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Palavra da Presidente 

 

Nos últimos vinte anos temos sido testemunhas dos novos paradigmas, consequência de um 

mundo de mudanças significativas no qual se destacou a atuação do chamado Terceiro Setor, 

um segmento que não é Estado e nem tampouco mercado. É formado pelas organizações da 

sociedade civil, entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar ações e projetos 

que possam contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das famílias, em especial 

aquelas em situação de risco social. 

 

O Instituto IECAP iniciou sua caminhada com um trabalho voluntário exatamente neste 

entremeio de tempo, em 2002, quando adotou como meta contribuir com uma sociedade mais 

justa e mais solidária em apoio a diversas iniciativas neste sentido, que estavam acontecendo no 

Distrito Federal e demais regiões do país. Naquela ocasião tínhamos algumas certezas. Dentre 

elas a de que era preciso envolver o máximo possível as pessoas da comunidade nos projetos 

para obter resultados significativos, pois, somente elas sabem das suas vivências e têm 

conhecimento das próprias demandas. 

 

A capacitação profissional dos jovens e a sua inserção no mercado de trabalho também fazem 

parte da convicção do IECAP sendo o nosso foco, concretizado em diversos projetos idealizados 

e executados pelo Intituto, em especial o Juventude em Ação, que teve a oportunidade de celebrar 

parceria com Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do 

Distrito Federal – Secriança de maio/2017 a maio/2018. Os resultados obtidos pelos projetos 

deixam qualquer empreendedor social satisfeito pois são muito animadores. É o nosso caso. 

 

Neste período, foi possível realizar mais de 29 mil atendimentos diretos e indiretos aos jovens e 

suas famílias, nos Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia, onde os alunos 

participaram de oficinas e cursos profissionalizantes, atendimento psicossocial e celebraram suas 

conquistas. No Atleta da Natureza, tivemos a oportunidade de trabalhar no convencimento da 

importância da preservação do com 10 escolas publicas do DF, atendendo cerca de 1.500 crianças 

e adolescentes do Fundamental I,meio ambiente, da alimentação saudável, da pratica do esporte, 

da disciplina entre outros temas. Muitos foram os desdobramentos de ações concretas realizadas 

pelo IECAP a partir destes Projetos. 

 

Os desafios continuam e permanecemos na luta para aprimorar cada vez mais a nossa atuação, 

a partir de ações concretas, que têm dado o seu contributo para diminuir as diferenças sociais 

que dominam o nosso país, sendo (mesmo que uma pequena parte) capaz de assegurar o acesso 

efetivo aos bens, serviços e riquezas da sociedade. 

 

Renata Aparecida de Oliveira 

Administradora de Empresas, Empreendedora Social 

Presidente do IECAP 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão pública contemporânea, a partir de discussões de âmbito mundial, começou a 

ver a importância do terceiro setor como braço do governo na sociedade, fazendo os 

serviços e politicas publicas chegarem à ponta de quem precisa. Existe neste contexto 

duas perspectivas essencialmente complementares: parceria e capacidade de execução. 

 

A parceria delimita novos papéis a serem assumidos pelos partícipes e estimula 

perspectivas de estratégias do novo papel do Estado na sociedade. A capacidade de 

execução lida com o modelo de como o Estado pode chegar aos usuários e ter o Terceiro 

Setor como aliado na execução, na formulação de novos modelos de políticas e de 

planejamento junto ao governo, fazendo a tipologia institucional ceder espaço aos 

termos de parceria de interesse múltiplo com eficácia e eficiência na execução e alcance 

dos resultados. 

 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP é uma 

organização da sociedade civil constituída em 2002 e desde então atua na sociedade 

com projetos e ações que visam apoiar as estratégias de aproximação das políticas 

públicas para perto dos usuários.  

 

O Instituto promove ações específicas com pessoas, sem discriminação de sexo, idade, 

condição financeira, credo ou raça, contribuindo para que essas pessoas possam ter a 

sua dignidade e cidadania garantidas por meio de diversos programas assistenciais, de 

inclusão social e de qualificação profissional.  

 

Nestas ações são priorizadas, entre outras, a questão do enfrentamento da violência 

sexual e doméstica contra crianças, adolescentes e jovens; da violência de gênero; do 

racismo, onde se propõe a construção de estratégias de fortalecimento de Redes Sociais 

locais articuladas, gerando atitudes parceiras para que os vínculos familiares e 

comunitários sejam fortalecidos. 

 

Os projetos do Instituto IECAP também estão comprometidos com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU – 17 ODS’s", um plano de ação para as pessoas, 

para o planeta e para a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal com mais 

liberdade, além de estarem comprometidos com a erradicação da pobreza em todas as 

suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. Este é o maior desafio global e 

um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, tema este que está 

sendo trabalhado nos atendimentos realizados pelo IECAP. 
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As crianças, adolescentes e jovens têm um papel primordial no atingimento destes 

objetivos, tanto como protagonistas como beneficiários. Este é o lema Instituto IECAP: 

sensibilizar, qualificar e empoderar este publico para que eles façam a diferença no 

desenvolvimento do país. 

 

Em função das experiências e gestão de projetos sociais destinados a crianças e jovens, 

o IECAP tornou-se uma organização referência, certificada pelo Conselho Distrital da 

Criança e do Adolescente, neste segmento.  

 

O Instituto, ao longo destes anos de atuação, construiu uma rede de articulação e tem 

acumulado experiências em ações de sensibilização das organizações públicas, privadas 

e comunitárias, para que priorizem estratégias voltadas ao desenvolvimento local, de 

forma sustentável, bem como, atividades de formação pedagógica que favoreçam o 

desenvolvimento pessoal de jovens das comunidades. 

 

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

Cultura é uma realidade. Todos os seus projetos apresentam resultados positivos e 

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

especialmente adolescentes e jovens. 

 

Neste contexto, o IECAP participou do Chamamento Público nº 01/2017 da Secriança, 

apresentando o Projeto Juventude em Ação. Conseguiu atender os requisitos e foi 

escolhido como a entidade executora dos objetivos da SUBJUV, formalizando a parceria 

por meio do Termo de Fomento nº 002/2017, de 05/05/2017. Também participou do 

Chamamento Publico nº 01/2016, no âmbito do Fundo dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes do DF – FDCA/DF, com o Projeto Atleta da Natureza, sendo contemplado, 

celebrando o Termo de Colaboração nº 008/2017, de 02/09/2017. 

 

A seguir, passamos a apresentar os resultados obtidos no âmbito da gestão dos dois 

projetos, para compartilhar as ricas e exitosas experiências vivenciadas, com as crianças, 

adolescentes e os jovens atendidos. 
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2. Sobre o Instituto IECAP 

 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP é uma organização 

social constituída em 2002 e desde então atua na sociedade com projetos e ações que 

visam apoiar as estratégias e ações de aproximação das políticas públicas para perto dos 

usuários.  

 

Em 2010, o Instituto recebeu apoio ao Projeto Fábrica da Cidadania, de sua 

responsabilidade, por meio do Programa Desenvolvimento e Cidadania da Petrobrás. A 

partir de então, o IECAP aumentou sua estrutura física, passou atender de maneira 

sistemática seus beneficiados, crianças, adolescentes e jovens nas regiões do Núcleo 

Rural Lago Oeste, da Vila Basevi, Itapoã, Paranoá e Varjão, onde as ações do Fábrica da 

Cidadania foram executadas.   

 

Desenvolve projetos com parceiros públicos e privados e tem em seu ciclo de 

atendimentos, crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. O IECAP, nos 

últimos 10 anos, realizou cerca de 40 mil atendimentos, diretos e indiretos, dentre 

eles 1.200 adolescentes e jovens no âmbito do projeto Fabrica da Cidadania, cerca de 

600 crianças e jovens em musicalização na escola pública do Basevi, 7.900 jovens no 

projeto Atleta da Natureza, mais de 29 mil atendimentos diretos e indiretos nos Centros 

de Juventude do DF, até esta data. 

 

O Instituto tem trabalhos específicos com pessoas, sem discriminação de sexo, idade, 

condição financeira, credo ou raça, contribuindo para que essas pessoas possam ter a 

sua dignidade e cidadania garantidas por meio de diversos programas assistenciais, de 

inclusão social e de qualificação profissional. Nestas ações são priorizadas, entre outras, 

a questão do enfrentamento da violência sexual e doméstica contra crianças, 

adolescentes e jovens da violência de gênero, do racismo, onde se propõe a construção 

de estratégias de fortalecimento de Redes Sociais locais articuladas, gerando atitudes 

parceiras para que os vínculos familiares e comunitários sejam fortalecidos.  

 

Em função das experiências e gestão de projetos sociais destinados a crianças e jovens, 

o IECAP tornou-se uma organização referência, certificada pelo Conselho Distrital da 

Criança e do Adolescente, neste segmento.   

 

Destacam-se entre os seus princípios a responsabilidade social, a inovação e 

empreendedorismo, a cooperação, o compromisso ambiental e a excelência na gestão, 

tendo como pano de fundo a sustentabilidade dos projetos que desenvolve e apoia.  
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Capacidade Operacional 

 

A estrutura organizacional do IECAP é formada por um colegiado de 04 membros de 

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

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

de projetos sociais, além de dispor de equipe de colaboradores especializados em 

diversas áreas do conhecimento. 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 envolvidos e comprometidos no trabalho diário da gestão 

da entidade e, em suas habilidades específicas fazem do Instituto IECAP uma entidade 

consolidada e capaz de atender a diferentes naturezas de projeto.   

 

O IECAP disponibiliza para suas ações três sedes sociais localizadas nos Centros de 

Juventude em Ceilândia, Estrutural e Samambaia, como também estrutura de escritório 

com área de 150m², 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 1.200 adolescentes, jovens e adultos nas áreas de 

musicalização, aula de percussão, curso de capacitação em marcenaria.  

 

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 

300 projetos do artesanato brasileiro envolvendo jovens e adultos.   

 

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

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

de percussão pertencentes a jovens integrantes de projetos sociais do DF.  
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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), com arrecadação de mais de 90 

toneladas de alimentos distribuídos a projetos sociais do DF. Estes eventos contaram 

com público de mais 6.000 crianças e adolescentes, com palestras e material educativo 

na área de preservação ambiental e incentivo ao esporte, contando com o apoio da 

Caixa Econômica Federal. Atualmente, o projeto contempla 10 (dez) escolas públicas 

do Distrito Federal, atendendo 1.500 crianças com idade entre 7 a 12 anos. Este projeto 

é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, 

Adolescentes e Jovens do Distrito Federal com recurso do Fundo do Conselho dos 

Direitos da Criança e Adolescente, aprovado em chamamento público.  

 

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) 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, com atendimento direto e 

indireto de mais de 15 mil pessoas.  
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O IECAP, ao longo destes anos de atuação, construiu uma rede de articulação e tem 

acumulado experiências em ações de sensibilização das organizações públicas, privadas 

e comunitárias, para que priorizem estratégias voltadas ao desenvolvimento local, de 

forma sustentável, bem como, atividades de formação pedagógica que favoreçam o 

desenvolvimento pessoal de jovens das comunidades.  

 

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, especialmente crianças, adolescentes e jovens.  

 

Assim, o IECAP é hoje uma entidade reconhecida por parceiros públicos e privados pela 

qualidade dos projetos que gerencia, pelos serviços prestados à população e pelos 

resultados efetivos que suas ações têm trazido para a sociedade, especialmente junto à 

população jovem.  

  

Como entidade do Terceiro Setor, tem realizado parcerias com a administração pública 

e o setor privado, usando sua capilaridade para chegar até a “ponta”, onde há a 

necessidade da intervenção, de fato.   

 

Nesse modelo de atuação o IECAP pauta suas ações focando a comunidade e os 

benefícios sociais de seus projetos, empregando com destreza os recursos, sendo 

inclusive utilizado como referência, cito:  “Projeto Renda-se  Projeto de artesanato e 

diversidade regional, que em sua edição de 2014 tornou-se 100% acessível para os 

diversos públicos (turistas estrangeiros, pessoas com deficiência, jovens, adultos e 

idosos), sendo condecorado com o Atestado de Efetividade e Inclusão pelo grupo. ” 

Fashion Inclusive, grupo de mães de crianças com deficiência que fazem da deficiência 

fonte de arte, produzindo e participando de desfiles inclusivos.  

 

As diversas parcerias e ajustes que o IECAP executou corroboram com a opinião de ROSSI 

e CASTRO JÚNIOR: convênio é instrumento de cooperação onde há interesses 

convergentes, posto que a todos os convenentes anima o mesmo propósito de servir ao 

interesse público. Este conceito é reforçado pela nova legislação vigente sobre a espécie.  
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3. DOS CENTROS DE JUVENTUDE  

 

3.1. O QUE SÃO OS CENTROS DE JUVENTUDE 
 

Os Centros de Juventude são equipamentos públicos de referência no atendimento aos 

jovens do Distrito Federal. Por meio deles, são ofertados programas de qualificação 

profissional, atividades de convivência, inclusão digital, cultura, esporte, lazer, formação 

para o empreendedorismo, assistência social, prevenção do uso de drogas ilícitas, ação 

social e comunitária. 

 

A gestão dos Centros de Juventude foi objeto do Chamamento Público nº 001/2017 

realizado pela Secriança, no qual o IECAP apresentou o projeto Juventude em Ação que 

atendeu aos requisitos do certame, originando o Termo de Fomento nº 002/2017 

visando a gestão dos Centros de Juventude do DF. Os eixos do Projeto estão norteados 

pela importância da qualificação profissional e a busca de oportunidades que terão como 

meta constituir grupo de jovens produtivos de forma sustentável. 

 

Com esta visão e, considerando as regiões administrativas priorizadas neste Edital, o 

projeto Juventude em Ação se inseriu para oferecer janelas de oportunidades para este 

grupo de pessoas buscarem a sua sustentabilidade, desenvolverem as suas capacidades 

inovadoras e seus saberes, consequentemente, alcançarem a harmonia familiar e da 

comunidade em que atuam. Está destinado ao atendimento direto e indireto de 15 mil 

jovens moradores das Regiões Administrativas priorizadas no Edital nº 01/2017, em 

comento. Foi desenvolvido para ser implementado em 12 (doze) meses, compreendendo 

as diversas etapas necessárias à sua execução. 

 

O projeto disponibiliza equipe interdisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistente 

social, além de instrutores qualificados. Possuí também uma equipe de coordenação 

atendendo prontamente todas as demandas dos Centros de Juventude. 

 

3.1.1. Localização  

 

No âmbito do Projeto Juventude em Ação são atendidos três Centros de Juventude do 

Distrito Federal, que funcionam nas seguintes localidades: 

 

Ceilândia - QNN 13, Área Especial, Módulo B, 1º Andar 
 

Estrutural - Área Especial 8, Praça Central 
 

Samambaia - QS 402, Conjunto G, Lote 1 
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3.2. CRONOLOGIA DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE JUVENTUDE 

 

17/02/2017 – Entrega dos Documentos do Edital 

O IECAP participou do Chamamento Público nº 01/2017 da Secriança, apresentando o 

Projeto Juventude em Ação. Conseguiu atender os requisitos e foi escolhido como a 

entidade executora dos objetivos da SUBJUV. 

 

Os objetivos assinalados no referido Edital compreendiam a operacionalização e o 

fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal localizados nas 

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

período de seis 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; e  

(iii)  Ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da 

identidade étnico-racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas 

no Edital. 

 

 

05/05/2017 – Assinatura do Termo de Fomento 

Nesta data foi assinado o Termo de Fomento nº 002/2017 entre o IECAP e a Secriança. 

Conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado, os primeiros 20 dias da parceria 

foram destinados ao planejamento das ações.  

 

 

20/05/2017- Processo Seletivo 

Dentre as ações previstas, houve a publicação no site do Instituto do edital anunciando 

o processo seletivo para escolha da equipe multidisciplinar que iria trabalhar no projeto 

nos termos pactuados, sendo: pedagogos (2), psicóloga (1), assistente social (1), instrutor 

cultural (1) secretária executiva (1). Realizado com sucesso, o processo seletivo foi 

conduzido por psicóloga especializada neste tema.  

 

Compareceram nove candidatos. Após a aplicação de testes e entrevistas com a 

psicóloga e com a presidente do IECAP, foi escolhida a equipe de 6 profissionais. 
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29/05/2017 – Treinamento da Equipe 

A equipe de profissionais selecionados juntamente com os coordenadores do projeto e 

o design gráfico, conduzidos pela presidente do IECAP, no total de 10 pessoas, 

participaram de reunião de planejamento para definição das ações a serem 

implementadas na primeira etapa. Foram selecionados os seguintes colaboradores, 

conforme previsto no Plano de Trabalho: Coordenador de Campo, Coordenador 

Administrativo, Coordenador Técnico, Secretária Executiva, Designer Gráfico, Assistente 

Social, Psicóloga, Pedagoga, Instrutor Cultural 1 e Instrutor Cultural 2. 

 

 

30/05/2017 – Recebimento da primeira parcela dos recursos  

Os recursos relativos a primeira parcela do Termo de Fomento, no valor de 375.000,00 

(Trezentos e setenta e cinco mil reais), foram recebidos em 30/05/2017. 

 

 

30/05/2017 - Ações de Mobilização 

A partir de 30 de maio foram iniciadas as ações para mobilização dos alunos em cada 

um dos Centros. Foram produzidos panfletos e cartazes. Este material foi distribuído 

amplamente nas escolas, nas entidades atuantes nas Regionais, nas ruas, em eventos 

cujo público era de jovens, entre outras localidades e oportunidades. Também foi 

utilizado carro de som tanto na Estrutural como na Ceilândia, durante a semana e finais 

de semana, anunciando o início das atividades dos Centros de Juventude. 

 

Paralelo às ações acima, a coordenação do IECAP juntamente com representante da 

SUBJUV participou de reuniões com os dirigentes das Regiões Administrativas e das 

Regionais de Ensino da Estrutural e Ceilândia, para apresentação da proposta de trabalho 

dos Centros de Juventude com solicitação de apoio. 

 

Da mesma forma, houve apresentação do projeto dos Centros de Juventude na reunião 

da REDE local, nas duas regionais, passando o projeto dos Centros a ter assento nestes 

encontros mensais. 

 

 

12/06/2017 – Processo seletivo dos instrutores das oficinas  

Nesta data organizamos um processo seletivo no Centro de Juventude da Estrutural para 

a escolha dos instrutores das oficinas. Um encontro muito rico, onde foi agregado ao 

projeto jovens talentos da comunidade.  
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Na oportunidade contratamos o instrutor da oficina de violão, instrutor da oficina de 

empregabilidade, instrutora da oficina de dança orientais e a instrutora de capoeira. 

Nesta reunião houve a decisão sobre inserir a oficina de Muay Thai nos dois Centros e 

dias depois houve a indicação de um instrutor para este esporte no Centro de Ceilândia, 

sendo este 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 um instrutor de Muay Thai para o Centro da Estrutural. 

 

 

13/06/2017 – Roda de Conversa - Cine Jovem 

Ação organizada pela Assistente Social no Centro de Juventude da Estrutural onde os 

alunos assistiram um filme educativo, Mãos Talentosas, com direito a pipoca e 

refrigerante.  Em seguida, na roda de conversa este tema foi tratado além de dinâmicas 

para proporcionar a integração do grupo. Participaram 20 jovens. 

 

 

19/06/2017 – Treinamento Sistema de Gestão 

Nesta data a equipe foi submetida a treinamento ministrado pela empresa na qual foi 

adquirido o Sistema de Gestão e Acompanhamento dos Centros de Juventude, adaptado 

para o projeto. Nesta oportunidade foi definido o modelo de cadastro a ser utilizado 

para a inscrição dos alunos como também as aplicabilidades primordiais do sistema para 

efetivo monitoramento e acompanhamento das ações. 

 

Os treinamentos e reuniões de pauta com a equipe de colaboradores têm acontecido de 

forma sistemática, uma vez por mês, quando ocorre o alinhamento dos temas e 

demandas de cada Centro. 

 

 

12/08/2017 - Dia Internacional da Juventude 

Festival gastronômico, campeonato de Muay Thai e grande show com artistas locais e o 

convidado especial, o músico Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos) marcaram o dia 12 de 

agosto, Dia Internacional da Juventude.  

 

O palco deste encontro foi a Cidade Estrutural, na Praça Central onde ocorreu uma ampla 

programação em homenagem a data. O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Estado 

de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, do Governo de Brasília, no âmbito 

do projeto Centros de Juventude. Cerca de mil e duzentas pessoas visitaram e/ou 

participaram das ações que duraram de 9h às 18h do sábado, dia 12 de agosto. 
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Com o tema “A Juventude em Ação para a Inovação e Desenvolvimento Sustentável”, os 

jovens participantes puderam acompanhar uma ampla agenda cultural e esportiva que 

contemplou campeonatos, gincanas, jogos, rodas de conversa, oficinas diversas, 

atividades que ofereceram ao público presente oportunidade de participar de 

experiências diferenciadas. Foi servido lanche para os alunos dos Centros de Ceilândia e 

Estrutural que participaram das apresentações. 

 

Na área esportiva, o aulão de Muay-Thai com os alunos dos Centros de Juventude e as 

apresentações de Goalball e Futebol de cinco por equipe de jovens deficientes visuais, 

foram os destaques desta programação. Na área da cultura, o destaque foi o Festival 

Gastronômico coordenado pelos alunos das oficinas de Culinária Sustentável dos 

Centros de Juventude. Houve ainda a Oficina de Circo e apresentação da Capoeira com 

a instrutora que atua no Centro de Juventude da Estrutural e seus alunos. 

 

Ressaltamos também a integração dos projetos sociais convidados, atuantes na 

Estrutural, que tiveram participação no evento como é o caso da Orquestra Reciclando 

Sons, da Oficina de Turbantes e apresentação do projeto de artesanato local entre outros. 

 

Destacamos ainda a parceria que o evento teve com o projeto de meio ambiente 

“Neutralize”, tenda especial onde os jovens puderam participar de oficinas de confecção 

de mudas de plantas e palestras sobre a importância de poupar as nossas riquezas 

naturais. Desde o início das ações até o encerramento formal, houve uma iniciativa para 

medir a emissão de gases, compondo uma relação de emissão de CO2 para ser 

neutralizado até o final do evento.  

 

 

29/08/2017 – Recebimento da segunda parcela dos recursos do projeto 

Os recursos relativos a segunda parcela do Termo de Parceria, no valor de 475.000,00 

(Quatrocentos e setenta e cinco mil reais), foram recebidos em 29/08/2017. 

 

 

18/09/2017 – Distribuição de Cestas Básicas no Bairro de Santa Luzia 

Os alunos do Centro de Juventude da Estrutural, juntamente com a pedagoga 

responsável, participaram de distribuição de 300 cestas básicas no Bairro de Santa Luzia. 

A ação teve como objetivo divulgar as ações do Centro naquela localidade e convidar os 

jovens para participarem das atividades dos Centros. 
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30/10/2017 – Primeira Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia e Estrutural realizaram nesta data a cerimônia de 

formatura dos 165 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das oficinas de 

Culinária Sustentável, Violão, Empregabilidade e Muay Thai.  

 

As oficinas tiveram início em 05 de junho de 2017 e encerraram, na sua maioria, no último 

dia de setembro com muito sucesso. Foi cumprida a carga horária de 40 horas/aula para 

as oficinas de violão, Muay Thai e culinária sustentável e 30 horas/aula para as oficinas 

de empregabilidade. A solenidade ocorreu em grande estilo no auditório do Centro 

Cultural da Estrutural. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos 

como também uma lembrancinha a cada um deles.  

 

Das oficinas de Violão a lembrancinha foi uma miniatura de violão com a marca do 

projeto. Os concludentes das oficinas de Empregabilidade foram presenteados com uma 

agenda moleskine com a marca do projeto. Os alunos da Culinária Sustentável 

receberam suas próprias dólmãs personalizadas com o nome de cada um. E os alunos 

de Muay Thai receberam a prajied ou kruang, a graduação por mudança de faixa.  

 

Após a solenidade, foi servido coffee break para os alunos e seus familiares, cerca de 336 

pessoas. A festa contou ainda com a presença de DJ que animou os jovens com uma boa 

música. 

 

 

21/10/2017 – Recebimento da terceira parcela dos recursos  

Os recursos relativos a terceira parcela do Termo de Parceria, no valor de 300.000,00 

(Trezentos mil reais), foram recebidos em 21/10/2017. 

 

 

20/12/2017 – Festa de Confraternização dos Colaboradores do Centros de 

Juventude 

O IECAP reuniu todos os colaboradores dos Centros de Juventude em espaço de eventos 

de Brasília para uma confraternização de Natal e comemoração dos resultados positivos 

do projeto, como também com intenção de aproximar a equipe para fortalecer as 

relações. Estiveram presentes 33 colaboradores. 

 

 

07/02/2018 – Roda de Conversa – Relações Familiares 

Foi realizada no Centro de Juventude da Ceilândia a primeira roda de conversa do 

planejamento dos Centros, sendo esta com o tema: Relações Familiares. Participaram 

desta ação 55 alunos e seus familiares. 
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08/02/2018 – Roda de Conversa – Assedio & Paquera 

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural a segunda roda de conversa do 

planejamento dos Centros, sendo esta com o tema: Assédio & paquera. Participaram 

desta ação 63 alunos e seus familiares. 

 

 

20/02/2018 - Inauguração do Centro de Juventude de Samambaia 

A solenidade de inauguração do Centro de Juventude de Samambaia foi realizada com 

a presença da comunidade e dos alunos dos outros Centros, que fizeram apresentação 

de violão. O evento foi muito concorrido, onde tiveram presentes diversas autoridades 

inclusive o Governador do Distrito Federal. Durante o evento deu-se o início do 

cadastramento dos jovens interessados. Entre todos, foram realizados 550 atendimentos 

diretos e indiretos. 

 

 

24/02/2018 – Segunda Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia e Estrutural realizaram nesta data a cerimônia de 

formatura dos 313 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das oficinas de  

 

Culinária Sustentável, Informática e Empregabilidade e nos Cursos Profissionalizantes de 

Assistente Administrativo e Massoterapia. Para as oficinas foi cumprida a carga horária 

de 40 horas/aula em média e 200 horas/aula para os cursos profissionalizantes. 

 

A solenidade ocorreu em grande estilo no ginásio coberto da Escola Centro Educacional 

07 da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos 

como também uma lembrancinha a cada um deles. Das oficinas de Violão a lembrancinha 

foi uma miniatura de violão com a marca do projeto. Os concludentes das oficinas de 

Empregabilidade foram presenteados com uma agenda moleskine com a marca do 

projeto.  

 

Os alunos da Culinária Sustentável receberam suas próprias dólmãs personalizadas com 

o nome de cada um. E os alunos de Muay Thai receberam a prajied ou kruang, a 

graduação por mudança de faixa. Os alunos do Curso Profissionalizante de Massoterapia 

receberam um jaleco personalizado e os Assistentes Administrativos um lindo conjunto 

de máquina de calcular e moleskine. 

 

Após a solenidade, foi servido coffee break para os alunos e seus familiares, cerca de 750 

pessoas. A festa contou ainda com a presença de DJ que animou os jovens com uma boa 

música. 
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17/03/2018 – Sarau Estrutural e Palestra  

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural o sarau previsto na programação dos 

Centros, onde aconteceu a palestra sobre Acessibilidade, proferida pelo Psicóloga 

Andrea Chaves, como também uma programação bem recheada de shows de talentos 

dos alunos e moradores da região. Participaram desta ação 96 jovens e seus familiares. 
 

 

24/03/2018 – Sarau Samambaia 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia o sarau com palestra Esporte, 

Obesidade e Saúde, previsto na programação dos Centros, com programação bem 

recheada de shows de talentos dos alunos e moradores da região. Participaram desta 

ação 57 jovens e seus familiares. 

 

 

14/04/2018 – Palestra Samambaia 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia palestra prevista na programação 

dos Centros, sobre o tema Empreendedorismo Inovador, proferida pelo palestrante Luís 

Carlos, da Look’n Feel, onde 155 jovens conheceram ferramentas que podem levá-los ao 

sucesso profissional. 

 

 

14/04/2018 – Roda de Conversa – Casos de Sucesso 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia a roda de conversa prevista na 

programação dos Centros, onde os alunos apresentaram e discutiram os casos de 

sucesso. Participaram 75 jovens  

 

 

04/05/2018 – Palestra Estrutural 

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural a segunda palestra prevista na 

programação dos Centros, sobre o tema Diversidade, proferida pelo palestrante Beto 

Barros, da For Move, onde 95 jovens debateram de forma lúdica o tema da diversidade 

que tanto tem causado divergências na nossa sociedade. 

 

 

05/05/2018 – Terceira Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia realizaram nesta data a 

cerimônia de formatura dos 320 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das 

oficinas de Culinária Sustentável, Violão, Hip-Hop, Empregabilidade e Muay Thai. Foi 

cumprida a carga horária de 40 horas/aula para as oficinas de violão, Muay Thai e 

culinária sustentável e 30 horas/aula para as oficinas de empregabilidade.  
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A solenidade de formatura ocorreu em grande estilo no ginásio coberto da Escola Centro 

Educacional 07, da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos 

seus alunos como também uma lembrancinha a cada um deles. Das oficinas de Violão a 

lembrancinha foi uma miniatura de violão com a marca do projeto.  

 

Os concludentes das oficinas de Empregabilidade foram presenteados com uma agenda 

moleskine com a marca do projeto. Os alunos da Culinária Sustentável receberam suas 

próprias dólmãs personalizadas com o nome de cada um. E os alunos de Muay Thai 

receberam a prajied ou kruang, a graduação por mudança de faixa. 

 

O diferencial desta festa foi o protagonismo dos alunos na construção do roteiro de 

apresentações, definindo o script, o conteúdo, organizando ensaios e tudo mais 

necessário para a produção de um momento muito bonito que mostrou como os Centros 

de Juventude têm produzido resultados importantes na vida de cada um. Após a 

solenidade, foi servido coffee break para os alunos e seus familiares, cerca de 820 

pessoas.  
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3.3. 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 teve que preencher o cadastro, documento destinado 

a conhecer o jovem e as suas demandas. O cadastro foi disponibilizado aos jovens em 

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

integrados ao sistema de monitoramento. Por meio dos cadastros foram identificados 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 

18 mil lanches: diariamente nas oficinas, nos cursos profissionalizantes e nos eventos 

externos. 

 

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. Atualmente, os Centros contam com três 

instrutores que ministram esta oficina, um em cada espaço. Cada oficina de violão 

cumpre a carga horaria de 40 horas/aula, ministradas 2 vezes por semana, com 1 hora 

de duração cada uma. Em média, cada modulo teve duração de 4 a 5 meses. 

 

Os números 

Foram adquiridos 10 violões para Ceilândia e 10 violões para a Estrutural e 10 violões 

para Samambaia, juntamente com o encordoamento extra e paletas. 

101 alunos formados em Ceilândia 

68 alunos formados na Estrutural 

30 alunos formados em Samambaia 
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Oficina de Dança Oriental 

Iniciamos esta oficina em função da dedicação de uma jovem moradora da Estrutural, 

conhecedora das técnicas de danças orientais, responsável por um projeto voluntário. 

Logo que a oficina foi anunciada houve muito interesse da parte das jovens da 

comunidade. Esta oficina teve a duração de 30 horas/aula, ministradas 2 vezes por 

semana, com 1 hora de duração cada uma. 

 

Os números 

Esta oficina ocorreu somente no Centro de Juventude da Estrutural com 29 alunas 

matriculadas em 01 turma. Não houve formatura em função da saída da Instrutora por 

motivos pessoais. Até o presente, em que pese os esforços, não conseguimos substituta. 
 

 

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 2 vezes por semana, com 1 hora de duração cada uma. Em 

média, cada modulo teve duração de 3 a 4 meses. 

 

Os números 

109 alunos formados na Ceilândia 

86 alunos formados na Estrutural 

37 alunos formados na Samambaia 

 

Para viabilizar esta oficina, foi necessário apresentar um pedido de adequação do Plano 

de Trabalho à aprovação da Subjuv, visando contemplar a aquisição de equipamentos, 

dentre eles: 03 refrigeradores, 03 fogões de 4 bocas, 03 micro-ondas, 03 bancadas de 

inox, 03 batedeiras, 03 liquidificadores e 03 conjuntos de utensílios culinários.  
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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 2 vezes por 

semana, com 1 hora de duração cada uma. Em média, cada modulo teve duração de 4 a 

5 meses. 

 

Os números 

Foram adquiridos 76 aparadores, 100 pares luvas e 200 placas de tatame. 

Foram matriculados 137 alunos na Ceilândia 

Foram matriculados 122 alunos na Estrutural 

Foram matriculados 58 alunos da Samambaia 

 

 

Capoeira 
 

O diálogo corporal, a improvisação, a inteligência do corpo, a necessidade de agir, o 

equilíbrio, assim como as noções de espaço, tempo, ritmo, música e compreensão da 

filosofia de jogo, são princípios fundamentais ensinados dentro da capoeira. Os 

movimentos da capoeira mexem com todos os músculos, desenvolvendo uma série de 

qualidades físicas. A roda de capoeira, em pouco tempo de atividade, proporciona menos 

tensão, reflexos mais rápidos e ainda vai ganha-se força. Esta oficina compreende 40 

horas/aula, duas vezes por semana, 1 hora cada. 

 

Os números 

Esta oficina ocorreu duas vezes por semana, período noturno, somente no Centro de 

Juventude da Estrutural, com 21 alunos matriculados em 01 turma.  

 

 

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

horas de duração cada uma. 

 

Os números 

106 alunos formados em Ceilândia 

91 alunos formados na Estrutural 

55 lunos formados em Samambaia 

 

 



 
 

Relatório de Atividades  2017/2018 

25 

 

SHIS QI 05 Conjunto 06 Casa 16 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP71.615-060 - Contato (61) 3365-5202 

3.4. 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 dois 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 e 

Assistente Administrativo. 

 

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 Ceilândia em 07/11/17 e no Centro de 

Juventude da Estrutural em 20/11/17. 

 

Os números 

65 alunos matriculados na Ceilândia 

84 alunos matriculados na Estrutural 

Total de 05 turmas 

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

anotações com identificação do projeto. 

 

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 29/08/17 no Centro de 

Juventude da Estrutural e, na Ceilândia, em 29/09/17 a primeira turma e 18/10/17 a 

segunda.  

 

Os números 

52 alunos matriculados na Ceilândia 

41 alunos matriculados na Estrutural 

Total de 03 turmas 

 

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

anotações com identificação do projeto. 
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3.5. EVENTOS ESPECIAIS 

 

4.1. Aula de Bambu terapia 

Durante o curso profissionalizante de Massoterapia foi celebrada uma parceria com o 

Instituto Extratos da Terra para ministrar uma aula sobre a técnica de Bambu terapia para 

os alunos dos Centros de Juventude da Ceilândia e Estrutural. 

 

4.2. Parceria com os Correios 

Os alunos da oficina de Empregabilidade do Centro de Juventude de Ceilândia 

participaram de um processo seletivo promovido pela Superintendência dos Correios - 

DF. Foram cadastrados 30 alunos dos quais 10 foram escolhidos para trabalho 

temporário naquela empresa, por 90 dias. A superintendência deu retorno elogiando 

estes jovens como os melhores do programa dos Correios. 

 

4.3. Participação do Chef Diego Koope 

A oficina de Culinária Sustentável convidou para uma aula show o renomado Chef Diego 

Koope, consultor de gastronomia. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer outras 

técnicas da gastronomia em especial como cuidar da apresentação de um prato bem 

elaborado. 

 

4.4. Grupo Operativo em Ceilândia 

Esta técnica de grupo operativo está sendo utilizada pela Psicóloga e Assistente Social 

nos Centros de Juventude e tem obtido sucesso e resultados bastante positivos. São 

realizados sistematicamente, envolvendo cerca de vinte alunos em cada Centro e buscam 

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

 

4.5. Aula de Etiqueta  

Foi oferecida aos jovens do CJ Estrutural e Ceilândia, aula de etiqueta ministrada pela Sra. 

Heloisa Hargreaves, presidente da Associação de Soroptimistas do DF, que transmitiu 

para quase 60 jovens as curiosidades da montagem de uma mesa para refeições oficiais 

como também orientação sobre a imagem pessoal nas entrevistas para o primeiro 

emprego.  
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3.6. ATIVIDADES EXTRA CENTROS 

 

Na medida do possível, os Centros de Juventude têm oferecido aos alunos 

oportunidades de participação em atividades extra Centros. Destacam-se a seguir 

algumas destas atividades. 

 

 

05/08/2017 - Conferência Nova Geração 

Participaram deste evento seis jovens dos Centros da Estrutural e Ceilândia 

acompanhados do instrutor de violão e da Presidente do IECAP, oportunidade em 

assistiram ao show do Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos). Os alunos foram contemplados 

com ingressos Vips. Os Centros disponibilizaram transporte para os alunos. 

 

 

08 a 10/09/2017 – Evento Jovem Protagonista no Shopping JK 

Participaram deste evento cerca de 30 jovens dos Centros da Estrutural e Ceilândia 

acompanhados da Psicóloga e do Comunicador Social do Projeto. Os alunos se 

revezaram na audiência das diversas palestras que trataram de temas do 

empreendedorismo e inovação. Os Centros disponibilizaram transporte e lanche para os 

alunos. Este evento foi uma iniciativa da Secriança. 

 

 

27/10/2017 – Sharto Brasil – Luta de Muay Thai 

Participaram deste evento seis jovens dos Centros da Estrutural e Ceilândia 

acompanhados do Coordenador de Campo do projeto, oportunidade em que assistiram 

a luta de Muay Thai onde o instrutor desta modalidade do Centro da Estrutural estava 

lutando. Os Centros disponibilizaram transporte para os alunos. 

 

 

29/10/2017 – Participação dos alunos da massoterapia na Corrida da Imprensa 

Neste evento, oito alunos do curso profissionalizante de massoterapia, fizeram 

massagem nos atletas da prova. Esta participação dos alunos foi computada como aula 

prática dentro da grade do Curso. Os Centros disponibilizaram lanche para os alunos. 

 

 

18/11/2017 – Participação dos alunos da massoterapia na Corrida Cross Parques 

Neste evento, oito alunos do curso profissionalizante de massoterapia, fizeram 

massagem nos atletas da prova. Esta participação dos alunos foi computada como aula 

prática dentro da grade do Curso. Os Centros disponibilizaram e lanche para os alunos. 

 

 

 



 
 

Relatório de Atividades  2017/2018 

28 

 

SHIS QI 05 Conjunto 06 Casa 16 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP71.615-060 - Contato (61) 3365-5202 

26/11/2017 – Bora Vencer de Samambaia 

Neste evento os Centros de Juventude tiveram uma participação significativa quando 

mais de 50 alunos se revezaram, nos dois turnos, para apresentação de violão, aula de 

culinária sustentável e aulão de Muay Thai. Os Centros disponibilizaram transporte e 

lanche para os alunos. Este evento foi uma iniciativa da Secriança. 

 

 

22/03/2018 – Fórum Mundial da Água 

Neste evento os Centros de Juventude tiveram uma participação significativa quando 

mais de 200 alunos participaram deste importante evento internacional e tiveram 

oportunidade de interagir com a exposição dos projetos e praticar das palestras além de 

marcarem presença com apresentação de violão. Os Centros disponibilizaram transporte 

e lanche para os alunos. Este evento foi uma iniciativa da Secriança. 

 

 

22/10/2017 – Participação no Evento Pró-Vitima 

Os alunos do Centro de Juventude da Ceilândia, coordenados pela Psicóloga do projeto, 

tiveram uma participação significativa neste evento onde foi viabilizado o empréstimo 

da mesa de ping pong e de tendas para em apoio à realização do evento. Participaram 

18 jovens. 
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4. DO ATLETA DA NATUREZA  

 

4.1. O QUE É O ATLETA DA NATUREZA 
 

A relação entre o esporte e o meio ambiente é o melhor caminho para uma verdadeira 

educação ambiental. Acreditamos que o esporte é um importante meio de difusão de 

diversos valores, entre eles os relacionados com as práticas saudáveis, disciplina, 

constância como com os cuidados ambientais. 

 

Neste sentido, o diferencial deste projeto está em associar os conceitos e saberes das 

duas áreas esporte e meio ambiente, construindo estratégias e soluções inovadoras que 

façam com que as ações previstas sejam concretizadas e de fato a educação ambiental 

seja promovida por meio do esporte. 

 

Assim, temos como objetivo no projeto implementar em 10 (dez) escolas públicas do 

Distrito Federal o projeto “Atleta da Natureza”, compreendendo o atendimento a 1.500 

alunos do Ensino Fundamental I, durante o ano escolar de 2017/2018, por meio de ações 

contextualizadas com o meio ambiente, com o esporte como também com a saúde, no 

tema da obesidade infantil e da condição das pessoas com deficiência tendo como foco: 

liderança, mediação de conflitos e disciplina.  

 

4.2. CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A Constituição Federal de 1988 e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

trazem um novo olhar sobre a infância e a adolescência, ao incluir diretrizes da 

convenção internacional dos direitos da criança, aprovada por unanimidade na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e assinada pelo Brasil 

em 26 de janeiro de 1990. 

 

O Brasil é um dos poucos países que prevê legalmente a constituição de conselhos 

paritários e deliberativos na área das políticas para crianças e adolescentes, assim como 

a estruturação de conselhos tutelares eleitos pelas próprias comunidades. 

 

4.2.1. Como surgiu o CDCA? 

 

O Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes foi constituído pela Lei nº 8.069, 

de 13/07/90, no âmbito do estatuto da criança e do adolescente, considerados como 
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criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e dezoito anos de idade. O Conselho foi criado para assegurar à criança e ao adolescente  

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

Como consequência, visando oferecer meios de atuação ao CDCA, foi instituído o Fundo 

do CDCA, formado por recursos públicos oriundos de repasses orçamentários, doações 

voluntárias ou parte do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, recursos esses 

destinados a implementar as políticas de atendimento, defesa e promoção dos direitos 

da criança e do adolescente, cabendo ao CDCA/DF o controle, gerenciamento e 

fiscalização destes recursos. 

 

 

4.3. A PROPOSTA DO ATLETA DA NATUREZA 

 

O Edital FDCA nº 01/2016, no qual o IECAP foi contemplado com o projeto Atleta da 

Natureza, teve seu escopo definido a partir das linhas de ação que contempalssem ações 

complementares, na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, voltadas ao 

esporte, à cultura, à saúde, à formação e à capacitação profissional, ao fortalecimento de 

vínculos familiares e ao fortalecimento institucional comprometidos com a inclusão 

social, atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, 

erradicação do trabalho infantil, ações de combate a violência doméstica e violência 

sexual, física e psicológica, a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência e 

participação política. 

 

Diante deste escopo, o IECAP optou por replicar experiência exitosa desenvolvida 

anteriormente pelo Instituto nas escolas públicas do DF com o Atleta da Natureza, 

contemplando ações que cumprissem as exigências do edital no que concerniam a: 

 

Esporte: 

 que assegurem o desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, liderança, 

mediação de conflitos, disciplina, respeito e trabalho em equipe; 

 que priorizem o esporte como instrumento para construção de uma cultura de paz. 

 

Saúde: 

 que trabalhem com a reeducação alimentar, obesidade infantil e juvenil; 

 que trabalhem com projetos voltados à pessoas com deficiência; 

 que trabalhem com saúde bucal; 
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Neste contexto, o projeto Atleta da Natureza buscou intercalar a visão dos objetivos 

do ECA nas suas ações, encadeando-as de forma a atingir resultados previstos pelas 

atribuições do CDCA, inclusive agregando na linguagem do projeto os anseios da sua 

missão, com o entendimento de que não seria sufuciente somente realizar as ações 

previstas mas sim aferir resultados passiveis de avaliação em consonância com a missão 

do CDCA. 

 

4.3.1. A Curadoria das Escolas 

 

Esta foi uma das mais importantes fases do projeto: a escolha daquelas escolas que iriam 

ser parceiras na atuação do Atleta da Natureza. Durante o processo de curadoria foi 

realizado um levantamento de todas escolas em atividade dentro do território do Distrito 

Federal e posteriormente foi aplicado um filtro, visando selecionar as escolas que 

possuíssem quadras cobertas e disponibilidade de salas para a execução das atividades. 

Foram identificadas 126 Escolas possíveis. 

 

Em seguida, foi analisado o histórico das escolas no que tange a aplicação de métodos 

de ensino que levem em conta a importância da educação ambiental e sua aplicação 

cotidiana. Mais um filtro foi aplicado nessa parte do processo. Nesse total cerca de 25 

escolas, foram eleitas para serem visitadas pelos coordenadores e colaboradores para 

definição e escolha das dez escolas que vieram a integrar o projeto.  

 

Desta lista final saíram as 10 escolas que fazem parte do Projeto: 

1) Escola Classe 28 do Gama; 

2) Centro de Ensino Fundamental 02 da Cidade Estrutural; 

3) Escola Classe 65 de Ceilândia; 

4) Centro de Ensino Fundamental GAN; 

5) Escola Classe 802 do recanto das Emas; 

6) Escola Classe 05 do Paranoá; 

7) Escola Classe 09 do Gama; 

8) Centro Educacional Casa Grande do Gama; 

9) Escola Classe 01 do Lago Sul; 

10) Escola Classe 15 do Gama. 

 

 

 

 

 



 
 

Relatório de Atividades  2017/2018 

32 

 

SHIS QI 05 Conjunto 06 Casa 16 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP71.615-060 - Contato (61) 3365-5202 

4.3.2. As Ações do Atleta da Natureza 

 

O projeto Atleta da Natureza necessitou de estrutura física e de equipe multidisciplinar 

capazes de articular e encadear suas ações de forma eficiente para garantir o alcance dos 

resultados pretendidos e o atendimento das metas estabelecidas na proposta, estando 

previsto 10 meses de trabalho, sendo 02 meses iniciais de planejamento e articulação, 

06 meses de efetivo trabalho nas escolas e 02 meses finais de apuração de resultados. 

 

No período de setembro/2017 a junho/2018 o projeto compreendeu atividades diversas 

representadas por 10 Seminários Iniciais, um em cada escola, com palestras e oficinas 

para 150 alunos em cada escola. Ainda, foram realizadas 12 ações por escola, totalizando 

120 ações que envolveram na sua dinâmica o esporte, o meio ambiente, a disciplina, a 

liderança entre outros. O material promocional do projeto compreendeu uma camiseta, 

um squeeze, uma cartilha e um certificado de papel semente para cada aluno. Este kit 

teve como objetivo criar a identidade do projeto e estimular a participação das crianças. 

 

Os itens de divulgação do projeto envolveram ainda banner, backdrop e vídeos 

documentários de cobertura de todas as etapas do Atleta da Natureza. Para cada evento 

foram utilizados estes materiais para fortalecer e consolidar a imagem do projeto. 

 

Cronologia dos Seminários Iniciais 

 

21 de novembro de 2017 - Escola Classe 28 do Gama 

13 de dezembro de 2017 - Centro de Ensino Fundamental 02 da Cidade Estrutural 

09 de março de 2018 - Escola Classe 65 de Ceilândia  

12 de março de 2018 - Centro de Ensino Fundamental GAN  

15 e 16 de março de 2018 - Escola Classe 802 do Recanto das Emas 

20 de março de 2018 - Escola Classe 05 do Paranoá  

27 de março de 2018 - Escola Classe 09 do Gama 

05 de abril de 2018 - Centro Educacional Casa Grande do Gama 

06 de abril de 2018 - Escola Classe 01 do Lago Sul 

12 de abril de 2018 - Escola Classe 15 do Gama 

 

Após os seminários iniciais, foram iniciadas as aulas ação, contemplando temas e 

dinâmicas diversas, sendo: 

 

a) Dinâmica de abertura e apresentação dos Mediadores -  neste momento os 

mediadores de forma lúdica e em linguagem acessível, apresentaram as atividades 

daquele dia para os alunos. Os eixos abordados nesta atividade foram:  
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 Liderança/Disciplina/Mediação de Conflitos, usando como temas complementares a 

diversidade, o esporte e o meio ambiente. 

 

 Vida Saudável -  esta atividade trabalhou um momento teórico e outro prático. A 

teoria foi abordada através de um vídeo que destacou a importância da vida saudável. 

No momento prático, as turmas foram divididas em duas equipes que competiram em 

um jogo de tabuleiro humano, respondendo questões sobre o vídeo assistido. 

 

 Resíduos Sólidos - após a exibição de uma animação, as duas equipes separadas 

anteriormente participaram de uma ação na qual foram levados a refletir sobre como 

lidam com o lixo que produzem, e através de um painel de apoio pedagógico, reforçaram 

o aprendizado sobre a separação e coleta seletiva. 

 

 Acessibilidade - tema de fundamental importância foi trabalhado levando os alunos 

a refletir a temática com um apoio áudio visual, e depois foi realizada uma dinâmica para 

sensibilizá-los e criar empatia pelos colegas com deficiência. 

 

 Circuito plantar -  esta foi a atividade que melhor expressou o ideal do projeto. Sendo 

toda com ações praticas, consistiu em uma gincana de circuito esportivo, que envolvia 

três a quatro modalidades físicas e esportivas, tendo em cada etapa uma ação que 

culminava no plantio de uma muda de árvore do cerrado. Alinhamos esporte e 

conservação da natureza e levamos os alunos a refletirem seu papel como agente 

transformador da realidade que vivemos. 

 

 Direito das Crianças - após uma explanação teórica sobre o ECA, os alunos foram 

convidados a produzir um cartaz com desenhos e colagens sobre o assunto, envolvendo 

para finalizar, uma dinâmica de integração dos alunos que buscou amarrar a ligação 

desenvolvida na atividade. 
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PARTE II - METAS E RESULTADOS 
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5. PROJETO CENTROS DE JUVENTUDE 

 

 

5.1. Execução do Objeto do Termo de Fomento Nº 002/2017  

 

O objeto do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado 

de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e o Instituto 

IECAP tem como escopo a operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros 

de Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de Ceilândia, Cidade Estrutural, 

no período de doze meses e Samambaia no período de seis meses, 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) apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos 

centros de juventude priorizados; e   

 

(iii) aquelas ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da 

identidade étnico-racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas 

no Edital. 

 

Para atender ao objeto acima indicado, o IECAP apresentou como proposta o Juventude 

em Ação, estratégia de gestão comprometida com ações que fossem capazes de atrair 

esta juventude para atividades saudáveis e desafiadoras. 

 

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude foi disponibilizado 

01 camiseta com a logomarca do projeto, 01 squeeze e lanches, este último ofertados 

diariamente em todas as atividades. Foram ofertados mais de 18 mil lanches no período. 

No caso dos alunos dos Cursos Profissionalizantes, em função da carga horaria ser mais 

ampla, foram oferecidas 2 camisetas para cada aluno. 

 

Foram preenchidos 2.398 cadastros nos três Centros de Juventude, no período, sendo: 

1.137 Ceilândia, 846 Estrutural e 415 Samambaia. Registrando que o CJ de Samambaia 

iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2018. 
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A meta prevista era o atendimento direto de 1.500 jovens e atendimento indireto de15 

mil jovens e seus familiares moradores de Ceilândia, Estrutural e Samambaia. Ao final do 

período de 12 meses, o projeto obteve mais de 29 mil atendimentos indiretos e 

5.092 atendimentos diretos aos jovens, nos três Centros de Juventude. 

Praticamente 330% a mais que a meta pretendida, utilizando da educação, do esporte, 

da cultura, do lazer, saúde e cidadania para mobilizar os jovens para a ação em direção 

a mudanças, ao trabalho digno e solidário, caminho por onde se tece as transformações 

sociais, pessoais e coletivas.  

 

 

5.2. Atendimento das Metas dos Centros de Juventude 
 

Meta 1 e 2 – Realizar em cada Centro de Juventude duas Oficinas de Esporte. 

Total destas metas: 338 jovens atendidos diretamente. 

 

Para atendimento destas metas foram oferecidas aos jovens oficinas de esporte, na 

modalidade de Muay Thai, nos três Centros de Juventude, sendo 137 alunos no CJ 

Ceilândia, 122 alunos no CJ Estrutural e 58 alunos no CJ Samambaia, lembrando que este 

último CJ foi inaugurado em 20/02/2018. Foram ministradas duas aulas diárias. No total, 

foram atendidos nesta modalidade 317 alunos no período. 

 

A Capoeira foi a outra modalidade de esporte ofertada no Centro de Juventude da 

Estrutural. O diálogo corporal, a improvisação, a inteligência do corpo, a necessidade de 

agir, o equilíbrio, assim como as noções de espaço, tempo, ritmo, música e compreensão 

da filosofia de jogo, são princípios fundamentais ensinados dentro da capoeira.  

 

Os movimentos da capoeira mexem com todos os músculos, desenvolvendo uma série 

de qualidades físicas. A roda de capoeira, em pouco tempo de atividade, proporciona 

menos tensão, reflexos mais rápidos e ainda ganha-se força. Esta oficina compreendeu 

40 horas/aula, duas vezes por semana, 1 hora cada. Esta oficina ocorreu duas vezes por 

semana, no período noturno. Atendeu 21 alunos.  
 

 

Meta 3 e 4 - Realizar em cada Centro de Juventude duas Oficinas de Cultura. 

Total destas metas: 780 jovens atendidos diretamente. 
 

Para atendimento destas metas foram oferecidas aos jovens 04 oficinas de cultura. 

Primeiramente nas modalidades de Dança Oriental, Culinária Sustentável e Violão, nos 

Centros de Juventude de Ceilândia e Estrutural, sendo as primeiras turmas no período de 

junho a setembro de 2017. 
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A seguir, para o período de outubro de 2017 a abril de 2018 foi iniciada a segunda etapa 

das oficinas de cultura, com turmas no CJ Ceilândia, no CJ Estrutural e CJ Samambaia, 

lembrando que este último CJ foi inaugurado em 20/02/2018. Foram ministradas duas 

aulas diárias nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip Hop e Violão. No total, foram 

atendidos nestas modalidades: Oficina de Dança Oriental, 29 alunas; oficinas de Violão, 

199 alunos, oficinas de Culinária Sustentável, 232 alunos e Hip Hop, 08 alunos. 

 

Destacamos neste item o sucesso que tem sido a Oficina de Culinária Sustentável junto 

aos jovens que têm transformado este conhecimento em possibilidades de geração de 

emprego e renda, com muitos depoimentos sobre o uso das ferramentas aprendidas 

tanto para o direcionamento a uma alimentação saudável como o reaproveitamento de 

insumos para produção e comercialização de alimentos gourmet. 

 

Neste contexto também, foi oferecida aos jovens do CJ Estrutural e Ceilândia, aula de 

etiqueta ministrada pela Sra. Heloisa Hargreaves, presidente da Associação de 

Soroptimistas do DF, que transmitiu para quase 60 jovens as curiosidades da montagem 

de uma mesa para refeições oficiais como também orientação sobre a imagem pessoal 

nas entrevistas para o primeiro emprego.  

 

Ressaltamos ainda a realização da Oficina de Empregabilidade oferecida aos jovens 

dos Centros de Juventude com o objetivo de 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 teve a duração de 30 

horas/aula, ministradas 2 vezes por semana, com 2 horas de duração cada uma. Foi uma 

das oficinas mais solicitadas pelos alunos dos três Centros. Participaram destas oficinas 

252 alunos. 

 

 

Meta 5 - Realizar Curso Profissionalizante para 150 jovens, em três especialidades 

diferentes setembro 2017 a fevereiro 2018 

Total desta meta: 242 jovens atendidos diretamente. 

 

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 dois cursos profissionalizantes com duração de 200 horas/aula, cada, 

ministradas de segunda a sexta, variando de 3 a 4 horas por dia.
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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 e 

Assistente Administrativo. Em função da grande maioria das solicitações dos jovens 

serem para o curso de assistente administrativo, buscamos atender esta demanda 

alocando 100 vagas para esta modalidade. 

 

Curso profissionalizante de 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 Ceilândia em 07/11/17 e no Centro de 

Juventude da Estrutural em 20/11/17. Foram ministradas cinco turmas. Cada aluno 

recebeu kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 

identificação do projeto. 

65 alunos atendidos diretamente no CJ Ceilândia 

84 alunos atendidos diretamente no CJ Estrutural 
 

 

Curso Profissionalizante de 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 29/08/17 no Centro de 

Juventude da Estrutural e, na Ceilândia, em 29/09/17 a primeira turma e 18/10/17 a 

segunda. Foram ministradas três turmas. Cada aluno recebeu kit pedagógico com 

apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com identificação do projeto. 

52 alunos atendidos diretamente no CJ Ceilândia 

41 alunos atendidos diretamente no CJ Estrutural 
 

 

Meta 6 - Realizar quatro palestras abordando temas de interesse dos jovens, no 

período de setembro de 2017 a abril de 2018 

Total desta meta: 403 atendimentos diretos. 
 

Sarau Samambaia 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia sarau previsto na programação dos 

Centros, com programação bem recheada de palestra sobre obesidade e saúde e shows 

de talentos dos alunos e moradores da região. Participaram desta ação 57 participantes 

entre jovens e seus familiares.
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Sarau Estrutural  

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural o sarau previsto na programação dos 

Centros, onde aconteceu a palestra sobre Acessibilidade, proferida pela Psicóloga 

Andrea Chaves, como também uma programação bem recheada de shows de talentos 

dos alunos e moradores da região. Participaram desta ação 96 participantes entre 

jovens e seus familiares. 
 

Palestra Samambaia 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia a primeira palestra prevista na  

programação dos Centros, sobre o tema Empreendedorismo Inovador, proferida pelo 

palestrante Luís Carlos, da Look’n Feel, onde 155 jovens conheceram ferramentas que 

podem levá-los ao sucesso profissional. 

 

Palestra Estrutural 

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural a segunda palestra prevista na  

programação dos Centros, sobre o tema Diversidade, proferida pelo palestrante Beto 

Barros, da For Move, onde 95 jovens debateram de forma lúdica o tema da diversidade 

que tanto tem causado divergências na nossa sociedade. 

 

 

Meta 7 - Realizar três Rodas de Conversa abordando temas de interesse dos jovens, 

no período de junho/2017 a abril de  2018 

Total desta meta: 213 atendimentos diretos. 

 

Roda de Conversa 1 – Tema: Mãos Talentosas 

Ação organizada pela Assistente Social no Centro de Juventude da Estrutural onde os 

alunos assistiram um filme educativo Mãos Talentosas, com direito a pipoca e 

refrigerante. Após a seção houve a roda de conversa para discutir  além de dinâmicas 

para proporcionar a integração do grupo. Participaram 20 jovens. 

 

Roda de Conversa 2 – Tema: Relações Familiares 

Foi realizada no Centro de Juventude da Ceilândia a primeira roda de conversa do 

planejamento dos Centros, sendo esta com o tema: Relações Familiares. Participaram 

desta ação 55 participantes entre alunos e seus familiares. 

 

Roda de Conversa 3 – Tema: Assedio & Paquera 

Foi realizada no Centro de Juventude da Estrutural a segunda roda de conversa do 

planejamento dos Centros, sendo esta com o tema: Assédio & paquera. Participaram 

desta ação 63 participantes, entre alunos e seus familiares. 
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Roda de Conversa 4 – Tema: Casos de Sucesso 

Foi realizada no Centro de Juventude de Samambaia a roda de conversa prevista na 

programação dos Centros, onde os alunos apresentaram e discutiram os casos de 

sucesso. Participaram 75 jovens  

 

 

Meta 8 - Realizar três festas de formaturas, no período de outubro de 2017 a abril 

de 2018 

Total desta meta: 1.906 atendimentos diretos. 

 

Primeira Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia e Estrutural realizaram em outubro/2017 a 

cerimônia de formatura dos 165 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das 

oficinas de Culinária Sustentável, Violão, Empregabilidade e Muay Thai. A solenidade 

ocorreu no auditório do Centro Cultural da Estrutural. Houve a entrega dos certificados 

pelos professores aos seus alunos como também uma lembrancinha a cada um deles. 

Participaram do evento cerca de 336 pessoas 

 

 

Segunda Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia e Estrutural realizaram em fevereiro/2018 a 

cerimônia de formatura dos 313 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das 

oficinas de Culinária Sustentável, Informática e Empregabilidade e nos Cursos 

Profissionalizantes de Assistente Administrativo e Massoterapia. A solenidade ocorreu 

no ginásio coberto da Escola Centro Educacional 07 da Ceilândia. Houve a entrega dos 

certificados pelos professores aos seus alunos como também uma lembrancinha a cada 

um deles. Participaram do evento cerca de 750 pessoas 

 

Terceira Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

Os Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia realizaram em maio/2018 

a cerimônia de formatura dos 320 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das 

oficinas de Culinária Sustentável, Violão, Hip-Hop, Empregabilidade e Muay Thai. A 

solenidade de formatura ocorreu no ginásio coberto da Escola Centro Educacional 07, 

da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos como 

também uma lembrancinha a cada um deles. Participaram do evento 820 cerca de 

pessoas 
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Meta 9 - Realizar evento em Comemoração ao Dia Internacional da Juventude, no 

Centro de Juventude de Samambaia, durante o mês de agosto de 2017. 

Total desta meta: 1.200 atendimentos diretos e 1.800 indiretos 
 

O Dia Internacional da Juventude de 2017, foi comemorado em 12 de agosto, em frente 

ao Centro de Juventude da Cidade Estrutural, na Praça Central, onde ocorreu uma ampla 

programação em homenagem a data.  

O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude, do Governo de Brasília, no âmbito do projeto Centros de 

Juventude. Cerca de 1.200 pessoas visitaram e/ou participaram das ações que duraram 

de 9h às 18h do sábado. 

 

Houve festival gastronômico, campeonato de Muay Thai e grande show com artistas 

locais e o convidado especial, o músico Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos) marcaram o 

dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Com o tema “A Juventude em Ação 

para a Inovação e Desenvolvimento Sustentável”, os jovens participantes puderam 

acompanhar uma ampla agenda cultural e esportiva que contemplou campeonatos, 

gincanas, jogos, rodas de conversa, oficinas diversas, atividades que ofereceram ao 

público presente oportunidade de participar de experiências diferenciadas. Foi servido 

lanche para os alunos dos Centros de Ceilândia e Estrutural que participaram das 

apresentações. Atendimento diretos 1.200  e indiretos 1.800, no total de 3.000. 
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6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE 

JUVENTUDE 

 

6.1. CONTROLE/MONITORAMENTO  

 

O controle e monitoramento foram realizados ao longo de todos os meses do projeto. As 

reuniões de coordenação aconteceram quinzenalmente para tratar dos assuntos dos Centros, 

e, em especial do acompanhamento dos resultados das ações e dos indicadores. 

 

Foram realizadas capacitações internas da equipe para alinhamento dos procedimentos, de 

gerenciamento de projetos e técnicas pedagógicas, respectivamente.  

 

Os indicadores que nortearam as ações em função do atendimento das metas estão 

demonstrados no quadro a seguir: 

 

Indicador Meta 

a ser 

obtida 

(%)  

a ser 

obtido 

Resultado 

Alcançado 

 

(%) 

Obtido 

Número de cadastros realizados 1.500 100 2.398 160 

Número de participantes nas Oficinas 500 80 1.118 220 

Número de participantes nas Palestras 500 80 403 100 

Número de participantes nas Rodas de Conversa 300 60 213 134 

Número de participantes Cursos Profissionalizantes 150 90 242 178 

 

 

6.2.  AVALIAÇÃO 

 

A avaliação foi realizada com base nas informações levantadas nas fichas de cadastros 

que foram processadas e compiladas com o auxílio do Sistema de Mapeamento e 

Monitoramento dos Centros da Juventude. As avaliações, análises e discussões integram 

os resultados apresentados neste Relatório de atendimento do objeto que está sendo 

entregue à Secretaria de Juventude, por ocasião da Prestação de Contas. 

 

O coração do Sistema de Mapeamento e Monitoramento dos Centros da Juventude é 

seu Cadastro Geral. A partir dele, todos os módulos nascem fortemente ligados a este 

núcleo. As informações estão disponíveis imediatamente para todos os módulos, 

especialmente o pedagógico, e, geraram ao longo destes 12 meses, vários relatórios com 

informações demandadas pela SUBJUV. 
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6.3. INDICADORES DE RESULTADOS AUXILIARES  

 

6.3.1. Incentivar a melhoria do desenvolvimento escolar 

 

Refere-se ao resultado da influência da ação dos Centros de Juventude no 

desenvolvimento escolar dos jovens, resultante de melhoria da concentração, na 

disciplina e na assiduidade. 

 

Este acompanhamento foi realizado no centro de Juventude da Estrutural, por 

amostragem de 10% por categoria e idade escolar do contingente de alunos com 

frequência regular e permanência de seis meses nas atividades dos Centros de Juventude, 

para verificar melhoria na concentração, disciplina e assiduidade.  

 

Dos vinte alunos que foram acompanhados no período, mais de 15 superaram a 

meta pretendida (70%), com relação a melhoria nos seguintes fatores: 

concentração, disciplina e assiduidade em seis meses de permanência no CJ 

Estrutural. Para verificação desta meta foi utilizado acompanhamento da equipe 

pedagógica. Ressalta-se que a estrutura oferecida pelo Centro no que tange a notebook, 

impressora, wi-fi, acompanhamento pedagógico, são diferenciais que estimulam e 

apoiam estes alunos. 
 

6.3.2. Satisfação com os serviços prestados pelo IECAP 

 

Este indicador refere-se à satisfação dos alunos que frequentaram os Centros de 

Juventude no período de 12 meses, inscritos nas diferentes oficinas esportivas e culturais, 

nos cursos profissionalizantes e dos participantes nas demais atividades ofertadas. 

 

Foi aferido pelo número de pessoas atendidas nas diferentes atividades oferecidas e o 

número máximo de atendimento possível com base na capacidade instalada. A meta era 

de 70% de participantes nas atividades oferecidas de acordo com a capacidade ofertada 

durante o período.  

 

Esta meta acima prevista foi mais que superada, visto que a capacidade instalada previa 

500 atendimentos nas diferentes atividades profissionalizantes, educacionais, esportivas 

e culturais, por Centro de Juventude, no período, somando 1.500 atendimentos nos 

três Centros. Entretanto, foram realizados 5.092 atendimentos diretos, no período. 
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Outro indicador foi estabelecido para aferir esta meta, sendo este voltado para o aspecto 

qualitativo, referente a pesquisa para aferir o nível de satisfação individual dos 

beneficiários com os serviços prestados nos Centros de Juventude.  

 

Em praticamente todas as atividades ofertadas nos Centros, são aplicados questionários 

de pesquisa de satisfação. Os resultados obtidos superaram muito, positivamente, as 

expectativas iniciais. Um número significativo de avaliações, 95% registrou o 

excelente e o muito bom como predominante, superando a meta de 80% dos 

participantes satisfeitos com o serviço prestado durante o período. 

 

 

6.3.3. Contribuir para a empregabilidade dos jovens egressos dos cursos 

profissionalizantes. 

 

O primeiro indicador previsto para aferir o atendimento desta meta estava relacionado 

com o preenchimento das vagas disponibilizadas, sendo considerado 80% das vagas 

disponibilizada preenchidas. Estava prevista a oferta de 150 vagas para os dois Centros 

de Juventude da Ceilândia e Estrutural. Entretanto, foram atendidos 242 alunos nos dois 

cursos profissionalizantes ofertados, sendo 149 assistente administrativo e 93 

massoterapia. Dos alunos dos Centros, mais de 90 foram encaminhados ao mercado 

de trabalho. 

 

A meta pretendida no projeto era o atendimento direto de 1.500 jovens, além de 15 mil 

jovens e seus familiares atendidos indiretamente, moradores de Ceilândia, Estrutural e 

Samambaia. Ao final do período de 12 meses, o projeto obteve mais de 29 mil 

atendimentos indiretos e 5.092 atendimentos diretos aos jovens, nos três Centros 

de Juventude. Praticamente 330% a mais que a meta pretendida, utilizando da 

educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania para mobilizar os jovens 

para a ação em direção a mudanças, ao trabalho digno e solidário, caminho por onde se 

tece as transformações sociais, pessoais e coletivas.  

 

Os Centros de Juventude demandaram equipe multidisciplinar de mais de 30 

profissionais, dedicados e comprometidos, capazes de articular e encadear suas 

estratégias de forma eficiente, o que garantiu os resultados obtidos e o alcance das 

metas estabelecidas, a quem  IECAP muito agradece a dedicação. 
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7. DAS ESTRATÉGIAS PARA OBTENÇÃO DOS RESULTADOS NOS CENTROS DE JUVENTUDE 

 

De acordo com as diretrizes de uma gestão focada em resultados é necessário aprimorar 

a base das informações existentes sobre o perfil desta juventude para contribuir na 

formulação e no direcionamento de políticas públicas voltadas à transformação dos 

territórios, por meio da emancipação dos jovens, e para desenvolver ações direcionadas 

à superação da vulnerabilidade social desse público.  

 

Neste sentido, importante se faz reunir uma série de informações de base primária, a 

serem obtidas no ambiente dos Centros de Juventude para apoiar a definição de 

prioridades nas ações dos Centros e, consequentemente, direcionar os programas da 

Secriança e demais órgãos do governo para atender as demandas e prioridades da 

juventude. 

 

Neste sentido, foi construído e aplicado neste período um conjunto de estratégias, 

abrangendo diversas vertentes, para alavancar os resultados obtidos, conforme 

passamos a descrever. 

 

7.1. Incentivo a participação das Lideranças Representativas e Movimentos 

Sociais  

 

Com base em uma estratégia de desenvolvimento do território e consolidação das ações 

dos Centros de Juventude, o incentivo à participação de lideranças locais e movimentos 

sociais da região nas atividades desenvolvidas nos Centros tornou-se fundamental para 

a excelência na execução da política pública. 

 

Por meio desta parceria foi possível identificar as necessidades dos jovens, sob a ótica da 

rede, estimular a universalização dos programas oferecidos, fortalecer as condições 

necessárias à permanência dos jovens nos Centros de Juventude e, especialmente, 

promover a troca de experiências. 

 

No objetivo da gestão dos centros além de estimular o protagonismo juvenil, 

emancipação dos jovens, a participação cidadã, o acesso e a complementação dos 

serviços e o melhor aproveitamento do equipamento público, foi contemplado como 

estratégia esta parceria com a rede local para estimular a utilização do equipamento 

público em todos os horários, preenchendo as lacunas de atividades e horários, 

possibilitando ao jovem acesso as instalações e atividades dos Centros de Juventude 

todos os dias, incluindo finais de semana. 
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No âmbito do Projeto Juventude em Ação a participação das lideranças representativas 

e movimentos sociais foi efetivada por meio de diversas estratégias de abordagem 

diferenciadas, dentre elas: 

 

 Levantamento de liderança local (igrejas, jornais locais, grupos organizados de 

mães, artesanatos, associações de classe, entre outros); 

 

 Foram estabelecidas as parcerias para realização de eventos locais para ampliar 

o vínculo do centro da juventude com a comunidade; 

 

 Foram realizados mini eventos para aproximar os movimentos sociais e 

instituições atuantes na região, principalmente as rodas de conversas e palestras, com 

temas que foram definidos no decorrer do projeto após ambientação com a comunidade, 

para fortalecer o conhecimento da rede local. 

 

Ressalta-se ainda a participação e integração dos Centros de Juventude nas seguintes 

entidades e movimentos: “Rede Social”; na Rede (Centros de Saúde, Conselhos Tutelares, 

CAPS - S.M, i, AD, CRAS/CREAS, Escolas, U.A.I de adolescentes. em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas), CONEN; A.A; N.A; e nos Correios. 

 

7.2. Mobilização dos Jovens 

 

A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelos 

Centros de Juventude foi realizada por meio busca ativa nas regiões administrativas 

priorizadas, em especial nas associações comunitárias, cursos profissionalizantes, 

coletivos juvenis diversos, incluindo os grupos associados a religiões diversas, serviço de 

saúde, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 

Especializada em Assistência (CREAS), organizações não governamentais e organizações 

da sociedade civil de interesse público. 

 

Ressalta-se ainda, a utilização das novas mídias como instrumento de suma importância 

para a busca ativa dos jovens, uma vez que são ferramentas de trabalho, de expressão, 

de protesto, de educação, de disseminação de cultura e outros. Neste sentido, Twitter, 

Facebook, Youtube, contribuíram para a integração e a aproximação da juventude. Estas 

mídias foram vastamente utilizadas pelo Projeto Juventude em Ação para divulgação das 

atividades dos Centros de Juventude, registrando total geral de 17.617 alcances das 

redes, no período. 
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O projeto Juventude em Ação realizou uma campanha de divulgação no território das 

três Regionais priorizadas, envolvendo a distribuição de folder/convite nas escolas, nas 

associações e demais locais de concentração destes jovens como também o uso de carro 

de som para convidar a comunidade a visitar os Centros. O conteúdo das peças de 

divulgação explica e convida o jovem para participar das atividades dos Centros.  

 

Para receber o jovem em visita ao Centro de Juventude, foi estabelecido um 

procedimento de boa acolhida elaborado pela equipe de multiprofissionais. Os jovens 

foram encaminhados para conhecer as diversas atividades que o centro de juventude 

disponibiliza, sendo esta a oportunidade de conhecer qual seria de fato o seu interesse, 

respeitando a sua história de vida, seus impasses e objetivos, buscando entender o que 

ele almeja para sua trajetória. Esta estratégia do bem receber encantou o jovem e 

despertou o seu interesse para participar das atividades dos Centros de Juventude.  

O momento seguinte desta estratégia foi dedicado à fidelização deste jovem ao Centro 

de Juventude por meio de ações sistemáticas, ao encontro de seus interesses e que 

tiveram como viés envolver esta juventude no processo decisório além de proporcionar 

um espaço adequado à sua dinâmica. 

 

7.3. Acompanhamento Psicossocial dos Jovens, Fortalecimento de Vínculos 

Familiares e Comunitários e Redução de Danos 

 

Os Centros de Juventude realizaram ações sistemáticas para o acompanhamento 

psicossocial e o trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste 

sentido, foi preparada uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, pedagogo 

e assistente social a fim de diagnosticar, acompanhar e tratar estes jovens buscando 

integra-lo na família e comunidade.  

 

Foram realizados cerca de 800 atendimentos aos jovens e suas famílias por meio de 

sessões de acolhimento e atendimento psicossociais nos três Centros, durante o 

período: 

 Acolhida - Apresentação dos Projetos existentes (CJs; Estude Aqui; Bora Vencer, 

etc) e dos Profissionais; Iniciação a política. 

 Projeto de Futuro. 

 Atendimentos - Individuais; Coletivos (Familiares; Rodas de Conversa; Palestras; 

Grupos Operativos). 

 PLUS - Saídas de Campo e Equipe.  
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Está sendo feito um levantamento sócio econômico de cada aluno matriculado e sua 

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

Ceilândia e Estrutural para identificar a atual situação financeira, social, emocional com o 

objetivo de elencar todos os mais urgentes problemas como abusos e violências sofridas, 

desnutrição, dependência de álcool e drogas entre outros. 

 

Também está sendo realizado o atendimento focado 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 quer seguir. Durante os atendimentos problemas de ordem pessoal, familiar, 

intelectual, vão surgindo. Com acompanhamento, os mesmos estão sendo ajudados a 

superar as dificuldades. 

 

Nos Centros busca-se realizar o levantamento de direitos como cidadãos, dentro da 

política de Assistência Social, com o objetivo de orientar e mostrar para cada pessoa qual 

seu direito e adequá-lo a cada realidade, já indicando a Rede de atendimento disponível 

em sua região, conforme cada caso. Nos casos mais severos, além da indicação para a 

rede de assistência, busca-se prestar apoio com as atividades desenvolvidas no próprio 

Centro. 

 

Para a área de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão sendo realizadas 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 pingpong. Estes jogos também ajudam 

na interação dos jovens e fortalecimento de vínculos. 

 

Na Ceilândia, até o momento os assuntos mais solicitados foram: violência sexual, tipos 

de violência, prevenção a violência, depressão na adolescência, dependência de álcool e 

drogas. Além disso, nas rodas de conversa com os jovens, foram priorizados os assuntos 

sobre sexo na adolescência, uso de métodos anticoncepcionais e uso da camisinha, 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. No Centro de Juventude da Estrutural os 

assuntos mais solicitados até o momento são educação sexual para jovens, preparação 

para o mercado de trabalho e abuso de álcool. 

 

O objetivo é ter uma maior interação com a comunidade e passar informações 

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



 
 

Relatório de Atividades  2017/2018 

49 

 

SHIS QI 05 Conjunto 06 Casa 16 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP71.615-060 - Contato (61) 3365-5202 

Atendimento a jovens que estão em liberdade assistida, em abrigos ou medida 

socioeducativa. 
 

Os Centros de Juventude desenvolvem um trabalho com esses jovens em parceria com 

os monitores dos abrigos e centros de liberdade assistida. 

 

São 10 jovens na Ceilândia e um na Estrutural, 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. 

 

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 sistematicamente, envolvendo cerca de vinte alunos em cada Centro e buscam 

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

Foi elaborado o Manual de Intervenção Biopsicossocial, com atuação de equipe 

Multiprofissional composta de psicólogo e assistente social. O foco do manual é respeitar 

a individualidade de cada aluno, com sua estrutura psíquica, sua cultura, seu modelo de 

aprendizagem, seus valores espirituais e sua conjuntura de gênero e de idade. 

 

Redução de Danos 

 

A abordagem de redução de danos no âmbito dos Centros de Juventude contribui para 

que os jovens tenham acesso à informação sobre a prática de saúde de maneira mais 

abrangente.  
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A redução de danos caracteriza-se como uma abordagem ao fenômeno das drogas que 

visa minimizar danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias psicoativas, além 

dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva esclarecendo sobre a gestação prematura 

e doenças sexualmente transmissíveis. 

 

O cenário de inserção dos Centros da Juventude segundo dados do IBGE é em populações 

fragilizadas pelo tráfico de drogas, baixo índice de desenvolvimento social, o descuido 

com a saúde sexual reprodutiva.  

 

Com a Política de Redução de Danos a equipe Multiprofissional desenhou um plano 

terapêutico de redução de danos para atendimento individual para cada aluno que desejar 

participar desse momento no projeto. 

 

As práticas de redução de danos buscam a socialização política de usuários de drogas de 

maneira crítica, no sentido de tornarem-se protagonistas, de promoverem o autocuidado 

com a saúde e a busca por direitos, pela discussão de políticas governamentais e políticas 

de estado, numa perspectiva que passa pelo individual e também pelo coletivo, e o Centro 

da Juventude está sendo este lugar coletivo para tratar essa demanda dos jovens. 

 

A atuação em redução de danos hoje tem uma perspectiva mais ampla, de promoção de 

direitos individuais e sociais de usuário de drogas, acreditando que esse usuário pode 

passar pelo processo de redução dos danos, a uma nova perspectiva de inclusão social 

através do trabalho e do resgate da cidadania.  

 

Neste sentido, o Centro de Juventude da Estrutural estabeleceu parceria formal com o  

Conselho de Políticas sobre Drogas – CONEN DF, para realizar palestras e rodas de 

conversas, mensais, envolvendo os jovens como forma de prevenção e apoio. 
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8. PROJETO ATLETA DA NATUREZA  

 

8.1. Execução do Objeto do Termo de Colaboração nº 08/2017  

 

O artigo 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências, considera criança aquela até doze anos de idade 

incompletos, e, adolescente a criança entre doze e dezoito anos de idade. Ao encontro dos 

princípios básicos desta Lei, o projeto Atleta da Natureza contempla atividades e finalidades 

que estejam voltadas à política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos humanos 

da criança e do adolescente. 

 

Segundo estabeleceu o Edital FDCA 001/20016, para garantir os direitos da criança e do 

adolescente, as ações governamentais devem contemplar a descentralização político-

administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e 

a execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social. 

 

Sendo o IECAP uma entidade com experiência no atendimento de crianças e adolescentes, 

apresentou ao CDCA o projeto “Atleta da Natureza” como proposta a ser executada com 

apoio de recursos do Edital de Chamamento Público Nº 001/2016 – FDCA/DF. 

 

O Atleta Natureza contemplou a temática do meio ambiente, do esporte e da saúde, por meio 

de ações transversais, em 10 escolas públicas do Distrito Federal, em conformidade a Lei nº 

9.795/1999 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em especial 

a transversalidade da grade de ensino. De posse destas temáticas, a escola pode tratar de 

assuntos correlatos de forma aplicada, simplificada e na linguagem do estudante, 

contextualizada com ações ligadas à saúde no foco da obesidade infantil e das pessoas com 

deficiência como também o meio ambiente e esporte tendo como foco: liderança, mediação 

de conflitos e disciplina  
 

O projeto “Atleta da Natureza” compreende o atendimento de 1.500 alunos do Ensino 

Fundamental I, em dez escolas públicas do Distrito Federal durante o ano escolar de 2017 e 

2018, por meio de ações contextualizadas com a saúde no foco da obesidade infantil e pessoas 

com deficiência, o meio ambiente e o esporte tendo como foco: Liderança, Mediação de 

Conflitos e Disciplina. 
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Neste sentido, a realização do projeto “Atleta da Natureza”, por meio do FDCA/DF, 

compreendeu ainda: 

 Estimular o envolvimento das famílias dos estudantes 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;  

 

 Abordar 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. 

 

 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. 

 

 Utilizar as práticas de saúde, esporte e meio ambiente como forma de resguardar as 

crianças e adolescentes, colaborando para que estes estudantes fiquem protegidos de 

prática de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 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. 
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8.2. Atendimento das Metas do Atleta da Natureza 
 

Meta 1 - Realizar Seminário Inicial, sendo um em cada escola no total de 10 ações 

Total da Meta: Foram realizados 10 seminários iniciais 

 

Esta meta previa a realização de 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. 

 

A realização do Seminário Inicial previa a integração técnica, estratégica e afetiva entre 

as escolas, contextualizando: professores, estudantes e pais, o que de fato aconteceu. 

Foram realizados no período de novembro de 2017 a março de 2018. 

 

Meta 6 - Realizar 120 ações de sensibilização e capacitação, nas escolas priorizadas 

no projeto 

Total da Meta: Foram realizados 120 ações de sensibilização nas escolas 

 

Esta etapa previa ações de sensibilização e capacitação nas escolas 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. 

 

Nesta fase, atendemos 1.500 alunos, aproximadamente 150 de cada escola. Em cada 

escola foram atendidas uma média de 4 a 6 turmas diferentes, dependendo da 

quantidade de alunos em cada turma, cada turma recebeu duas visitas da equipe do 

projeto, e em cada visita, durante um turno letivo inteiro (cerca de 3 horas) tiveram uma 

aula não formal do Atleta da Natureza 

 

A demosntratação do atendimento das demais metas vai ser objeto do próximo Relatório 

de Atividades do IECAP relativo a 2018/2019 pois, ao encerrarmos este Relatório, as 

mesmas estavam em fase de execução.  

 

Na realidade, este projeto deveria ter sido realizado ao longo do ano letivo de 2017, 

porém, em função do atraso na liberação dos recursos, ocorrido em setembro/2017, 

acfrescido do período de planejamento, findou que o inicio das ações nas escolas 

ocorreu em novembro/2017, levando a execução das demais atividades do cronograma 

para o ano letivo de 2018. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão pública contemporânea, a partir de discussões de âmbito mundial, começou a 

ver a importância do Terceiro Setor como braço do governo na sociedade, fazendo os 

serviços chegarem à ponta de quem precisa.  

 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP é uma organização 

social constituída em 2002 e desde então atua na sociedade com projetos e ações que 

visam apoiar as estratégias e ações de aproximação das políticas públicas para perto dos 

usuários. O IECAP tornou-se uma organização referência, certificada pelo Conselho 

Distrital da Criança e do Adolescente, neste segmento.   

 

Assim, o IECAP é hoje uma entidade reconhecida por parceiros públicos e privados pela 

qualidade dos projetos que gerencia, pelos serviços prestados à população e pelos 

resultados efetivos que suas ações têm trazido para a sociedade, especialmente junto as 

crianças, adolescentes e jovens.  

 

Como entidade do Terceiro Setor, tem realizado parcerias com a administração pública 

e o setor privado, usando sua capilaridade para chegar até a “ponta”, onde há a 

necessidade da intervenção, de fato.   

 

A partir da experiência de execução de projetos destinados a crianças, adolescentes e 

jovens, em diversos segmentos, de diversas naturezas e temas, qualificam o IECAP para 

a execução dos Projetos Centros de Juventude do DF e Atleta da Natureza. 

 

Os objetivos dos Centros de Juventude do Distrito Federal estão comprometidos com o 

atendimento especializado aos jovens entre 15 e 29 anos, promovendo ações voltadas 

para as áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, direitos humanos e 

trabalho, cabendo ao IECAP a operacionalização e o fortalecimento institucional dos 

Centros de Juventude localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, em 

parceria com a Secretaria, no período de 12 meses, de maio 2017 a maio 2018. 

 

Conforme dados levantados em pesquisas realizada em 2015 e 2016, pela Codeplan, o 

Distrito Federal tem 2,9 milhões de habitantes, dos quais 700 mil (24,1%) são jovens. Em 

números absolutos, Ceilândia possui o maior número de jovens: 109 mil. No entanto, as 

regiões com as maiores proporções de população jovem são: Varjão (34,5%), Cidade 

Estrutural e Fercal (30%).  
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A juventude, como já foi apresentada, é considerada uma fase de transição da infância 

para a vida adulta, em que o indivíduo alcança autonomia e independência. Esse período, 

normalmente, é caracterizado pelo término do ensino obrigatório e entrada do indivíduo 

no mercado de trabalho.  

 

Portanto, a análise das informações sobre educação e trabalho, estado civil, religiosidade 

foram importantes para apresentar como esta população vive e sua possível trajetória na 

vida adulta em relação ao tipo de inserção no mercado de trabalho e, em consequência, 

a sua renda.  

 

O universo de jovens que integram as Regiões Administrativas priorizadas neste projeto 

compreende um total de 189 mil, sendo Ceilândia com 109 mil, Samambaia com 68 mil 

e Cidade Estrutural com 12 mil. Das três regiões, a Cidade Estrutural possui maior número 

de jovens proporcional, onde cerca de 30% da população é de jovens. Analisando os 

dados por região administrativa, o percentual de jovens de 15 a 29 anos que nem 

trabalham nem estudam, refletiram a relação entre as regiões mais pobres e o maior 

percentual de jovens, sendo a Estrutural (26,%) uma região que apresenta os maiores 

percentuais de jovens que nem estudam nem trabalham. Para efeito das regiões 

contempladas no projeto temos ainda que a Ceilândia onde o percentual é de 23% e 

Samambaia 21%.  

 

Diante deste contexto, o IECAP buscou comtemplar estratégias capazes de contribuir 

para reverter os indicadores negativos do perfil destes jovens nas três regiões priorizadas 

como também fortalecer os vínculos e incentivar a participação de lideranças locais e 

movimentos sociais nas atividades desenvolvidas nos Centros, para a excelência na 

execução deste Projeto. 

 

Os eixos ressaltados foram norteados pela importância da qualificação profissional e a 

busca de oportunidades que tiveram como meta constituir grupo de jovens produtivos 

de forma sustentável, focado no mercado e na gestão participativa, tendo como principal 

objetivo a geração de renda e a inserção no mercado de trabalho, respeitando as 

diretrizes estabelecidas pela política.  

 

A meta pretendida no projeto era o atendimento direto de 1.500 jovens, além de 15 mil 

jovens e seus familiares atendidos indiretamente, moradores de Ceilândia, Estrutural e 

Samambaia. Ao final do período de 12 meses, o projeto obteve mais de 29 mil 

atendimentos indiretos e 5.092 atendimentos diretos, utilizando da educação, do 

esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania para mobilizar os jovens para a ação em 

direção a mudanças, ao trabalho digno e solidário, caminho por onde se tece as 

transformações sociais, pessoais e coletivas. 
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Os Centros de Juventude demandaram equipe multidisciplinar de mais de 30 

profissionais, dedicados e comprometidos, capazes de articular e encadear suas 

estratégias de forma eficiente, o que garantiu os resultados obtidos e o alcance das metas 

estabelecidas, a quem  IECAP muito agradece a dedicação. 

 

No caso do projeto “Atleta da Natureza”, ao optar por mesclar saúde e esporte com 

meio ambiente, o IECAP, com sua experiência, buscou atender aos requisitos legais da 

Política Nacional de Educação, tratando estes temas na transversalidade, bem como 

buscou atender aos requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange a 

observância da completa formação e cuidado com este público. Na temática da saúde 

foi priorizado o tema sobre disfunções e reeducação alimentar, obesidade infantil e 

juvenil e temática voltada a pessoas com deficiência. 

 

A decisão de focar nos temas acima mencionados, de forma transversal, deu-se em 

função das pesquisas de dados secundários realizadas pela equipe técnica do IECAP, que 

encontrou um cenário pouco favorável quanto aos indicadores almejados pelo governo.  

Em consulta realizada nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Distrito Federal não vem conseguindo atingir as 

metas estabelecidas quanto aos indicadores do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), nos anos de 2013 e 2015. 

 

Diante deste cenário, e, a partir da experiência adquirida pelo IECAP ao longo da sua 

atuação, comprova-se a relevância dos temas transversais nas escolas, responsáveis por 

motivarem e garantirem o acesso, permanência e aprendizagens dos estudantes 

para que se insiram com dignidade no meio social, econômico e político da vida 

moderna. Estes temas atravessam diversas matérias e compreendem as áreas de ética, 

orientação sexual, meio ambiente, saúde pessoal, pluralidade cultural, trabalho e 

consumo. Sendo temas definidos pelo próprio Ministério da Educação (MEC) e 

instituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's). 

 

O Atleta da Natureza pretende contribuir, ainda, com a avaliação formativa, oferecendo 

elementos que podem possibilitar a análise e apreciação do processo de ensino e de 

aprendizagem, oportunizando a progressão continuada e assistida das aprendizagens 

de todos os estudantes de maneira responsável.  

 

Além do que, as ações bem articuladas, tendo como foco os temas transversais, são 

capazes de promover o estímulo de relacionamento familiar e passar aos alunos de 

ensino Fundamental I respeito com os pais e com os idosos, respeito ao meio ambiente, 

noções de saúde pessoal, noções de cidadania, entre outros. 
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Esta proposta de trabalho no Ensino Fundamental I, com as diferentes áreas do 

conhecimento, requereu ação didática e pedagógica sustentada em eixos transversais 

do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: 

Educação para a Diversidade, Meio Ambiente, Saúde Pessoal, Cidadania e Educação e 

Educação para a Sustentabilidade. Envolveu uma equipe especializada composta de 16 

profissionais nas áreas de educação física, engenharia ambiental, pedagogia, 

administração, comunicador social, design gráfico, videomaker e os monitores. 

 

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de forma 

interdisciplinar e contextualizada, este projeto alinhou-se buscando contribuir na 

melhoria da aprendizagem dos 1.500 alunos contemplados e, principalmente, 

buscando coloca-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

 

Este Relatório de Atividades 2017/2018 do Instituto IECAP tem o compromisso de mostar 

com transparência as atividades desenvolvidas ao longo do período como também no 

alcance das metas previstas em função dos importantes resultados obtidos. Juntamos a 

este documento os anexos constando os relatórios fotográficos e os depoimentos. 

 

Brasilia, 03 de setembro de 2018 

 

Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 
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