
Uma campanha 
em prol da 
cidadania! 

A MÚSICA
NÃO PODE
PARAR!



Pausa Mundial
Crise econômica, suspensão de patrocínios e 

doações; a pandemia de coronavírus no 

Brasil e no mundo não deixou escapatória 

para nenhum setor, negócio ou classe social. 

Mantida por doações, a Escola de Música e 

Cidadania é mais um dos projetos sociais 

ameaçados pela crise causada pela COVID-

19, enfrentando mais um novo desao para a 

manutenção de suas atividades.     

 



15.000 

alunos beneficiados

06 

estados brasileiros

14 

anos de atuação

10 

classes de instrumentos

Iniciativa criada pela Agência do Bem, organização da 

sociedade civil, sediada no Rio de Janeiro. Primeiro e 

único projeto de educação musical do país a ser 

certicado como Tecnologia Social. Em 2018 alcançou 

nível nacional, chegando a seis estados do Brasil. 

Atualmente conta com 17 polos de atuação. O projeto 

mantém, ainda, a Orquestra e Coro Nova Sinfonia, 

grupo formado por uma seleção de 42 alunos. Tem em 

seu currículo palcos como Cidade das Artes, Teatro 

Bradesco, Copacabana Palace, Estádio do Maracanã, 

e até o L’Olyimpia Hall, em Paris.



  As Escolas de Música e Cidadania recebem crianças e jovens dos 

07 aos 17 anos, oriundas de áreas vulneráveis, oferecendo a elas, 

gratuitamente, material, uniforme e o instrumento, que pode ser 

levado para casa a m de potencializar os estudos, além de acesso a 

movimentos e ações culturais. Mas conta ainda com as aulas de 

cidadania, trazendo, por meio de seu projeto pedagógico, temas 

diretamente relacionados aos pilares da sociedade.

   

Música que transforma

Onde estamos

Cidade de Deus - Itaguaí - Laranjeiras - Rio 

Comprido - Rocha - Vicente de Carvalho - Vila de 

Cava - Vargem Grande - Vila Cruzeiro - Senador 

Camará - São Cristóvão

Rio de Janeiro - Fortaleza - Salvador - Brasília - São 

Paulo - Florianópolis

Rio de Janeiro



Não deixe
a música parar!
Já zemos muito até chegar aqui. Imagine 

onde poderemos chegar, ou melhor, onde eles 

poderão chegar!

Compartilhe esta campanha, acesse o hotsite 

e nossas redes sociais para conhecer o projeto 

em detalhes. Contamos com você!

naodeixeamusicaparar.com



Agência do Bem
Banco Itaú 
Agência: 7499 
Conta Corrente: 13311-9
CNPJ: 17.016.104/0001-97

Doe agora
01 aluno 
por 01 mês
R$ 50,00

01 aluno 
por 03 meses
R$ 150,00

01 aluno 
por 06 meses
R$ 300,00

*É possível também doar valores diferentes, beneciando mais alunos! 

Deseja doar com 
Cartão de Crédito?
Utilize o código
PayPal abaixo:
 

01 aluno 
por 01 ano
R$ 600,00

Já possui o 
aplicativo PicPay?
Utilize o código 
Paypal abaixo:
 

Deseja realizar uma transferência?
Utilize os dados bancários 
da conta institucional
abaixo:
 

Conta Bancária



(21) 2428-2547 contato@agenciadobem.org.br

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, Sala 136,  

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ  

CEP: 22631-350

agenciadobem.org.br musicaecidadania.org.br

@agenciadobem

Para mais informações e acompanhamento do nosso trabalho: 

Obrigado!
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