Higiemzação - - - - - - - 
Projeto de - - - - - - documentação 
Centro de 
Referência/Pesq - - - - uisa/Projeto de - - - 
história oral 
Mobiliário e 
equipamentos . - - - - - - para as áreas 
técnicas 
Banco de dados - - - - - - - 
Direitos autcraís - - - - - - - 
Programa de 
Exposições e - 1.622.090,37 - 95.174,29 - 176.148,02 - 285.701,21 17,61% - S57.023,S2 34,34% Programação 
Cultural 
Manutenção de - 943.391,B3 - 95.174,29 - 171.328,02 - 136.483,32 14,47% - 402.985,63 42,72% 
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exposição de 
longa duração 
Nova exposição 
de longa - 300.000,00 - - - 0,00% - 0,00% 
duração 
hposições - 50.000,00 91.300,00 182,60% 91.300,00 182,60% Temporárias - . - - 
Exposições - - - - - - Itinerantes 
Exposições - - - - - - - Virtuais 
Programação 

328.698,54 4.820,00 57.917,89 17,62% 62.737,89 19,09% - - - - - Cultural 
(Evento 
específico do 
museu que 
tenha grande 
repercussão, 
deverá ser 
listado - - - - - - - 
individualmente 
. h.: prêrmo 
Design, Festa do 
Imigrante, 
Semana do 
Portinari, etc.) 
Cursos e 
Oficinas - - - . - - - 
Programa 

364.000,00 69.798,15 14.440,00 86.772,69 23,84% . 171.010,84 46,98% - - - - Eduaitivo 
Programas/Proj - 164.000,00 - 9.582,95 - 14.440,00 - 31.871,06 19,43% - 55.894,01 34,08% etos Educativos 
Ações - - - - - - extramuros 
Educativo - - - - - - - 
Materiais e 
recursos - - - - - - - 
educativos 
Aquisição de 
equipamentos e - 200.000,00 - 60.215,20 - - 54.901,63 27,45% - 115.116,83 57,56% 
materiais 
Conteúdo digital 
e engajamento - - - - - - - 
virtua( 
Programa de 
lntegraç.lo ao - 10.000,00 - - 480,00 - 850,00 8,50% - 1.330,00 13,30% 
SISEM-SP 
Ações de - - - - - - - formação 

l'nlâi:11i 1l,'rl lndml11;t� 
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. 

Museu�iêy 
];Catavento 
Y \� cultural e ecucacíonal 

(oficinas, 
palestras, 
estágios, etc.) 
Ações de 
comunicação 
(publícações 
temáticas, . 3.000,00 . . 480,00 850,00 28,33% . 1.330,00 44,33% 
exposições em 
museus fora da 
capita!, etc.) 
Ações de 
articulação 

7.000,00 0,00% 0,00% (redes temáticas 
. . . . . 

de museus) 
Ações de 
fomento 
(chamadas 
públicas para 
exposições com . . . . . . . 
curadoria 
compartilhada 
lntennstrtucrcna 
1) 
Programa de 
Gestão . 34.000,00 . . . 0,00% . 0,00% 
Museológica 
Plano . . . . . . . Museológico 
Planejamento . . . . . . . Estratégico 
Pesquisa de . . . . . . . público 
Acessibilidade . 34.000,00 . . . 0,00% . 0,00% 
Sustentabilidade . . . . . . . 
Gestão 
tecnológica 

. . . . . . 

Compliance . . . . . . . 

Apesar da retomada das atividades presenciais no Museu, seguindo sempre as 
orientações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, quanto as medidas publicadas pelo 
Plano São Paulo de Contenção a COVID-19, a realização orçamentária para os Programas de· 
Trabalho da Area Fim permanece abaixo do esperado para o 3° quadrimestre e anual de 2021, 
sendo que neste período mantivemos também o foco voltado para realização das atividades e 
programação online e também as quais envidamos todos os esforços para manter a 
economicidade dos custos envolvidos nestas ações, preservando as metas pactuadas através 
do Plano de Trabalho. 

A exceção foi a rubrica de Exposições Temporárias que teve a realização acima do 

l'alarm 1l;"t1 Jn1h1111m.'I 
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� /ic , . - (\"'- atavento· 
. seude\iêJ 

�.#Catavento .,.. ,l cutturat e eduracionaf 
, , "de (UltUrJ 

previsto devido a exposição "Mulheres na Ciência", com o total gasto de R$ 91.300,00 
relativo ao detalhamento técnico e execução da cenografia. Vale destacar que essa exposição 
foi realizada em parceria com as empresas Siemens Ltda. e Siemens Infraestrutura e Indústria 
Ltda., via captação de incentivo PRONAC 2021. 

6) Comunicação e Imprensa 

DESPESAS DO 
Orçamento 

Realizado Reallzado Realizado "AHllziido Realizado 
% Reallzado CONTRATO DE 

2021 •• ,. , . ,. acumulado 2021 GESTÃO quadrimestre quadrimestre quadrimestre quadrimestre anual 
Comunicação e . 335.031,72 . 22.456,00 . 8.246,00 . 12.706,00 3,79% . 43.408,00 12,96% Imprensa 
Plano de 
Comunicação e - 34.113,72 - 6.956,00 . 8.076,00 . 11.442,00 33,54% . 26.474,00 77,61% 
Site 
prcretos 
Gráficos e 

109.918,00 170,00 464,00 0,42% 634,00 0,58% . . . . - Materiais de 
comunicação 
Publícações . 191.000,00 . 15.500,00 - - 800,00 0,42% . 16.300,00 8,53% 

O grupo de despesas com Comunicação foi realizada abaixo do previsto, reflexo 
principalmente, das restrições impostas pela pandemia onde não foram priorizados o 
desenvolvimento de materiais gráficos, e sim utilizados os recursos das redes sociais para 
divulgação e comunicação da programação do Museu. 

f) l'alài:Kl 11,'rl l111!1f'.lll,kS 
l'ai4u� ll Perlru li I S�u l'nulo I S!' 1 t.:íl' U:lU03 UliO 
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CONCLUSÃO 

,,.#catavento #,� cultural e educ aclcnal 
·•·.;.n·,,.,. .,, ""' ,, dr <ullur� 

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional manteve o forte empenho na 
manutenção da programação virtual atrativa e de fácil acesso ao público, acompanhando 
criteriosamente a abertura do equipamento conforme evolução do Plano São Paulo e diretrizes 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa seguindo todos os protocolos de higiene e 
distanciamento, assim como, restringindo o acesso a alguns espaços para maior segurança 
dos visitantes quando presencial. As ações que não foram integralmente cumpridas neste 
quadrimestre e anual de 2021, encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório 
de atividades e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão 
apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório. 

Retificado em: 

São Paulo, 26 de Abril de 2022. 
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