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1. Identificação da Entidade 
 
Razão Social: Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP. 

CNPJ: 04.319.160/0001-59 

Atividade Principal: Serviço de Assistência Social sem Alojamento 

Sede Administrativa: SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa 16 – Lago Sul, em Brasília/DF  

CEP: 71.615-060 

E-mail: renataiecap@gmail.com 

Responsável do Relatório: Renata Aparecida de Oliveira 

 

2. Identificação do Representante Legal: 

 

Nome: Renata Aparecida de Oliveira  

RG:  2892601 SSP/DF 

CPF: 870.323.411-87 

Naturalidade: Umuarama/PR 

Nacionalidade: Brasileira 

Cargo na Entidade: Presidente 

Data Início do Mandato: 14.11.2014 

Data do Término do Mandato: 13.11.2020 

 

3. Apresentação do IECAP 
 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP é organização da 

sociedade civil, em atividade desde 2001, de atuação nacional, se dedica a promover ações 

de cunho cultural, esportivo e educacional em comunidades de baixa renda com foco no 

desenvolvimento sustentável das regiões do país, em especial no Distrito Federal, atuando 

na sociedade com projetos que visam levar às estratégias e ações de políticas públicas para 

perto dos beneficiários.  

Tem o intuito de ofertar serviços assertivos e que realmente contribuam para a redução das 

desigualdades e a promoção de uma vida digna para aqueles em situação de risco social, o 

IECAP realiza o mapeamento sócio territorial prévio da região que receberá os projetos ou 

atividades fins do Instituto e após executa as suas ações de maneira direcionada as 

necessidades daquela região. 

 

O IECAP promove o desenvolvimento das pessoas com acompanhamento permanente, 

afetivo e sistemático dos assistidos, por meio do atendimento direto e encaminhamento para 

os serviços psicossociais, de saúde, educacionais, esportivos e culturais, em comunidades 

de baixa renda. 

 

Capacidade Operacional 

A estrutura organizacional do IECAP é formada por um colegiado de 10 membros de 

diferentes áreas de atuação – administração, publicidade, relações públicas, sendo 

profissionais capacitados e, parte deles, com vasta experiência na área de gestão de projetos 

sociais, além de contar com equipe de colaboradores especializados em diferentes áreas do 

conhecimento. 
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Dispõe ainda de um Banco de Profissionais, atuantes em várias áreas, que são requisitados, 

sistematicamente, em função dos projetos que o IECAP conduz. Os diretores do Instituto são 

atuantes, envolvidos e comprometidos no trabalho diário da gestão da entidade e, em suas 

habilidades específicas, fazem do IECAP uma entidade consolidada e capaz de atender a 

diferentes naturezas de projeto.  

 

O IECAP para suas ações conta com as sedes sociais, localizadas Cidade Estrutural, na 

Área Especial nº 8, Praça Central - CEP: 71.255 – 080, Ceilândia na QNN 13, Área Especial, 

Módulo, CEP 72.225-132, Samambaia: QS 402, conjunto G, lote 01, todos em Brasília/DF, 

onde funcionam os Centros de Juventude, em parceria com a SEJUV, Governo do distrito 

Federal. Conta ainda com a Sede Administrativa, escritório com área de 80m², localizada no 

SHIS, QI 5, Conjunto 6, Casa 16 – Lago Sul, onde funciona o apoio administrativo às ações 

do Instituto 

 

Apontamos a seguir alguns dos projetos de responsabilidade do IECAP ao longo dos últimos 

anos:  

a. Idealizador e realizador do projeto Fábrica da Cidadania, 2010-2016, com 

atendimento direto e gratuito para 600 adolescentes, jovens e adultos nas áreas de 

musicalização, aula de percussão, curso de capacitação em marcenaria, corte e costura, 

modelagem, bolsas e acessórios, oficina de espuma e oficina de teatro com o apoio da 

Petrobras e do Instituto Bancorbrás.  
 

b. Idealizador e realizador do projeto Ateliê Rural, 2011-2016, para atendimento a 

mulheres e homens do Núcleo Rural Lago Oeste, com corte e costura, modelagem, bolsas e 

acessórios, oficina de espuma com o apoio da Petrobras e do Instituto Bancorbrás, sendo 

qualificados em torno de 100 artesãos. 
 

c. Organizador do evento Renda-se - Feira de Artesanato, Bordados e Rendas em 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2018 com a promoção e apoio à comercialização de mais de 100 

projetos do artesanato brasileiro envolvendo jovens e adultos. A Feira Renda-se é uma 

contribuição para a história do artesanato do Brasil, valorizando-o como arte nacional e de 

sustentabilidade para muitas famílias brasileiras. As ações voltadas para a qualificação de 

jovens no Espaço Saber Fazer, parte integrante da Feira, foi um diferencial, com palestras 

sobre diversos temas de interesse da juventude, em especial sobre o empreendedorismo e 

a inovação. Contou com o apoio do Ministério de Desenvolvimento a Indústria, do Comercio 

e Exportação - MDIC, por meio do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, do SEBRAE 

Nacional, Conselho Nacional do SESI e do Governo do Distrito Federal, por meio da SETUR 

e SETRAB. 
 

d. Realizador do evento PERC BRASIL, edições de 2010, 2011 e 2012, envolvendo o 

cantor e compositor Carlinhos Brown na apresentação de diversos grupos de música de 

percussão pertencentes a jovens integrantes de projetos sociais do DF. 

 

e. Apoio técnico na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e Inovação 2010 

realizada de 19 a 24/10/2010, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, implantado 

na ala central da Esplanada dos Ministérios com uma estrutura de 13 mil metros quadrados, 

divididos em quatro pavilhões de exposições, área de palestras.



 

 

 

f. Apoio técnico na Bienal Brasil do Livro e da Leitura, evento realizado em 2012 pelo 

Instituto Terceiro Setor – ITS, em Brasília/DF, de fomento e promoção cultural e da leitura 

voltado para o público em geral. Foi realizado nas dependências do Estádio Nacional de 

Brasília, ocupando uma área de 42 mil m², em todo o anel inferior do estádio. 
 

g. Organizador do Projeto Atleta da Natureza, nas quatro últimas edições do evento 

esportivo Circuito Cross Parques (2013-2016), arrecadou mais de 90 toneladas de alimentos 

distribuídos a projetos sociais do DF. Estes eventos contaram com público de cerca de 6.000 

jovens, com palestras e material educativo na área de preservação ambiental e incentivo ao 

esporte, contando com o apoio da Caixa Econômica Federal. Em parceria com o CDCA DF 

realizou este programa em 10 escolas públicas do DF, com atendimento direto a 1.720 alunos 

do Fundamental I, durante o ano letivo de 2108. 
 

h. Serviço de apoio técnico na 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - CNATER, evento de 

agenda governamental, realizado no Centro de Convenções Brasília, de 12 a 15 de abril de 

2016, ocupando as alas: central, sul e norte, totalizando uma área total de 9.800 m². Evento 

realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 

 

i. Serviço de apoio técnico na Mostra Nacional Ambiental 9, realizada no Parque 

Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, destinado a estudantes, professores população em 

geral, representada por cidadãos interessados e/ou comprometidos com a causa ambiental, 

visando apresentar ao público, de forma lúdica, informações sobre a sustentabilidade do 

meio ambiente. 
 

j. Executor do Projeto Centros de Juventude em parceria com a Secretaria de Estado de 

Políticas para Criança, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, atuando nas Cidades 

Samambaia, Ceilândia e Cidade Estrutural, desde 2017. 

 

Durante os anos de execução de projetos de impacto relevante para a população do Distrito 

Federal, o IECAP atendeu diversos públicos dentre eles: crianças, adolescentes e jovens, 

incluindo aqueles em cumprimento de medida socioeducativa, vítimas de violência, entre 

outros. 

 

Acumula experiências em ações de sensibilização das organizações públicas, privadas e 

comunitárias, para que priorizem estratégias voltadas ao desenvolvimento da cultura local, à 

inovação, ao empreendedorismo, de forma sustentável. Todos os projetos que o Instituto 

coordena apresentam resultados positivos e concretos e contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida dos grupos envolvidos. Acumula experiências em ações de sensibilização 

das organizações públicas, privadas e comunitárias, para que priorizem estratégias voltadas 

ao desenvolvimento da cultura local, à inovação, ao empreendedorismo, de forma 

sustentável. 

 

O amplo espectro de atuação do Instituto nos segmentos da Educação, do Esporte e da 

Cultura é uma realidade. Todos os projetos que o Instituto coordena apresentam resultados 

positivos e concretos e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos grupos 

envolvidos. 



 

 
 
 

4. Finalidades Estatutárias 
 

I. Incentivar as atividades educacionais, esportivas, culturais, artísticas, turísticas, 

ambientais e sociais, como forma de valorização pessoal e social. 

II. Desenvolver e executar projetos sociais e turísticos, junto às comunidades, visando a 

integração de cidadãos na sociedade; 

III. Promover cursos, palestras e eventos para capacitar, qualificar e profissionalizar os 

cidadãos na fase escolar, universitária e demais áreas de formação; 

IV. Promover competições para estimular, divulgar a prática esportiva, cultural e artística; 

V. Desenvolver e promover ações e projetos específicos para incentivar a prática esportiva, 

cultural, turística, ambiental e artística; 

VI. Implementar ações promocionais para divulgar e estimular a prática de atividades 

artísticas, turísticas, culturais e esportivas, como forma de combate ao uso de drogas, fumo, 

bebidas e a criminalidade; 

VII. Estabelecer o intercâmbio, parcerias, contratações, convênios e acordos entre 

instituições nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, visando atingir os objetivos 

institucionais; 

VIII.  Fomentar as ações governamentais que visam dotar os alunos e/ou escolas da rede 

pública, de instrumentos e infraestrutura necessária para a prática desportiva, cultural, 

turística, artística e ambiental; 

IX. Promover festivais culturais e artísticos como forma de divulgar o folclore e as culturas 

regionais; 

X. Desenvolver projetos e ações voltadas para a capacitação e qualificação de técnicos e 

profissionais da área ambiental e turística, bem como educar e conscientizar a população para 

a importância da preservação do meio ambiente; 

XI. Promover amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 

XII. Desenvolver ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida 

comunitária de pessoas com deficiência; 

XIII. Desenvolver atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes; 

XIV. Integrar-se a programas de atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes 

em conflitos com a Lei e a programas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças 

e adolescentes, quando couber; 

XV. Incentivar e desenvolver projetos junto a crianças e adolescentes dos diversos 

multiculturais e diversos; 

XVI. Prestar serviços e assistência permanente a comunidades de baixa renda sem qualquer 

descriminação de clientela, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo 

apenas a distribuição de bens benefícios e a encaminha- mentos; 

XVII. A concepção, promoção e realização de projetos, eventos, pesquisas e consultorias 

nas áreas técnico-científicas, culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais, 

incluindo em responsabilidade social; 

XVIII. A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores universais. 

XIX. Proteger à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à terceira idade; 



 

 

 

XX. Promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde;  

XXI. Promover a integração ao mercado de trabalho; 

XXIII Promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 

Assistência Social e a defesa e garantia dos seus direitos. 

XXIV O estimulo à consolidação de uma sociedade mais justa, democrática, ética e pacífica, 

incentivando o pleno exercício da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e outros 

valores universais, favorecendo, sobretudo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. 

XXV A promoção gratuita da educação, objetivando a formação, treinamento e 

aperfeiçoamento de recursos humanos através de cursos, congressos, seminários, 

conferências e demais atividades congêneres, inclusive utilizando os meios de comunicação 

em sistemas de educação à distância. 

XXVI A produção de programas educativos e culturais de rádio e televisão, e de outros 

materiais de natureza diversa, abrangendo a produção videográfica, fotográfica, 

cinematográfica e discográfica, a edição de material impresso – livros, revistas, periódicos e 

outros –, assim como a divulgação, difusão e distribuição. 

XXVII A organização de congressos, eventos, feiras, seminários, produção de programas e 

afins. 

XXVIII A promoção da defesa do meio ambiente. 

XXIV – o fortalecimento de projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais. 

XXX – poderá firmar convênios, contratos, termos de cooperação, termos de parceria e outras 

formas de trabalho com pessoas jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 
 
 

5. Infraestrutura do IECAP: 

 

A sede administrativa do Instituto está localizada no endereço SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa 

16, no Lago Sul, em Brasília. Trata-se de espaço compartilhado com outras duas empresas, 

onde o IECAP utiliza 100 m², representados por quatro salas. Dispõe também do uso 

compartilhado de sala de treinamento para até 20 participantes. 

 

Em 2018, o IECAP atuará em três sedes sociais situadas nas regiões administrativas: 

Centro de Juventude Ceilândia: QNN 13 - Área Especial Módulo B - 1 Andar. 

(61) 3372-9713 

Centro de Juventude Estrutural: Área Especial n°8, na Praça Central, 

(61) 3234-2195 

Centro de Juventude Samambaia: QS 402, conjunto G, lote 01 

(61) 3357-0312 

 

 

Colaboradores do IECAP 

A Coordenação dos projetos de responsabilidade do IECAP ocorre por meio da sua 

Presidente Renata de Oliveira, comprometida com o planejamento, acompanhamento e 

monitoramento das ações e resultados: 



 

 

 

Renata Aparecida Oliveira – Diretora Presidente 

Formada em Administração de Empresas. Iniciou sua vida profissional no Unibanco onde 

ocupou diversas funções entre eles a de gerente, tendo alcançado o cargo de Diretora 

Regional. Dedica-se na busca permanente para a sustentabilidade do IECAP e dos projetos 

sociais de sua responsabilidade. Neste projeto será a Coordenadora Geral. 

 

O IECAP conta ainda com colaboradores que se agregam aos projetos conforme as suas 

especialidades, sendo eles: administrador de empresa, contador, publicitário, psicóloga, 

assistente social, pedagoga, comunicador social, design, vídeomaker entre outros. O IECAP 

dispõe ainda de Secretária Executiva que tem dedicação exclusiva. 

 

 

6. Resultados Obtidos em 2018 

 

6.1. AS OFICINAS 

 

As oficinas disponibilizadas atenderam as áreas da cultura e do esporte. Os instrutores das 

oficinas são profissionais selecionados nas regiões administrativas onde os Centros de 

Juventude funcionam. São bem preparados e dedicados aos objetivos do projeto.  

 

Para participar das oficinas o aluno tem que preencher o cadastro, documento destinado a 

conhecer o jovem e as suas demandas. O cadastro é disponibilizado aos jovens em meio 

físico, em link no site do IECAP e nos totens eletrônicos disponibilizados nos Centros de 

Juventude, integrados ao sistema de monitoramento. Por meio dos cadastros foi identificado 

o interesse dos jovens para as oficinas sendo e este o documento utilizado na mobilização. 

 

Quando o jovem inicia suas atividades no Centro de Juventude recebe uma camiseta com a 

identificação do projeto que deve ser usada por ele para adentrar a sala de aula. Em todas as 

oficinas é distribuído lanche para os alunos. Nos 12 meses foram oferecidos mais de 18 mil 

lanches: diariamente nas oficinas, nos cursos profissionalizantes e nos eventos externos. 

 

6.1.1. Oficina de Violão 

A escolha desta oficina se deu em função das demandas dos jovens nas opções oferecidas 

no cadastro, mas também por ser o instrumento violão uma excelente alternativa contra 

ansiedade e depressão. Aumenta a atividade cerebral dos jovens, reforça os músculos do 

coração além de aprimorar a criatividade e concentração. Ainda serve para intensificar a 

coordenação motora.  

 

Neste período, os Centros contaram com três instrutores que ministram esta oficina, um em 

cada espaço. A partir de janeiro/2019, a instrutora de violão de Samambaia assumiu também 

as aulas de violão da Ceilândia. Cada oficina de violão cumpre a carga horaria de 40 

horas/aula, duas vezes por semana, com 1 hora de duração. Em média, os módulos tiveram 

duração de 4 a 5 meses. 
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Os números 

83 alunos matriculados em Ceilândia 

199 alunos matriculados na Estrutural 

63 alunos matriculados em Samambaia 

 

6.1.2. Culinária Sustentável 

Os impactos ambientais causados pelo consumo alimentar levaram grandes nomes da 

culinária a repensar na cadeia alimentar, desde os fornecedores até o modo de preparo das 

refeições, tudo para aproveitar ao máximo o nutriente dos alimentos sem agredir o meio 

ambiente.  

 

Diante deste desafio, foi estruturada esta oficina com o objetivo de pensar na comida como 

uma ciência interdisciplinar, algo que envolve muito mais do que apenas se alimentar, mas 

melhorar a qualidade de vida de quem produz e consome a comida.  

 

Na outra ponta, tem como objetivo oferecer uma janela de oportunidade para os alunos que 

queiram usar esta técnica para aumentar a renda familiar. Esta oficina teve a duração de 40 

horas/aula, ministradas duas vezes por semana, com 1 hora de duração cada uma. Em média, 

cada modulo teve duração de 3 a 4 meses. 

 

Os números 

397 alunos matriculados na Ceilândia 

222 alunos matriculados na Estrutural 

168 alunos matriculados na Samambaia 

 

 

6.1.3. Muay Thai 

Atividade física faz bem para a saúde. Encontrar uma modalidade que dê prazer é um dos 

primeiros passos para quem quer manter uma rotina adequada. Uma opção que tem feito sucesso 

entre os jovens é a luta Muay Thai, por exemplo, uma atividade que faz bem não só para o corpo, 

mas também para a mente.  

 

Os benefícios para o corpo fazem o esforço valer a pena: maior flexibilidade e músculos mais 

definidos como também a disciplina e o espírito competitivo desta modalidade são muito 

importantes para os jovens dos Centros de Juventude. Esta oficina tem a duração de 40 

horas/aula, ministradas duas vezes por semana, com 1 hora de duração cada uma. Em média, 

cada modulo teve duração de 4 a 5 meses. 

 

Destacamos que o instrutor para este esporte no Centro de Ceilândia, é um lutador de MMA 

renomado, egresso de um projeto social, que imediatamente abraçou o projeto dos Centros. 

Através de indicação dele, foi também agregado ao projeto instrutores de Muay Thai para o 

CJ da Estrutural e Samambaia, sendo este último um aluno de Ceilândia que se destacou. 

Os números 

Foram matriculados 158 alunos na Ceilândia 

Foram matriculados 180 alunos na Estrutural 

Foram matriculados 106 alunos da Samambaia
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6.2. Oficina de Empregabilidade  

A Oficina de Empregabilidade tem como objetivo preparar melhor os jovens para os processos 

seletivos, tirando dúvidas e dando dicas sobre diversos temas relacionados ao ambiente 

corporativo: marketing pessoal, ética profissional, atendimento ao cliente, atendimento 

telefônico, negociação, trabalho em equipe, liderança, controle de qualidade, planejamento e 

empreendedorismo. Esta oficina tem a duração de 30 horas/aula, ministradas 2 vezes por 

semana, com 2 horas de duração cada uma. 

Os números 

286 alunos matriculados em Ceilândia 

204 alunos matriculados na Estrutural 

161 alunos matriculados em Samambaia 
 

 

6.3. Oficina de Teatro 

A oficina de teatro é uma atividade que auxilia no processo de transformação social que 

buscamos em nossa atuação. Esta atividade se caracteriza principalmente por 

promover o conhecimento artístico através de workshops de atuação, canto, figurino, 

maquiagem e cenografia. Como resultado, no encerramento da oficina, os jovens são 

responsáveis pelo desenvolvimento e apresentação de uma peça teatral. O teatro é uma 

importante ferramenta no processo de educação, podendo colaborar para que os jovens 

tenham oportunidade de atuar efetivamente no mundo, a partir de vivencias, opinando, 

criticando e sugerindo. 
 

Os números 

44 alunos matriculados na Ceilândia 
 

 

6.4. Oficina de HIP HOP 

Destinado a bailarinos iniciantes e grupos amadores já existentes, a oficina de hip-hop tem o 

intuito de aproximar, valorizar e estimular as iniciativas ligadas ao movimento Hip Hop através 

da dança e com o foco na organização para uma formalização profissional.  

 

Os números 

32 alunos matriculados na Samambaia 

44 alunos matriculados em Estrutural 

 

6.5. Oficina de Fotografia 

O curso abrange a parte técnica inicial de luz, equipamentos e funções das câmeras e 

lentes, ensina como mexer nos equipamentos e sobre o que é cada coisa, além de falar 

mais sobre a história da fotografia. Também são explicadas sobre tipos de câmeras 

(formato e sistema), lentes (grande angular – normal – tele e macro – zoom e fixa), ISO, 

diafragma, velocidade, obturador da câmera, modos de focagem e medição de luz. 
 

Os números 

15 alunos matriculados na Samambaia 

33 alunos matriculados em Estrutural 

30 Ceilândia
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7. CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

 

Os Centros de Juventude estão comprometidos com a qualificação profissional e a inserção 

no mercado de trabalho dos jovens participantes do projeto. Neste sentido, foram ofertados 

três cursos profissionalizantes com duração de 200 horas/aula, ministradas de segunda a 

sexta, variando de 3 a 4 horas por dia. 

 

A definição da natureza dos cursos foi feita por interesse do público-alvo e em função da 

demanda mercadológica. Foram ofertadas 150 vagas nos Cursos de Massoterapia, cuidador 

de Idoso e Assistente Administrativo. 

 

7.1. Assistente Administrativo 

O Assistente Administrativo é o profissional que presta assistência na área administrativa de 

uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de 

gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão 

de documentos entre outras atividades. As oficinas de assistente administrativo tiveram início 

no Centros de Juventude da Estrutural em 11/01/19. 

 

Os números 

106 alunos matriculados na Estrutural 

Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 

com identificação do projeto. 

 

7.2.  Massoterapia 

O Técnico em Massoterapia é um profissional habilitado para o desenvolvimento das técnicas 

de massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. As 

oficinas de massoterapia tiveram início em 11/01/19 nos Centro de Juventude da Estrutural, 

Ceilândia e Samambaia.  

 

Os números 

65 alunos matriculados na Ceilândia 

77 alunos matriculados na Estrutural 

25 alunos matriculados na Samambaia 

Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 

com identificação do projeto. 

 

7.3. Cuidador de Idoso 

O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física, 

psicológica e pelo bem-estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade 

ou para atuarem em acompanhamentos particulares. No curso, são abordados tópicos como 

postura e ética profissional, alimentação e higiene do idoso, uso de materiais de apoio como 

cadeiras e barras de segurança, lazer e integração social do idoso, primeiros socorros, ações 

de emergência, manejo postural do idoso, noções de uso de aparelhos e as principais 

patologias que podem acometer o idoso e suas características. 
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7. Características das Ações do IECAP no âmbito da Assistência Social 

 

O IECAP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que presta 

assessoramento aos seus beneficiários de forma permanente, continuada e planejada por 

meio de programas e projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento de vínculos, 

sensibilização, formação e capacitação de crianças, adolescentes e jovens, através de ações 

focadas para obtenção de resultados relevantes em cada linha de atuação. 

 

A equipe de profissionais do IECAP pacificou o entendimento sobre a inclusão social aderindo 

ao posicionamento de ser: intervenções capazes de garantir a participação igualitária de 

todos na sociedade, independente da classe social, da condição física, da educação, do 

gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros aspectos. 

 

O Instituto defende que a gestão pública tenha como eixo basilar a democratização e a 

participação social na implementação das políticas públicas de forma descentralizada e 

participativa. 

 

As ações do IECAP são voltadas para: 

 

7.1. Disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã que proporcionem soluções 

alternativas para o enfretamento da pobreza, sendo o braço do terceiro setor que busca 

encurtar o caminho entre a política pública e o cidadão, apoiando ações que a conduza para 

dentro das comunidades. 

 

7.2. Desenvolvimento de ações de monitoramento sobre o alcance de direitos sócio 

assistenciais e a existência de suas violações, buscando tornar públicas as diferentes formas 

em que se expressam, apoiando as demandas junto ao poder público de serviços, programas 

e projeto de assistência social. 

 

7.3. Buscar estimular o desenvolvimento integral e sustentável das comunidades onde 

atua, por meio de ações voltadas ao empreendedorismo e inovação junto aos jovens, 

preferencialmente, para geração de postos de trabalho e renda. 

 

Com estas ações, o IECAP estima obter os seguintes resultados: 

 

a. Fortalecimento da cidadania dos usuários;  

b. Efetivação de direitos e ampliação do acesso à proteção social;  

c. Qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela rede sócio 

assistencial; 

d. Fortalecimento e autonomia dos sujeitos, grupos e comunidades por meio das redes 

de produção solidária regional/local e da utilização de tecnologias inovadoras; 

e. Socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política 

de assistência social; 

f. Incidência na redução da pobreza e demais vulnerabilidades e riscos sociais 
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8. Projetos para 2019 

 

Em 2019, o IECAP planeja executar quatro projetos envolvendo diversos públicos, dentre 

eles crianças, adolescentes e jovens. O primeiro, Juventude em Ação é direcionado para 

os jovens frequentadores dos Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia.  

 

O segundo, Atleta da Cidadão, voltado para adolescentes é um projeto de educação cívica 

e estímulo ao civismo e ética, a ser desenvolvidos em 16escolas públicas do Distrito 

Federal.  

 

O terceiro, encontra-se em curso, é a Casa de Criatividade e Inovação, voltada para jovens  

 

As atividades desenvolvidas em ambos os projetos são ofertadas aos beneficiários 

gratuitamente. 

 

 

 

 

8.1. Juventude em Ação – Centros de Juventude do DF 

Local do Projeto Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e Samambaia 

Público Alvo 
Jovens entre 15 e 29 anos, moradores das Regiões Administrativas onde estão 

localizados os Centros de Juventude e suas famílias. 

Estimativa de Atendimentos 

Serão atendidos indiretamente 15 mil beneficiários entre jovens e suas 

famílias. Dentre estes, serão ofertados 1.500 atendimentos diretos aos jovens 

entre diversas atividades. 

Natureza dos Atendimentos 

Os Centros de Juventude ofertarão atendimento a todos os jovens que 

buscarem as suas dependências, sendo este atendimento representado por: 

utilização da área física dos Centros e suas estruturas; participação nas 

oficinas, nos seminários, nos workshops, nas rodas de conversa, nas reuniões 

familiares, nos eventos comemorativos e de integração e nos cursos 

profissionalizantes.  

Funcionamento  
Os Centros de Juventude funcionarão das 9:00 às 22:00 h, de segunda a 

domingo. 

Gestão Técnica  

 

Compreende a parte técnico-administrativa do projeto e envolve a 

coordenação geral, planejamento, gerenciamento das atividades, 

monitoramento e avaliação das ações, cronogramas e orçamentos. 

Gestão Pedagógica  

 

Os jovens dos Centros de Juventude serão atendidos por equipe 

Multiprofissional, formada por: Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, 

Instrutores nas áreas de Esporte e Cultura, além de monitores para 

atendimentos aos alunos matriculados. Os profissionais serão contratados em 

regime de 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais, dependendo da grade 

de atividades de cada Centro. 

Calendários de Eventos 

Comemorativos  

Realização de eventos para comemoração de datas importantes para os 

Centros de Juventude. Inclui trabalho pedagógico para reflexão sobre as 

datas, atividades recreativas e de lazer para todas as comunidades atendidas 

pelos centros. Como exemplo destacamos o Dia Internacional da Mulher, 

Dia da Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia Internacional da Juventude e 

Dia Comemorativo do Aniversário das Regionais. Formatura dos alunos das 
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Oficinas e dos Cursos Profissionalizante. Após o início do projeto será 

detalhado todo o material e serviços que serão utilizados nestes eventos. 

Calendários de Eventos de 

Integração 

Realização de eventos educativos, esportivos e culturais com o objetivo de 

promover a integração entre os alunos e a comunidade, visando despertar a 

importância de uma convivência cooperativa e cidadã. Estes eventos serão 

realizados nos Centros entre workshops, palestras, Rodas de Conversa e 

festivais esportivos e culturais. Após o início do projeto será detalhado todo 

o material e serviços que serão utilizados nestes eventos. 

Qualificação Social 

Cursos aplicados e monitorados por profissionais habilitados e instituições 

reconhecidas destinados aos usuários do Centro Olímpico, durante o período 

de vigência do projeto. Após o início do projeto será detalhado todo o 

material e serviços que serão utilizados e os cursos que serão ministrados 

nesta ação. 

Palestras 

Promoção de palestras com a comunidade e/ou colaboradores para que sejam 

direcionadas as suas necessidades enfocadas no desenvolvimento das ações 

do Projeto. Após o início do projeto será detalhado todo o material e serviços 

que serão utilizados nestes eventos e definido o conteúdo das Palestras. 

Gerenciamento 
Despesas com assessoria jurídica, contábil, e fotografia e filmagem para a 

adequada gestão do projeto 

 

 

 

 

 

8.1.1.  Termo de Fomento 

 

Este projeto é fruto de proposta apresentada pelo IECAP no âmbito do Chamamento nº 01/2017, 

da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, 

cujo prazo foi renovado para mais 12 meses a partir de maio de 2018, tem como escopo a 

operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 

localizados nas cidades de Ceilândia, Cidade Estrutural e Samambaia no período de doze meses, 

em parceria com a Secretaria, para executar ações visando principalmente: 
 

(i) O atendimento especializado no Centros da Juventude para os jovens entre 15 e 

29 anos, promovendo ações voltadas às áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, 

cidadania, direitos humanos e trabalho. 
 

(ii) O apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos 

centros de juventude priorizados. 

 

8.1.2.  Valor do Ajuste: o termo de parceria é no valor de R$ 1.750.000,00 para12 meses de 

execução, a partir de maio/2018. 

 

8.1.3.  Recursos Humanos 
 

Gestão Técnica 

Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação/

mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissionais 

Coordenador 

de Campo 

Profissional responsável pela execução 
das atividades previstas, com atuação 

contínua nos Centros de Juventude, para 

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 
semanais 

01 
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atender as demandas relativas a 
estrutura, a logística e apoio ao 

Coordenador de cada Centro. 

Coordenador 

Técnico 

Profissional responsável por coordenar e 

controlar todas as atividades realizadas 

pelos colaboradores do projeto. 

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 

01 

Coordenador 

Administrativo 

Profissional responsável pelo 

planejamento e a gestão dos recursos do 
projeto, materiais, patrimoniais, 

financeiros, tecnológicos ou humanos, 

como também pelo monitoramento das 

ações desde o início do projeto até a 
prestação de contas.  

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 

01 

Coordenador 

de Oficinas  

Profissional responsável pela gestão das 
oficinas e cursos profissionalizantes 

quanto infraestrutura, acompanhamento 

e monitoramento. 

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 
01 

Coordenador 

Centro 

Juventude 

Ceilândia 

Profissional responsável pela 

coordenação e execução das atividades 

previstas no projeto, com atuação 
exclusiva no Centro de Juventude 

Ceilândia.  

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 

01 

Coordenador 

Centro 

Juventude 

Estrutural 

Profissional responsável pela 

coordenação e execução das atividades 

previstas no projeto, com atuação 

exclusiva no Centro de Juventude 
Estrutural. 

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 

01 

 
 
 

Gestão Técnica 

Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação/

mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissionais 

Coordenador 

Centro 

Juventude 

Samambaia 

Profissional responsável pela 

coordenação e execução das atividades 
previstas no projeto, com atuação 

exclusiva no Centro de Juventude 

Samambaia. 

Pessoa Jurídica 12 Meses 40 horas 

semanais 

01 

Secretária 

Executiva 

Profissional responsável pela 

organização do escritório, pela 
comunicação dos colaboradores e 

auxiliares e por prestar assistência e 

assessoramento diretos à coordenação 

geral, dedicação exclusiva na base de 
apoio. 

Pessoa Jurídica 

12 Meses 
40 horas 

semanais 
01 

Comunicador 

Social 

Profissional responsável por organizar 
informações e notícias a serem 

difundidas, expondo, analisando e 

comentando os acontecimentos. 

Divulgar as ações do projeto, 
sistematicamente. Implantar ações de 

relações públicas, planejar e executar 

cerimonial e assessoria de imprensa. 

Pessoa Jurídica 

12 Meses 
40 horas 

semanais 
01 

Designer 

Gráfico 

Profissional responsável pela criação, 

design e acompanhamento da identidade 

visual do projeto, definindo o visual das 
peças que irão ser utilizadas em cada 

uma das etapas do projeto e redes 

sociais. 

Pessoa Jurídica 

12 Meses 
30 horas 
semanais 

01 

 
Gestão Pedagógica 
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Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 
Tipo de contratação 

Período de 

contrataçã

o/mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissionais 

Assistente Social  

Profissional responsável pela 

coletividade e integração do 
indivíduo na sociedade, estando 

comprometido em apoiar a 

elaboração das metodologias para 

atendimento dos jovens e de todas 
as ações do projeto. 

Pessoa Jurídica 12 

Meses 

3\0 horas 

semanais 

01 

Psicólogo 

Profissional responsável por 
avaliar o desenvolvimento 

emocional e os processos mentais 

e sociais dos jovens como também 

diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de 

adaptação social, estando 

comprometido em apoiar a 

elaboração das metodologias para 
atendimento dos Jovens  

Pessoa Jurídica 12 
Meses 

30 horas 
semanais 

01 

Instrutor de 

Oficina Cultural 

Profissional responsável por 
conceber, planejar, organizar, 

operacionalizar conteúdos e ações 

das diversas oficinas dos Centros 

de Juventude, comprometido com 
oportunidades para os jovens 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

 
 
 

 

 
Gestão Pedagógica 

Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 
Tipo de contratação 

Período de 

contrataçã

o/mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissionais 

Instrutor de 

Oficina 

Empreender/Em

poderar 

Profissional responsável por 
conceber, planejar, organizar, 

operacionalizar conteúdos e ações 

das diversas oficinas dos Centros 

de Juventude, comprometido com 
oportunidades para os jovens, 

entre outras atividades. 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Instrutor de 

Oficinas Diversas 

Profissional responsável pela 

ministração e acompanhamento 

das diversas oficinas dos Centros, 

operacionalizando conteúdos e 
ações, comprometido com 

oportunidades para os jovens 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Monitor Senior 

de Oficinas 

Esporte 

Profissional responsável pela 

ministração e acompanhamento 

das diversas oficinas dos Centros, 

operacionalizando conteúdos e 
ações, comprometido com 

oportunidades para os jovens. 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 

30 horas 

semanais 
03 

Monitor Oficinas 

Diversas  

 

Profissional responsável pela 

ministração e acompanhamento 

das diversas oficinas dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e 

ações, comprometido com 

oportunidades para os jovens. 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 
30 horas 
semanais 

03 

Monitor Cultural 

 

Profissional responsável pela 

ministração e acompanhamento 

das oficinas culturais dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e 

Pessoa Jurídica 
12 

Meses 

30 horas 

semanais 
03 
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ações, comprometido com 
oportunidades para os jovens. 

 

 

8.1.4. Ações nos Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia 

 

Através dos atendimentos realizados pela Assistente Social e Psicóloga dedicadas ao projeto, 

focamos em mostrar para o jovem que ter um objetivo é importante (estratégia do plano de futuro). 

Trabalhar com eles o objetivo ou meta que querem atingir e dentro destes atendimentos ajudamos o 

jovem a traçar a linha que desejam seguir, sempre com ênfase na melhoria da qualidade de vida dele 

próprio e sua família. Foram muitos os resultados positivos obtidos em 2017. Por exemplo: as 

oficinas de cultura e esporte resgataram este jovem da sua condição de “alijado do processo”. Elas 

contribuem para construir perspectivas na vida deles. 

 
Os jovens atendidos pelos Centros de Juventude resgatam a sua autoestima. Isso é a grande conquista 

e o grande resultado pois a partir deste momento, o jovem busca oportunidades para melhorar a sua 

performance seja na questão pessoal, seja na questão profissional como também com relação a sua 

posição na família. Há de fato um empoderamento deste jovem em relação as suas perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

8.1.5. Área de Assistência Social e Psicoterápica 

 

Levantamento sócio econômico de cada aluno matriculado e sua família. 

 

Através de uma entrevista, é feito um levantamento dos jovens dos centros da Ceilândia, 

Estrutural e Samambaia para elencar a atual situação financeira, social, emocional com o objetivo 

de visualizar todos os mais urgentes problemas como abusos e violências sofridas, desnutrição, 

dependência de álcool e drogas, trabalho infantil entre outros. 

 

Plano de Futuro - Atendimento focado em mostrar para o jovem, que ter um objetivo é importante. 

Montamos com eles o objetivo ou meta que querem atingir e dentro destes atendimentos ajudamos 

o jovem a traçar a linha que quer seguir. Durante os atendimentos problemas de ordem pessoal, 

familiar, intelectual, vão surgindo. Com acompanhamento, ajudamos os mesmos a superar as 

dificuldades. 

 

Está sendo realizado, ainda, o levantamento de direitos como cidadãos, sejam famílias e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade dentro da Política de Assistência Social, com o objetivo 

de orientar e mostrar para cada família e individuo qual seu direito e adequá-lo a cada realidade, 

já indicando a Rede de apoio e atendimento disponível em sua região, conforme cada caso. Nos 

casos mais severos, além da indicação para a rede de assistência, temos buscado prestar apoio 

com as atividades desenvolvidas no próprio Centro de Juventude, sempre visando a inclusão do 

indivíduo, dentro de suas vulnerabilidades e riscos identificados que visem o enfrentamento da 
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pobreza e desenvolvimento social econômico. 
 

Para a área de Convivência e Fortalecimento de Vínculos temos as Rodas de Conversa buscando 

sempre um tema de interesse, escolhido pelos jovens, temas sugeridos pela comunidade local 

como também temas sugeridos pela área de Assistência Social e área de Psicologia sendo eles: 

prevenção a violência sexual e verbal, sexo na adolescência, abuso de drogas e álcool, depressão 

na adolescência entre outros.  Os Centros dispõem de pebolim, Xadrez, mesa de ping-pong. Estes 

também ajudam na interação dos jovens e fortalecimento de vínculos. 
 

Até o momento os assuntos mais solicitados para palestras nos Centros de Juventude de Ceilândia, 

Estrutural e Samambaia são: violência sexual, tipos de violência, prevenção a violência, depressão 

na adolescência, dependência de álcool e drogas, automutilação. Além disso temos nas rodas de 

conversa com os jovens sobre os assuntos: sexo na adolescência, uso de métodos 

anticoncepcionais e uso da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, uso abusivo 

de álcool e drogas. O objetivo é ter uma maior interação com a comunidade e passar informações 

importantes da maneira mais clara, usando linguagem de simples compreensão. 

 

Da mesma forma, serão preparados para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes na 

área de Gastronomia sustentável, massoterapia, assistente administrativo, cursos estes que entram 

diretamente no enfrentamento da pobreza e o desenvolvimento social econômico, demais 

vulnerabilidades e riscos sociais. 

 

 

 

 

Com o curso de Empregabilidade, o jovem aprende a fazer o currículo, é preparado para 

entrevistas e como se comportar no ambiente de trabalho ou estágio, com isso, incentivando 

sempre a todos os jovens em dar continuidade na educação básica para que dessa forma também 

sejam incluídos no jovem aprendiz e em outros estágios da mesma natureza. 

 

Plano de Futuro – Atendimento focado em mostrar para o jovem que ter um objetivo é importante. 

Montamos com eles o objetivo ou meta que querem atingir e dentro desses atendimentos ajudamos 

o jovem a traçar a linha que quer seguir. Durante os atendimentos problema s de ordem pessoal, 

familiar, intelectual, vão surgindo. Com acompanhamento, ajudamos os mesmos a superar as 

dificuldades e indicamos para a rede de atendimento da região, conforme o caso. 

 

 

Atendimento a Jovens que estão em liberdade assistida, em abrigos ou medida socioeducativa. 
 

Na Ceilândia estamos fazendo um trabalho com esses jovens em parceria com os monitores dos 

abrigos e centros de liberdade assistida. 
 

São jovens vindos de uma realidade diferenciada e, portanto, precisam de maior atenção e 

acompanhamento. Sendo que o objetivo é preparar esses jovens para a realidade do mercado de 

trabalho atuando na formação profissional, ajuda psicológica e orientação social de deveres e 

direitos. São jovens com problemas de abuso de drogas e em sua grande maioria sofreram 

violências. 
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Oficinas e Cursos profissionalizantes 
 

Os Centros disponibilizarão aos jovens, oficinas na área do esporte: capoeira e muay thai e cultura: 

violão, culinária sustentável e fotografia. Também teremos uma oficina de empregabilidade onde 

os jovens são preparados para o primeiro emprego. A expectativa é de atender, diretamente, o 

número de 1.500 jovens nos próximos 12 meses, e, indiretamente, 15.000 atendimentos 

considerando os jovens e suas famílias. 
 

 

No estimulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, redes de 

empreendimentos e à geração de renda destacamos a culinária sustentável. Aulas de Gastronomia 

sustentável, com produtos da época com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e geração 

de renda para famílias de baixa renda. 

 

Os cursos profissionalizantes são: massoterapia e assistente administrativo. São cursos com carga 

horária de 200 horas, material específico e muita dedicação dos instrutores para atendimento de 

150 alunos. O compromisso para 2018 é de inserir o máximo destes alunos no mercado de 

trabalho. Em 2017, como resultado deste comprometimento, tivemos dois processos seletivos 

voltados exclusivamente para os jovens dos Centros de Juventude: Correios e Giraffas. 

 

 

 

 

 

 

Grupo Operativo 

 

A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca em evidência a possibilidade de uma nova 

elaboração de conhecimento, de integração e de questionamentos acerca de si e dos outros. A 

aprendizagem é um processo contínuo em que comunicação e interação são indissociáveis, na 

medida em que aprendemos a partir da relação com os outros. 

 

A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um 

processo de aprendizagem para os jovens envolvidos. Aprender em grupo significa uma leitura 

crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas 

inquietações. 

 

Esta técnica de grupo operativo está sendo utilizada pela Psicóloga e Pedagoga nos Centros de 

Juventude e tem obtido sucesso e resultados bastante positivos. São realizados semanalmente e 

busca obter o maior envolvimento dos jovens que participam das atividades dos Centros. 

 

 

 

8.2. Atleta da Natureza 

 

8.2.1. Objeto  
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O objetivo deste projeto é de implementar em 10 (dez) escolas públicas do Distrito Federal o 

projeto “Atleta da Natureza”, compreendendo o atendimento de 1.500 alunos do Ensino 

Fundamental I, durante o período escolar de 2017/2018, por meio de ações contextualizadas com 

a saúde no tema da obesidade infantil e pessoas com deficiência, o meio ambiente e o esporte 

tendo como foco: Liderança, Mediação de Conflitos e Disciplina  

 

Como objetivos específicos temos que realização do projeto “Atleta da Natureza”, por meio do 

FDCA/DF, compreende ainda: 

 

a. Oferecer aos estudantes oportunidade para treinar e protagonizar habilidades interpessoais 

de: liderança mediação de conflitos e disciplina, por meio de ações de Esporte e Meio Ambiente, 

possibilitando a mudança de hábitos, impactando na comunidade; 

 

b. Contribuir para que os Professores sejam capacitados com técnicas pedagógicas de 

orientação nas habilidades interpessoais de: liderança, mediação de conflitos e disciplina, por 

meio de ações de Esporte e Meio Ambiente, possibilitando fortalecer o padrão de ensino 

transversal na escola; 

 

c. Estimular o envolvimento das famílias dos estudantes, das comunidades para que possam 

melhor aplicar os conhecimentos e habilidades interpessoais, como também temas relacionados à 

temática voltada a pessoas com deficiência, sendo protagonistas para melhoria da qualidade de 

vida nas comunidades;  

 

 

d. Temas sobre disfunções e reeducação alimentar, obesidade infantil e juvenil visando superar a 

estatística que revela que uma em cada três crianças de cinco a dez anos de idade está acima do 

peso no DF, implementando ações para divulgar a campanha de combate e prevenção à obesidade 

Infantil nas escolas públicas do DF (Lei nº 5.149/2013), por meio da conscientização da população 

sobre os malefícios causados pela enfermidade, seu diagnóstico, tratamento e prevenção. 

 

e. Permitir que áreas sejam recuperadas com plantio de mudas, revitalizando áreas públicas 

degradadas localizadas no Distrito Federal; 

 

f. Motivar a construção de viveiros e a realização de ações transversais com a temática Esporte 

e Meio Ambiente em conjunto com as demais disciplinas nas escolas; 

 

g. Utilizar as práticas de Saúde, Esporte e Meio Ambiente como forma de resguardar as crianças 

e adolescentes, permitindo que estes estudantes fiquem protegidos de prática de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

 

h. Motivar as crianças e adolescentes para que possam aplicar os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula, nas disciplinas correntes conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 

no contexto da Saúde, do Esporte e Meio Ambiente. 

 

8.2.2.  Parceria 
 

Trata-se de projeto submetido ao Fundo do CDCA, aprovado em Chamamento Público, no valor 



 

20 

 

de R$ 768.786,10, a ser implementado no período de 12 meses em escolas do Distrito Federal, a 

partir de setembro/2017. 
 

 

8.2.3.  Recursos Humanos 
 

Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação 

Por mês 

Jornada de 

trabalho 

N° de 

profissio

nais 

Colaborador 

Administrativo 

Apoio no planejamento, monitoramento 

desde o início do projeto até a prestação de 
contas.  

Microempreended

or Individual - 
MEI 

 

10 
Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de 

Campo 

Atenção ao pleno desenvolvimento e 
realização das atividades previstas com foco 

no trabalho em Equipe, motivação, clima 

organizacional e realização das ações 

previstas no projeto. 

Microempreended
or Individual - 

MEI 
10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de 

Escritório 

Análise e o planejamento de fluxo das 

atividades, e processo da área de dedicação 
exclusiva, ligados diretamente à 

Coordenação Geral de Execução.  

Microempreended

or Individual - 
MEI 

 
10 

Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Assistente 
Apoio administrativo aos coordenadores e 

colaboradores em todas as etapas do projeto 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

10 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Especialista 

Ambiental 

Profissional responsável em planejar, 

definir, detalhar e elaborar as metodologias 

no quesito” Meio Ambiente e Esporte” para 
os Seminários e todas as Ações e Oficinas 

do projeto. 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

 

10 
Meses 

20 horas 

semanais 
01 

 

 

Cargo 
Atividade 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 
contratação 

Período de 
contratação 

Por mês 

Jornada de 

trabalho 

N° de 
profissio

nais 
 

Educador 

Físico 

Profissional responsável pelas Oficinas de 

atividades Física que iremos realizar nas escolas, 

buscando sempre trabalhar o desenvolvimento 

físico e mental dos alunos, ensinando a respeitar o 

próprio corpo. 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

 

 

 

10 

Meses 

20 horas 
semanais 

01 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, 

Comunidade, propondo uma gestão participativa e 

completamente Democrática 

Microempreended

or Individual - 

MEI 

 

 

04 
Meses 

20 horas 

semanais 
01 

Estagiários 
Acompanhar e apoiar todo o planejamento do 
projeto, controle e monitoramento das ações.  

Bolsa 
10 

Meses 
20 horas 
semanais 

04 

Motorista 

Profissional responsável pelo transporte das 
equipes quando for necessário e também em 

função de qualquer serviço do projeto para garantir 

acesso as demandas necessárias de execução. 

CLT 
10 

Meses 

44 horas 

semanais 
01 

Palestrante  

Diversidade 

Abordagem diversos conceitos com os seguintes 

temas: Diversidade de Gênero, Diversidade 

Religiosa Diversidade Cultural, para que os alunos 
sejam aptos a viver em uma sociedade mista como 

o nosso País. 

Autônomo 30 horas 
10 

Palestras 
01 

Palestrante 

Saúde Plena 

Abordagem os conceitos com os seguintes tema: 

Alimentação Saudável, Qualidade de Vida e 

Prática Esportiva. 

Autônomo 30 horas 
10 

Palestras 
01 

Palestrante de 

Inclusão e 

Acessibilidade  

Abordagem da importância da inclusão da pessoa 

com deficiência nos diversos segmentos sociais, 

fazendo com que eles possam conviver em 
razoável harmonia com todos os grupos sociais do 

nosso País, tendo como referência que 24% da 

Autônomo 

 

30 horas 
 

10 
Palestras 

01 
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nossa população são de pessoas com deficiência. 

 

8.2.4. Resultados Pretendidos 

Nº 
 DA META 

META RESULTADO 

1 

Realizar Seminário Inicial, sendo 10 eventos de 8 horas, um 

em cada escola, para apresentar o escopo, objetivos, 

resultados esperados e a metodologia do projeto “ATLETA 

DA NATUREZA” às escolas, entes públicos, governo e 

mídia, para fins de início executivo do projeto. 

Realização do Seminário Inicial para obtenção de 

integração técnica, estratégica e afetiva entre as 

escolas, contextualizando: professores, estudantes e 

pais. 

2 

Realizar Seminário Final sendo 10 eventos de 8 horas, um 

em cada escola para consolidar todos os resultados de forma 

discutida e analisada quanto ao projeto “ATLETA DA 

NATUREZA” às escolas, entes públicos, governo e mídia. 

Obter motivação pela comemoração dos resultados 

obtidos ao longo do período escolar nos âmbitos 

técnico, estratégico e afetivo entre as escolas. 

3 

Realizar 10 (dez) visitas em escolas que tenham áreas de 

recreação e viveiros, ou que queiram construir um, para a 

aplicação do Esporte e Meio Ambiente para execução do 

projeto em Habilidades Interpessoais.  

Intercâmbio de informação entre as 10 escolas 

envolvidas no projeto para troca de experiências e 

vivências. 

 

4 

Produzir 1.000 (mil) mudas de planta em cada uma das 10 

escolas, totalizando em 10.000 (dez mil) mudas, onde serão 

aplicadas técnicas de capacitação em Habilidades 

Interpessoais no contexto da Saúde, do Esporte e Meio 

Ambiente. 

Produção de 10.000 mudas realizadas 

5 

Plantio das 10.000 mudas em locais públicos que necessitam 

de recuperação ambiental, onde serão aplicadas técnicas de 

capacitação em Habilidades Interpessoais no contexto da 

Saúde, do Esporte e Meio Ambiente. 

Plantio de 10.000 mudas em locais públicos 

realizado. 

 
Nº DA 

META 

META RESULTADO 

6 

Realizar 120 ações de sensibilização e capacitação, sendo 2, 

por escola, em cada mês do projeto (seis meses), para 

atividades com professores e estudantes, aplicando técnicas 

em habilidades interpessoais no contexto da Saúde, do 

Esporte e Meio Ambiente. 

120 ações de sensibilização e capacitação, no 

contexto da Saúde, do Esporte e Meio Ambiente 

realizadas. 

7 
Atender 1.500 crianças e adolescentes de 10 escolas do 

Distrito Federal. 

Atendimentos a 1.500 beneficiários. 

 

 

Brasília, 19 de maio de 2018 
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