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Palavra da Presidente, 

 

É com satisfação que apresentamos os resultados obtidos pelo Intituto IECAP no ano de 2018. 

 

Como integrante do terceiro setor, formado pelas organizações da sociedade civil, entidades 

privadas sem fins lucrativos, o IECAP tem como objetivo 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! 

 

Neste ano o IECAP conseguiu ampliar as suas atividades a partir dos projetos que estão em curso 

como também o atendimento para beneficiar um número ainda maior de adolescente, jovens e 

famílias participantes dos nossos programas.  

 

O objetivo do IECAP, como braço executor da política publica da Administração, é o de contribuir 

para mudar a vida dos participantes dos programas, oportunizando um novo horizonte a ser 

trilhado e isso tem acontecido. Ainda não na velocidade ideal, mas o objetivo está sendo 

cumprido. 

 

Agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores e parceiros pela confiança depositada em nosso 

trabalho e principalmente aos nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação nas 

atividades.   

 

Em 2018, conseguimos cumprir com os resultados pretendidos previstos nos projetos executados 

pelo IECAP.  

 

Os Centros de Juventude registraram atendimento direto e indireto a mais de 29 mil pessoas. O 

início do Projeto da Casa de Criatividade e Inovação paara atendimento de 300 jovens 

participantes, foi um sucesso. Ambos os projetos foram frutos da Parceria com a Secretaria de 

Juventude do DF. 

 

Também, estamos comemorando os bons resultados do Renda-se 2018, realizado em parceria 

com a Secretaria de Turismo do DF, Sebrae Nacional e Sebrae DF. Podemos afirmar ter tido esta 

edição uma das mais bonitas montagens, apreciada por expositores e visitantes. 

 

Agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores e parceiros pela confiança depositada em nosso 

trabalho e principalmente aos nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação em 

todas as atividades desenvolvidas. 

 

 

Renata de Oliveira 

Presidente do IECAP 
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1. Dados Cadastrais 
 

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

CNPJ: 04.319.160/0001-59 

Atividade Principal: Serviço de Assistência Social sem Alojamento 

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

CEP: 71.615-060 

Sedes Sociais: localizadas nos Centros de Juventude do DF  

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

Estrutural - Área Especial 8, Praça Central 

Samambaia - QS 402, Conjunto G, Lote 1 

Telefone: (61) 3365.5202 

E-mail: renataiecap@gmail.com 

 

1.2. Identificação do Representante Legal: 

 

Nome: Renata Aparecida de Oliveira  

RG:  2892601 SSP/DF 

CPF: 870.323.411-87 

Naturalidade: Umuarama/PR 

Nacionalidade: Brasileira 

Cargo na Instituição: Presidente 

Função na Instituição: Coordenadora Geral dos Projetos 

Data Início do Mandato: 19/07/2019 

Data do Término do Mandato: 18/07/2023 

Endereço: SHIS QI 03, Conjunto 02, Casa 01 – Lago Sul CEP: 71.605-220 

Telefone: (61) 98485.7331 

 
 
2. Objetivos do IECAP 

 

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

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

esportivo e educacional em comunidades de baixa renda com foco no desenvolvimento sustentável 

das regiões do país, em especial no Distrito Federal, atuando na sociedade com projetos que visam 

levar às estratégias e ações de políticas públicas para perto dos beneficiários.  

 

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

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

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

do Instituto e após executa as suas ações de maneira direcionada as necessidades daquela região. 

mailto:renataiecap@
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O IECAP promove o desenvolvimento das pessoas com acompanhamento permanente, afetivo e 

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

psicossociais, de saúde, educacionais, esportivos e culturais, em comunidades de baixa renda. 

 

2.1. Capacidade Operacional 

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

áreas de atuação – administração, publicidade, relações públicas, sendo profissionais capacitados 

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

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

conhecimento.  

 

Dispõe ainda de um banco de profissionais, atuantes em várias áreas, que são requisitados, 

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

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

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

naturezas de projeto.  

 

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

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

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

os Centros de Juventude, em parceria com a SEJUV do Governo do Distrito Federal. Conta ainda 

com a Sede Administrativa, escritório com área de 100m², localizada no SHIS, QI 5, Conjunto 6, 

Casa 16 – Lago Sul, onde funciona o apoio administrativo às ações do Instituto 

 

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

 

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

e gratuito para 600 adolescentes, jovens e adultos nas áreas de musicalização, aula de percussão, 

curso de capacitação em marcenaria, corte e costura, modelagem, bolsas e acessórios, oficina de 

espuma e oficina de teatro com o apoio da Petrobras e do Instituto Bancorbrás.  

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

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

de espuma com o apoio da Petrobras e do Instituto Bancorbrás, sendo qualificados em torno de 100 

artesãos. 

c. Organizador do evento Renda-se - Feira de Artesanato, Bordados e Rendas em 2011, 

2012, 2013, 2014, 2018 e 2019 com a promoção e apoio à comercialização de mais de 100 projetos 

do artesanato brasileiro envolvendo jovens e adultos. A Feira Renda-se é uma contribuição para a 

história do artesanato do Brasil, valorizando-o como arte nacional e de sustentabilidade para muitas 

famílias brasileiras. As ações voltadas para a qualificação de jovens no Espaço Saber Fazer, parte 

integrante da Feira, foi um diferencial, com palestras sobre diversos temas de interesse da 

juventude, em especial sobre o empreendedorismo e a inovação. Contou com o apoio do Ministério 

de Desenvolvimento a Indústria, do Comercio e Exportação - MDIC, por meio do Programa do 

Artesanato Brasileiro – PAB, do SEBRAE Nacional, Conselho Nacional do SESI e do Governo do 

Distrito Federal, por meio da SETUR e SETRAB 
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d. Realizador do evento PERC BRASIL, edições de 2010, 2011 e 2012, envolvendo o cantor e 

compositor Carlinhos Brown na apresentação de diversos grupos de música de percussão 

pertencentes a jovens integrantes de projetos sociais do DF. 

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

de 19 a 24/10/2010, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, implantado na ala central 

da Esplanada dos Ministérios com uma estrutura de 13 mil metros quadrados, divididos em quatro 

pavilhões de exposições, área de palestras. 

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

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

público em geral. Foi realizado nas dependências do Estádio Nacional de Brasília, ocupando uma 

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

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

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

projetos sociais do DF. Estes eventos contaram com público de cerca de 6.000 jovens, com 

palestras e material educativo na área de preservação ambiental e incentivo ao esporte, contando 

com o apoio da Caixa Econômica Federal. Em parceria com o CDCA DF realizou este programa 

em 10 escolas públicas do DF, com atendimento direto a 1.720 alunos do Fundamental I, durante o 

ano letivo de 2108. 

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

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

governamental, realizado no Centro de Convenções Brasília, de 12 a 15 de abril de 2016, ocupando 

as alas: central, sul e norte, totalizando uma área total de 9.800 m². Evento realizado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA. 

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

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

sobre a sustentabilidade do meio ambiente. 

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

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

Samambaia, Ceilândia e Cidade Estrutural, desde 2017. 

 

 

2.2. Certificações do IECAP e Instituições de Monitoramento 

a. Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal - CDCA; 

b. Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF; 

c. Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF 

d. Conselho de Cultura do Distrito Federal  

e. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal 

f. Ministério Publico do Distrito Federal 

 

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

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

em cumprimento de medida socioeducativa, vítimas de violência, entre outros. 
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3. Finalidades Estatutárias 

 

O estatuto social do IECAP, compreende as seguintes finalidades estatutárias: 

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

ambientais, profissionais e sociais, como forma de valorização das pessoas na convivência 

social; 

ii. Desenvolver e executar projetos diversos junto às comunidades visando a integração de 

cidadãos na sociedade; 

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

cidadãos nas diversas etapas da sua formação básica, acadêmica e demais áreas de 

formação; 

iv. Promover a inserção profissional de grupos com dificuldade de ingressar, permanecer e 

progredir no trabalho;  

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

pública, de instrumentos e infraestrutura necessárias a prática desportiva, cultural, turística, 

artística e ambiental; 

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

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

bebidas e criminalidade; 

vii. Amparar as crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social; 

viii. Desenvolver atendimento socioeducativo a crianças, adolescentes e jovens; 

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

jovens em conflitos com a lei e aos programas de combate ao abuso e à exploração sexual 

de crianças e adolescentes; 

x. Promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 

Assistência Social e a defesa e garantia dos seus direitos tanto na área urbana como na área 

rural; 

xi. Oferecer serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de até 6 anos; 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; adolescentes e jovens de 15 a 29 anos; e idosos com 

idade igual ou superior a 60 anos; 

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

discriminação, de forma planejada e sistemática; 

xiii. Proteger a família, a infância, a maternidade, a adolescência, a juventude e a terceira 

idade; 

xiv. Apoiar ações que tenham como propósito a melhoria das condições de alimentação, 

nutrição e saúde da população mediante estimulo a práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, criando ambientes favoráveis à saúde;  

xv. Ofertar serviços com a perceptiva da promoção da saúde; 

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

de pessoas com deficiência; 

xvii. Apoiar a tecnologia assistiva e a projetos de inclusão digital; 

xviii. Mapeamento da comunidade com situação de vulnerabilidade;  

xix. Ações de conscientização e sensibilização preventiva para pessoas com dependência; 
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xx. Prestar serviços, executar programas ou projetos e conceder benefícios de proteção social 

básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco 

social e pessoal; 

xxi. Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados prioritariamente para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações, formação, capacitação de 

lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social; 

xxii. Executar ações afirmativas em apoio a programas e medidas especiais promovidas pelo 

Estado e pela iniciativa privada para correção das desigualdades raciais e para promoção de 

igualdade de oportunidades em combate a descriminação étnica, religiosa e de gênero em 

todas as suas manifestações, individuais, estruturais e institucionais; 

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

áreas técnico-científicas, culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais, incluindo a 

responsabilidade social; 

xxiv. Desenvolver projetos e ações voltados para a capacitação e qualificação de técnicos, bem 

como educar e conscientizar a população em geral inclusive a população rural, para a 

importância da preservação do meio ambiente; 

xxv. Oferecer serviços de ensino, pesquisa e consultoria e elaboração de projetos aos 

diferentes órgãos do primeiro, segundo e terceiro setor.  

xxvi. Desenvolver trabalhos e estudos voltados para o apoio ao planejamento estratégico, 

planos e ações nas áreas de Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente; 

xxvii. A promoção da educação, objetivando a formação, treinamento e aperfeiçoamento de 

recursos humanos através de cursos, congressos, seminários, conferências e demais 

atividades congêneres, inclusive utilizando os meios de comunicação em sistemas de 

educação à distância; 

xxviii. A elaboração de programas educativos e culturais de rádio, televisão e de outros materiais 

de natureza diversa, abrangendo a produção videográfica, fotográfica, cinematográfica e 

discográfica além da edição de material impresso – livros, revistas, periódicos e outros –, 

assim como a divulgação, difusão e a distribuição; 

xxix. Desenvolver projetos e ações para o escoamento e divulgação da produção associada ao 

turismo, nas áreas de gastronomia, artesanato, gemas e jóias, souvenir, moda e vestuário, 

produtos agroindústrias, agricultura familiar e manifestações culturais nas áreas urbana e 

rural;  

xxx. Promover festivais culturais e artísticos como forma de divulgar a gastronomia, o folclore, 

o artesanato e as manifestações culturais das regiões do país; 

xxxi. A organização de congressos, eventos, feiras, seminários, produção de programas e afins; 

xxxii. Prestar serviços especializados, técnicos e administrativos de assessoria consultoria e 

outros trabalhos. 

xxxiii. Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado. 

xxxiv. Estabelecer o intercâmbio, parcerias, contratos, convênios e acordos entre instituições 

nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, visando atingir os seus objetivos institucionais; 

xxxv. Ofertar serviço específico para o cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com 

necessidades em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 
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4. Propósitos do IECAP 

 

O IECAP tem como missão mudar trajetórias de vidas por meio de ações inclusivas, 

empreendedoras e sustentáveis, a partir de valores comprometidos com a atuação colaborativa 

para uma sociedade mais inclusiva e igualitária; fomentar ações inovadoras, criativas 

empreendedoras e sustentáveis; gerar impacto social e valor compartilhado com propósitos; 

iincentivar o desenvolvimento de nossas equipes; buscar ser resiliente frente a diversidade; ter 

compromisso com a gestão de qualidade; ter ética, integridade e transparência 

 

5. Infraestrutura do Instituto 

 

A sede administrativa do Instituto está localizada no endereço SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa 16, 

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

IECAP utiliza 100 m², representados por quatro salas. Dispõe também do uso compartilhado de sala 

de treinamento para até 20 participantes. 

 

Em 2020, o IECAP atuou nas três sedes sociais situadas nas regiões administrativas: 

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

(61) 3372-9713 

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

(61) 3234-2195 

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

(61) 3357-0312 

 

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

constituída em 2001 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.  

 

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. 

 

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.   
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5.1. Instalações Físicas dos Projetos 

Centro de Juventude da Ceilândia 

QNN 13, Área Especial, Modulo B - CEP: 72.255 – 132, Ceilândia Norte – DF 

Situação do Imóvel: imóvel cedido à SECRIA/DF pela Administração Regional  

a) Hall de Entrada e Corredor 

IMPLANTAÇÃO: medindo 21,80 x 4,10 x 3,20 altura, com 89,38 m², construção implantada primeiro andar do 
nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos, ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  vitro medindo 4,00 x 0,80 com pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada tinta Branca, piso de cerâmica, forro de 
gesso, em perfeito estado de conservação. 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia  
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro 
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
b) Sala 01 - Multiuso 
IMPLANTAÇÃO: medindo 12,73 x 7,50 x 3,20 alturas = 95,47m², construção está implantado no primeiro andar 
do nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo branca boas condições. 04 janelas de 
ferro de 1,00 x 1,60, 02janelas de ferro de 1,0 x 2,10, 04 janelas de ferro de 0,80 x 1,60 pintura tinta a óleo em 
boas condições 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca e azul, piso de madeira, 
em perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 10 tomadas de energia e 01 de rede: 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro 
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
c) Sala 2 - Sala de Estudo 
IMPLANTAÇÃO: medindo 4,43 x 3,70 x 2,70 alturas = 16,28m², construção implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
d) Sala 03 – Sala de Música 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,60 x 7,50 x 3,20 = 33,00m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
e) Sala 04 – Sala de Atendimento 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,70 x 7,50 x 3,20 = 35,20 m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
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REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro gesso, pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
f) Sala 05 – Sala de Dança 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 11,90 x 7,50 x 3,20 = 89,25m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO:  Não tem. 
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
g) Sala 06 - Sala Gastronomia 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 7,70 x 4,38 x 3,20 = 33,72m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: Um ponto de água e um de esgoto. 
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
h) Banheiros - Masculino 
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção está implantada no primeiro andar do 
nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários de louça, uma pia 
com três cubas. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto. 
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
i) Banheiro – Feminino  
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção no primeiro andar do nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários de louça, uma pia 
com três cubas. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa. 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto. 
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 

 
5.1.1. Cento de Juventude da Estrutural  
Área Especial, nº 08 – Praça Central da Estrutural 
Situação do Imóvel: imóvel cedido ao IECAP pela Administração Regional  

a) Hall de Entrada 

IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 5,90 x 2,60 altura, com 39,53 m², construção está implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos, ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 2,00 x 2,10, vitro medindo 2,00 x 1,60 com pintura.  
REVESTIMENTOS: Parede revestida de reboco de cimento, pintada tinta Branca, piso de cerâmica, forro de PVC, 
em perfeito estado de conservação. 
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VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 02 tomadas de energia e 01 rede para internet 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
b) Sala 01 - Multiuso 
IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 7,56 x 2,60 altura = 50,65m², construção está implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo vermelho escuro em boas condições. 02 
janelas de ferro de 2,00 x 1,60 pintura tinta a óleo em boas condições 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 10 tomadas de energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
c) Sala 2 - Sala de Estudo 
IMPLANTAÇÃO: medindo 4,43 x 3,70 x 2,70 altura= 16,28m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
d) Sala 03 – Sala de Música 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,40 x 3,70 x 2,70 = 16,28m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso de cerâmica, em perfeito 
estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
e) Sala 04 – Sala de Atendimento 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,56 x 3,70 x 2,70 = 16,87 m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
f) Sala 05 - Sala Gastronomia 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,58 x 7,56 x 2,70 = 27,06m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
PAINEL DE COBOGO:  medindo 3,58 x 0,80 para iluminação e ventilação. 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: Um ponto de água e um de esgoto. 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
g) Copa 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,40 x 3,70 x 2,70 = 8,88m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
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ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação. 
h) Banheiros - Masculino 
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção está implantada no primeiro andar do 
nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários de louça, uma pia 
com três cubas. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto. 
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
i) Banheiro – Feminino  
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção no primeiro andar do nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários de louça, uma pia 
com três cubas. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto. 
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 

 

5.1.2. Cento de Juventude da Samambaia 

Endereço: QS 402, Conjunto G, Lote 1 

Situação do Imóvel: imóvel de propriedade do Governo do Distrito Federal 
a) Sala 01 - Multiuso 
IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 6,0 x 2,70 altura = 40,02m², construção está implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo vermelho escuro em boas condições. 01 
janela de ferro de 3,00 x 1,60 pintura tinta a óleo em boas condições 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 07 tomadas de energia e 02 de rede; 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
 
b) Sala 2 - Espaço Estude Aqui 
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,30 x 3,70 x 2,70 altura= 12,21m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede; 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
c) Sala 03 – Sala de Música 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,40 x 3,00 x 2,70 = 11,22m², construção esta implantada no nível da 
rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
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VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia e 02 de rede; 
SALA 04 – SALA DE ATENDIMENTO 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,70 x 3,00 x 2,70 = 8,1 m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
d) Sala 04 – Sala De Atendimento 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,70 x 3,00 x 2,70 = 8,1 m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia e 01 de rede; 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
e) Espaço Gastronomia Sustentável 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,0 x 4,0 x 2,70 = 12,00m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
PAINEL DE COBOGO:  medindo 3,58 x 0,80 para iluminação e ventilação. 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia; 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
f) Copa 
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,40 x 3,70 x 2,70 = 8,88m², construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas. 
ESQUADRIAS:  porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de cerâmica, em 
perfeito estado de conservação. 
g) Banheiro - Masculino 
IMPLANTAÇÃO: medindo 2,45 x 2,00 x 2,70 altura = 4,90 m² X 3, construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com dois vasos sanitários de louça, uma pia 
de louça 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 3 pontos de água e 3 de esgoto. 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 
h) Banheiro – Feminino  
IMPLANTAÇÃO: medindo 2,45 x 2,00 x 2,70 altura = 4, 90 m² X 3, construção esta implantada no nível da rua. 
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com dois vasos sanitários de louça, uma pia 
de louça. 
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas 
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 0,60 x 2,10, 02 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura boa 
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.  
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 03 pontos de água e 03 de esgoto. 
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto. 

 

5.2. Projeto Atleta da Natureza 

Escolas Públicas de Ensino Fundamental I, do Distrito Federal  

Situação do Imóvel: Propriedade das escolas. 
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Estrutura Física: Os critérios adotados para a escolha das escolas participantes do projeto 

priorizaram espaço de auditório ou pátio coberto e 5 salas de apoio para realização dos 

seminários e, de preferência, que tivessem viveiros e/ou hortas. 

 

5.3. V Feira de Artesanato Bordados e Rendas- Renda-se 2018 

 

Espaço Cultural Brasília  

Situação do Imóvel: Propriedade do IGUATEMI  

Endereço: Estacionamento do Iguatemi 

Estrutura Física: A montagem da exposição deu-se em 2.500 m² de área dentro da tenda galpão, 

instalada no estacionamento do Iguatemi Brasília. Foram 20 estandes destinados aos artesãos, 

cada um com 12m², onde foram acomodados 2 a 3 artesãos e representantes das cooperativas de 

artesanato. No Espaço Design Brasília, medindo 80m², foram acomodados 20 designers que 

expuseram peças de real valor e beleza. Ainda houve o espaço assinado pelo Renda-se, com 50m², 

onde ficaram expostos cerca de 15 projetos.  

 

A Feira ainda contou com o Espaço Saber Fazer e o Espaço do Conhecimento, com área medindo 

120m², onde aconteceram as apresentações dos mestres artesãos, em tempo real, mostrando ao 

público o seu ofício. Destacamos a participação da artesã fiandeira, D. Lurdes, vinda de Anápolis, 

Goiás e da artista Moema S. Andrade do Distrito Federal, com o tear para tecelagem manual. A 

estrutura disponibilizava ainda um depósito com 18m² de apoio aos expositores e equipe de 

trabalho. A Feira Renda-se 2018 manteve a parceria das outras edições com o Veteran Car Club 

de Brasília, para realização da Exposição de Carros Antigos, em área de 400 m² contando ainda 

com espaço de convivência, Lounge, recepção realizada pelo Garden Bar. A exposição contou com 

20 carros “fordecos”, alguns exemplares considerados relíquias, para homenagear os noventa anos 

de fabricação da FORD no Brasil. 

 

5.4. Projeto Casa de Criatividade e Inovação 

Espaço multiuso dos Centros de Juventude da Estrutural e Samambaia 

Situação do Imóvel: Utilizado as salas multiuso dos Centros de Juventude da Estrutural e Samambaia, 

descritas anteriormente nos itens 2.2. e 2.3., para as atividades do projeto, proporcionando aos jovens 

oportunidade de aprender um novo oficio, com capacidade para inserção no mercado de trabalho.  

Endereço: Samambaia - QS 402, Conjunto G, Lote 1 e Cidade Estrutural, Área Especial nº 8 – Praça 

Central 

 

 

 

 

  



 
Relatório de Atividades  2018 

15 

 

Centro de Juvenrude Ceilandia 

 
Centro de Juventude da Estrutural 

 
Centro de Juventude Samamabaia 
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6. Objetivos Alcançados 

 

6.1. Projeto Juventude em Ação – Centros de Juventude do DF 

 

6.1.1. Metas, Parâmetros de Aferição e Indicadores de Resultados 

 

O objetivo estratégico dos Centros de Juventude é o atendimento aos jovens entre 15 e 29 anos, das 

cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia para oferecer-lhes oportunidades profissionais e 

atendimento psicossocial, com excelência, além de estimular o pertencimento dos jovens nos Centros. 

 

Os indicadores são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução 

da ação, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de intervenções corretivas, 

sendo, portanto, um teste permanente da validade da estratégia.  

 

As metas do presente projeto são o atendimento direto de 1.500 jovens e a oferta de 150 vagas em 

cursos profissionalizantes,  

 

Os indicadores de resultados previstos para este projeto são: 

 (Número de cadastros realizados) / (1.500 cadastros) * 100 

 (Número de participantes nas Oficinas) / (1.500 participantes) * 80 

 (Número de participantes nas Rodas de Conversa) / (500 participantes) * 60 

 (Número de participantes Cursos Profissionalizantes) / (200 participantes) * 90. 

(Número de jovens atendidos no psicossocial) / (100 participantes) * 60 

 

Neste período, foram cadastrados 3.627 jovens nos três Centros de Juventude, sendo: 1.905 no CJ 

Ceilândia, 746 no CJ Estrutural e 976 no CJ Samambaia. Os cadastros são um dos indicadores do 

atendimento quantitativo aferido por número de pessoas. 

 

Entretanto, cada aluno cadastrado pode receber mais de um atendimento direto. Seria o caso do jovem 

que participa da oficina de violão e faz também o curso profissionalizante de massoterapia, como 

exemplo. Neste caso, são dois atendimentos diretos. Nesta modalidade, tivemos 2.425 alunos 

matriculados nas oficinas e 311 alunos matriculados nos cursos profissionalizantes.  

 

Como atendimento direto também computamos o atendimento psicossocial a 820 jovens no período; a 

participação dos jovens nos eventos extra Centros, no caso 604 alunos; nos eventos especiais, somam 

461 alunos; nas Rodas de Conversa, foram 550 jovens; dia internacional da juventude, 2.000 

participantes (entre alunos, familiares e convidados); a presença nas festas de formatura, 2.344 

participantes (entre alunos, familiares e convidados). 

 

A meta prevista no Plano de Trabalho do Aditivo de Prorrogação 2018/2019 era o atendimento direto de 

1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, aferimos o atendimento direto 

de 13.142 mil jovens, o que superou em oito vezes a meta pactuada. 
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Ao final do período de 12 meses, os Centros de Juventude realizaram 15.441 mil atendimentos indiretos, 

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. 

 

6.2. Projeto Atleta da Natureza 

 

O projeto “Atleta da Natureza” compreendeu o atendimento de 1.701 alunos do Ensino Fundamental 

I, 13,3% acima da meta prevista, em dez escolas públicas do Distrito Federal durante o ano escolar de 

2018, por meio de ações exitosas, 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, encerrando suas atividades com sucesso. Os recursos foram provenientes do Termo de 

Colaboração nº 008/2017, celebrado com o FDCA, no valor de R$ 768.786,10. 

 

Meta 1 - Realizar Seminário Inicial, sendo um em cada escola no total de 10 ações 

Total da Meta: Foram realizados com sucesso os 10 seminários iniciais. 

 

Meta 2 - Realizar Seminário Final sendo 10 eventos de 8 horas, um em cada escola  

Total da Meta: Foram realizados com sucesso os 10 seminários finais. 

 

Meta 3 – Realizar Ação de Intercâmbio entre as escolas participantes do Programa 

Total da Meta: Foram realizados 02 encontros de intercâmbio no Zoológico de Brasília, onde os alunos 

das 10 scolas tiveram um encontro de muito aprendizado. 

 

Meta 4 – Produção de 10.000 (dez mil) mudas de plantas  

Total da Meta: Foram produzidas 10.000 mudas de plantas durante as 120 ações nas escolas e no 

Santuário Pririripau. 

 

Meta 5 – Plantio de 10.000 mudas em locais de recuperação ambiental 

Total da Meta: Foi realizado o plantio de 10.000 mudas em parceria com o Instituto Pedeplanta, de 

Brasília. 

 

Meta 6 - Realizar 120 ações de sensibilização e capacitação, nas escolas priorizadas no projeto 

Total da Meta: Foram realizadas 120 ações de sensibilização e formação nas escolas do Programa. 

 

Meta 7 – Atendimento de 1.500 crianças e adolescentes de 10 escolas do Distrito Federal. 

Total da Meta: Foram atendidos 1.701 crianças e adolescentes de 10 escolas do DF 

 

6.3. Feira de Artesanato Bordados e Rendas – Renda-se 2018 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP idealizou e executou a V Feira de 

Artesanato, Bordados e Rendas - Renda-se, no período de 28/06 a 01/07/2018, no Espaço Cultural 

Brasília, localizado no estacionamento do Shopping Iguatemi, em Brasília/DF. 

Nesta edição, o evento contou com o apoio da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer do Distrito Federal 

e do Sebrae Nacional e Sebrae DF. 
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A Feira Renda-se 2018 compreendeu a exposição de projetos de artesanato e do design do Distrito 

Federal e de outras regiões do Brasil, desenvolvidos por cooperativas e por artesãos e designers. 

Participaram 06 representantes de outros estados brasileiros, porém, um deles compreendia trabalhos de 

40 artesãos. No total foram 112 projetos participantes, sendo 47 de artesanato e 20 projetos de design 

do Distrito Federal e 45 trabalhos artesanais de outros estados brasileiros. 

 

A Curadoria dos trabalhos artesanais foi coordenada por empresa especializada neste tema o que 

contribuiu para escolha de trabalhos de artesanato e design da melhor qualidade, elevando o patamar de 

qualidade dos produtos da exposição. Registra-se o apoio das equipes técnicas do IECAP e da 

SETUL/DF, que foi fundamental para o sucesso da escolha. Esta edição teve como novidade a 

participação de designers brasilienses, para reforçar e homenagear o título de Cidade Criativa do 

Design concedido à Brasília pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). 

 

Importante registrar que o evento não cobra aos expositores pelo espaço e ambientação dos estandes. 

Toda estrutura é disponibilizada de forma gratuita, o que amplia as vantagens de comercialização dos 

participantes. A Feira foi um sucesso e agradou muito aos 4.000 visitantes – público estimado segundo 

expectativas da administração do Shopping Iguatemi. As oficinas e palestras contaram com 392 

participantes. 

 

6.4. Casa de Criatividade e Inovação 

 
Durante a execução do projeto foram atendidos 478 jovens dos quais 252 cumpriram as regras para 

obtenção de certificação nas oficinas. A meta era o atendimento direto a 300 jovens. 

 

O projeto Casa de Criatividade e Inovação teve como objetivo a execução de trabalho participativo 

junto a 300 jovens, fomentando a ocupação e a renda, de forma sustentável para os jovens da Estrutural 

e Samambaia, promovendo o empreendedorismo, a criatividade e o apoio à comercialização da 

produção dos grupos envolvidos.  

 

O resultado da pesquisa de satisfação aplicada, por amostragem, junto aos jovens participantes do 

projeto, dentre 71 ouvidos apresentou avaliação positiva. Em todos os quesitos predominou o conceito 

excelente com destaque para o conteúdo das oficinas, a metodologia de ensino, o lanche ofertado. Com 

relação à infraestrutura, a Casa de Criatividade foi avaliada com satisfação dos entrevistados que 

responderam bom e ótimo. A pesquisa foi aplicada ao final das oficinas, de grafite, papel marchê e vídeo 

de bolso. Mas, na maioria dos 13 quesitos perguntados aos entrevistados, o projeto foi avaliado muito 

bem, com alto nível de satisfação para a qualidade de atendimento da organização, contribuição para o 

aprendizado, limpeza e adequação do espaço físico, entre outros quesitos. 
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7. Origem dos Recursos 

 

7.1. Projeto Centros de Juventude 

 

Terceiro Aditivo aoTermo de Fomento Nº 002/2017, de 05/05/2018 

 

O objeto do Terceiro Aditivo aoTermo 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 e Samambaia, no período de doze 

meses, de maio/2018 a maio/2019 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. 

 

Os recursos são provenientes do Terceiro Aditivo do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado  entre o 

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

no valor de R$ 1.750.000,00, para o período de 12 meses. 

 

7.2. Projeto Atleta da Natureza  

 

Termo de Colaboração nº 08/2017  

 

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  

 
Os recursos são provenientes do Termo de Colaboração nº 008/2017, celebrado com o FDCA, no valor 

de R$ 768.786,10. 
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7.3. V Feira de Artesanato, Bordados e Renda-se 2018 

 

A Feira Renda-se 2018 compreendeu a exposição de projetos de artesanato e design do Distrito Federal 

e de outras regiões do Brasil, desenvolvidos por cooperativas e por artesãos e designers. Participaram 

05 representantes de outros estados brasileiros, sendo que um deles compreendia trabalhos de 40 

artesãos. No total foram 126 projetos participantes, sendo 61 de artesanato e 20 projetos de design 

do Distrito Federal e 45 trabalhos artesanais de outros estados brasileiros. Esta edição teve como 

novidade a participação de designers brasilienses, para reforçar e homenagear o título de Cidade 

Criativa do Design concedido à Brasília pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). 

 

Os recursos são provenientes do Termo de Fomento nº 015/2018, celebrado a SETUL/DF, no valor de 

R$ 800.000,00 e Contrato de Apoio Institucional Pessoa Jurídica n° 037/2018, celebrado com Sebrae Nacional, 

no valor de R$ 50.000,00. Período de Execução: 13/06 a 12/11/2018 

 

7.4. Casa de Criatividade e Inovação 

 

O projeto “Casa de Criatividade e Inovação” objetiva a execução de trabalho participativo junto a 300 

jovens, fomentando a ocupação e a renda, de forma sustentável nas Regiões Administrativas do Distrito 

Federal, preferencialmente na Ceilândia, Taguatinga e Estrutural, promovendo o empreendedorismo, a 

criatividade e o apoio à comercialização da produção dos grupos envolvidos. Como objetivos específicos 

temos: 

a) Apoiar a geração de ocupação e renda de forma sustentável; 

b) Melhorar as condições de trabalho; 

c) Apoiar o funcionamento de instituições baseadas no associativismo e no cooperativismo; 

d) Acompanhar, assessorar e implantar ofertas criativas sem a descaracterização de sua cultura, 

ajustando-as as expectativas do mercado; 

e) Disponibilizar o Laboratório de Criatividade e Inovação para os jovens das regiões administrativas 

priorizadas. 

 

Os recursos são provenientes do Termo de Fomento nº 007/2018, celebrado com a Secretaria de Políticas 

para Crianças, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, no valor de R$ 890.000,00.  
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8. Identificação de Cada Programa 

 

8.1. Do Atleta da Natureza  

 

8.1.1. 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.  

 

8.1.2. Conselho os 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. 

 

8.1.3. 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 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. 
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8.1.4. 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; 

 

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. 

 

8.1.5. 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.  
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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. 

 

8.1.6. 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. 

 

8.1.7. 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. 
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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:  

 

 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. 
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 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. 

 

8.1.8. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período 

de 

contrata

ção 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissio

nais 

Colaborador 

Administrativo 

Apoio no planejamento, monitoramento desde o 

início do projeto até a prestação de contas.  

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de Campo 

Atenção ao pleno desenvolvimento e realização das 

atividades previstas com foco no trabalho em Equipe, 

motivação, clima organizacional e realização das 

ações previstas no projeto. 

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Colaborador 

Técnico de 

Escritório 

Análise e o planejamento de fluxo das atividades, e 

processo da área de dedicação exclusiva, ligados 

diretamente à Coordenação Geral de Execução.  

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Assistente 
Apoio administrativo aos coordenadores e 

colaboradores em todas as etapas do projeto 

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Especialista 

Ambiental 

Profissional responsável em planejar, definir, 

detalhar e elaborar as metodologias no quesito” 

Meio Ambiente e Esporte” para os Seminários e 

todas as Ações e Oficinas do projeto. 

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Educador Físico 

Profissional responsável pelas Oficinas de atividades 

Física que iremos realizar nas escolas, buscando 

sempre trabalhar o desenvolvimento físico e mental 

dos alunos, ensinando a respeitar o próprio corpo. 

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, Comunidade, 

propondo uma gestão participativa e completamente 

Democrática 

Microempreende

dor Individual - 

MEI 

10 
Meses 20 horas 

semanais 
01 

Monitores 
Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, 

controle e monitoramento das ações.  
Bolsa 

10 
Meses 

20 horas 

semanais 
04 

Motorista 

Profissional responsável pelo transporte das equipes 

quando for necessário e também em função de 

qualquer serviço do projeto para garantir acesso as 

demandas necessárias de execução. 

CLT 
10 

Meses 

44 horas 

semanais 
01 

Palestrante  

Diversidade 

Abordagem diversos conceitos com os seguintes 

temas: Diversidade de Gênero, Diversidade Religiosa 

Diversidade Cultural, para que os alunos sejam aptos 

a viver em uma sociedade mista como o nosso País. 

Autônomo 30 horas 
10 

Palestras 
01 

Palestrante Saúde 

Plena 

Abordagem os conceitos com os seguintes tema: 

Alimentação Saudável, Qualidade de Vida e Prática 

Esportiva. 

Autônomo 30 horas 
10 

Palestras 
01 

Palestrante de 

Inclusão e 

Acessibilidade  

Abordagem da importância da inclusão da pessoa 

com deficiência nos diversos segmentos sociais, 

fazendo com que eles possam conviver em razoável 

harmonia com todos os grupos sociais do nosso País, 

tendo como referência que 24% da nossa população 

são de pessoas com deficiência. 

Autônomo 

 

30 horas 

 

10 

Palestras 
01 

 

Abrangência Territorial Escolas Públicas do Distrito Federal 
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8.2. Dos Centros de Juventude  

 

8.2.1. 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. 

 

8.2.2. 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 

 

8.2.3. Cronologia das Atividades dos Centros de Juventude 

 

04/05/2018 – Assinatura do Aditivo ao Termo de Fomento 

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

 

07/05/2018 - Ações de Mobilização 

A partir de 07 de maio foram iniciadas as ações para mobilização dos alunos nos Centros de Juventude 

que perduraram ao longo do período. 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.  
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Também foi utilizado carro de som tanto na Samambaia, Estrutural como na Ceilândia, durante a 

semana e finais de semana, anunciando as atividades dos Centros de Juventude. 

 

Paralelo às ações acima, a coordenação do IECAP participou de reuniões com os dirigentes das 

Regiões Administrativas e das Regionais de Ensino da Estrutural, Samambaia 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 três regionais, passando o Centro de Juventude a ter assento nestes encontros mensais. As 

apresentações do Centro de Juventude nestas reuniões tornaram-se sistemática. Inclusive, os Centros 

de Juventude passaram a sediar eventualmente estas reuniões. 

 

Ao longo período, também foram realizadas atividades de mobilização dos jovens nas escolas CED 07 

e CEF 11, em Ceilândia como também no CEM 414, no colégio Centro de Criatividade Infantil e CEF 

411 de Samambaia, e ainda no CEF 02 e CED 01 da Estrutural. 

 

18/05/2018 – Treinamento da Equipe 

A equipe de profissionais do IECAP juntamente com os coordenadores do projeto, conduzidos pela 

sua presidente, no total de 12 profissionais, participaram de reunião de planejamento para definição 

das ações a serem implementadas nesta nova etapa do projeto. Na oportunidade, houve a 

apresentação dos resultados obtidos no período anterior, a avaliação das lacunas apresentadas sendo 

definido ações para o aperfeiçoamento e busca pela excelência. 

 

08/06/2018 – Recebimento da primeira parcela dos recursos  

Os recursos relativos a primeira parcela do Aditivo do Termo de Fomento, no valor de 1.000.000,00 

(um milhão de reais), foram recebidos em 08/06/2018. 

 

11/08/2018 - Dia Internacional da Juventude 

Festival gastronômico, campeonato de Muay Thai e grande show com artistas locais, em especial a 

cantora Sandra Montes, apresentação dos alunos de violão e o convidado master, Grupo Preto no 

Branco, marcaram o dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude.  

 

O palco deste encontro foi o Centro de Juventude de Samambaia, onde ocorreu uma ampla 

programação em homenagem a data. Cerca de duas mil pessoas visitaram e/ou participaram das 

ações que duraram de 14h às 20h do sábado, dia 11 de agosto de 2018. 

 

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 jogos, 

rodas de conversa, oficinas diversas, atividades que ofereceram ao público presente oportunidade de 

participar de experiências diferenciadas.  

 

A arena foi montada em frente ao Centro de Juventude de Samambaia, composta por palco coberto e 

som, de grande porte, painel de LED de fundo de palco, dois pórticos de entrada, oito tendas medindo 

5m x 5m onde foram acomodados os serviços a serem oferecidos para os alunos e seus familiares.   
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Na área esportiva, o aulão de MuayThai com os alunos dos Centros de Juventude. Na área da cultura, 

o destaque foi o Festival Gastronômico coordenado pelos alunos das oficinas de Culinária Sustentável 

dos Centros de Juventude como também a apresentação dos alunos de violão. Destacamos ainda a 

parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, que marcou presença oferendo aos jovens 

participantes a oportunidade de cadastramento para obtenção do ID Jovem, documento que oferece 

ao jovem isenção de viagens interestaduais e possibilita acesso de meia entrada em eventos culturais 

e esportivos. 

 

No evento contamos ainda com a participação do SENAC/DF que ofereceu cursos rápidos para 

confecção de sanduiche gourmet, técnica de preparo de tortas, oficina de penteado afro, espaço de 

beleza masculina e palestra de mercado de moda e consultoria de estilo. A parceria com o SESC 

propiciou o Espaço da Saúde onde os participantes poderiam aferir pressão arterial e obter orientação 

sobre a saúde bucal. 

 

Já o parceiro Instituto Mix ofereceu gratuitamente corte de cabelo e design de sobrancelha. Ainda 

tivemos a parceria com a Associação do Ceasa que doou frutas diversas que foram utilizadas para a 

elaboração de uma deliciosa salada de frutas oferecida a todos os participantes. Foi servido lanche 

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

apresentações. 

 

29/09/2018 – Quarta Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

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

formatura dos 300 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das oficinas de Culinária 

Sustentável, Violão, Hip-hop, Fotografia e Muay Thai.  

 

As oficinas tiveram início em maio de 2018 e encerraram, na sua maioria, na última semana de 

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

solenidade ocorreu em grande estilo na Quadra Poliesportiva do Centro Educacional 414 de 

Samambaia. 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 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 500 

pessoas.  

 

08/10/2018 – Recebimento da segunda parcela dos recursos  

Os recursos relativos a terceira parcela do Termo de Parceria, no valor de 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta mil reais), foram recebidos em 08/10/2018. 

 

29/11/2018 – Roda de Conversa – Ansiedade e Depressão 

Foi realizada na Escola CEM414, em parceria com o Centro de Juventude de Samambaia,  a Roda de 

Conversa que tratou do tema ansiedade e depressão, sendo este uma preocupação para os 

profissionais responsáveis pela saúde mental dos nossos jovens. Conversar sobre o assunto é a 
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melhor forma de reduzir os riscos que estes diagnósticos produzem. Participaram desta ação 123 

alunos nos eventos da manhã e tarde.  

 

20/12/2018 – Festa de Confraternização dos Colaboradores do Centros de Juventude 

O IECAP reuniu todos os colaboradores dos Centros de Juventude na sua sede administrativa 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 29 colaboradores. 

 

16/03/2019 – Quinta Formatura dos Alunos dos Centros de Juventude 

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

247 jovens que tiveram presença garantida nas aulas das oficinas de Culinária Sustentável, 

Empregabilidade, MuayThai e Hip-Hop. 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 CEM 414 de Samambaia. 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 450 

pessoas.  

 

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 620 pessoas 
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8.2.4. EVENTOS ESPECIAIS 

 

Almoço Especial Culinária Sustentável 

No dia 15 de junho de 2018, os alunos da oficina de culinária sustentável de todos os Centros, 

reuniram-se para preparar desde o cardápio passando pela elaboração e serviço para atendimento de 

40 convidados especiais, entre parceiros e formadores de opinião, no CJ da Ceilândia. Mesas 

redondas de 6 e 8 lugares foram preparadas e decoradas pelos próprios jovens. O almoço foi servido 

com esmero pelos jovens. Esta ação teve como objetivo divulgar as atividades do CJ e apresentar o 

trabalho realizado pelos jovens. Participaram 32 convidados. 

 

Palestra CONEN 

Foi realizada para os jovens do CJ da Estrutural, em 13/07/2018, palestra do Conselheiro do CONEN, 

Marcos Aurélio, que conversou com os jovens sobre as dificuldades que enfrenta o dependente de 

drogas. Na oportunidade, o Sr. Emerson Franco, do “papo franco” trouxe para debate os malefícios 

das drogas lícitas e ilícitas. Esta pareceria com o CONEN é muito importante para o projeto dos centros 

de juventude. Participaram 51 jovens. 

 

Palestra CONEN – Narcóticos Anônimos 

Foi realizada para os jovens do CJ da Estrutural, em 27/07/2018, palestra Daniel Guedes e Diogo 

Galderiam que conversaram com os jovens sobre as dificuldades que enfrenta o dependente de 

drogas. Esta pareceria com o CONEN é muito importante para o projeto dos centros de juventude. 

Participaram 45 jovens. 

 

Participação da Chef Mikaelle Nunes 

A oficina de Culinária Sustentável convidou em 17/09/18, para uma aula show, a renomada Chef 

Mikaelle Nunes, consultora de gastronomia. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer outras 

técnicas da gastronomia em especial preparação de sushi. Participaram 18 alunos. 

 

Palestra Vendas e Lucros  

Foi realizada no Centro de Juventude de Ceilândia, em 19/11/2018,  palestra com a empresária e 

professora Sabrina Silva, sobre temas técnicas de venda de precificação e como vender mais. 

Destaque para o empreendedorismo inovador, onde 15 jovens conheceram ferramentas que podem 

levá-los ao sucesso profissional. 

 

Workshop de Panetone  

Foram realizados workshop no CJ da Estrutural (01/12), CJ Ceilândia(8/12) e CJ Samambaia(8/12), 

para os alunos da oficina de Culinária Sustentável interessados em aprender a técnica de fazer 

panetone. O objetivo foi oferecer uma oportunidade para os jovens aprenderem um ofício capaz de 

gerar renda em função da proximidade das festas natalinas. O evento foi um sucesso. Participaram 55 

jovens, dos quais 5 conseguiram produzir os panetones para comercialização 

 

Ceia de Natal na Estrutural  

O Centro de Juventude da Estrutural, juntamente com a equipe de coordenação do IECAP prepararam 

a Ceia de Natal para os alunos e seus familiares além de convidados da comunidade, no total de 100 

participantes, em 15/12/2018. Na oportunidade houve a atividade para montar a árvore de Natal com 

dinâmica conduzida pela psicóloga do projeto, onde cada aluno escrevia e pendurava na árvore o seu 
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sonho. Na ocasião houve a distribuição de 200 cestas básicas. A ação teve como objetivo 

confraternizar com os jovens e seus familiares além de divulgar as ações dos CJ para os presentes. 

 

Conhecendo o Canadá 

Em 31/12/2018, na parte da manhã, o Centro de Juventude da Estrutural recebeu uma equipe da 

Embaixada do Canadá, em Brasília. O objetivo da visita foi levar para os 20 alunos participantes 

conhecimento sobre a cultura do país e as possibilidades de intercâmbio. Na oportunidade também 

distribuíram 20 cestas básicas para os participantes.  

 

 

8.2.5. ATIVIDADES EXTRA CENTROS 

 

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

participação em atividades extra Centros. Destacam-se a seguir algumas destas atividades. 

 

05/07/2018 – Olimpíadas do Conhecimento 

O evento, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Serviço Social 

da Indústria (SESI), mostrou inovações que prometem melhorar a qualidade de vida nos centros 

urbanos e revolucionar a educação com dois espaços: a Cidade Inteligente e a Escola do Futuro. 

Aconteceu em Brasília, no Centro de Convenções Internacional. Neste evento os Centros de 

Juventude tiveram uma participação significativa quando 150 alunos estiveram presentes, convidados 

pelo SESI.  

 

21/09/2018 – Visita ao Museu Fixo de Drogas do DF – CONEN 

Nesta visita, participaram 38 alunos dos três Centros de Juventude, atividade promovida pelo CONEN, 

em parceria com o Centros de Juventude, onde os alunos tiveram oportunidade de conhecer in loco 

os dissabores ocasionados pela droga. 

 

30/09/2018 – Luta de Muay Thai (MMA) 

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 Samambaia, estava lutando e sagrou-se campeão. 

04/10/18 – Evento Chef Edu Convida 

Essa foi uma oportunidade especial organizada pela Coordenação dos Centros de Juventude para 

apresentar a um publico formador de opinião os resultados dos alunos da Culinária Sustentável. Na 

oportunidade, foram convidados o ator Rainer Cadete, na ocasião que ele participava do super  Chef 

do programa da Ana Maria Braga e o Chef Thales Alves , participante do Master Chef. Participaram 80 

convidados. 

 

 

8.2.6. 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.  

 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi
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Para participar das oficinas o aluno tem que preencher o cadastro, documento destinado a conhecer 

o jovem e as suas demandas. O cadastro é disponibilizado aos jovens em meio físico, em link no site 

do IECAP e nos totens eletrônicos disponibilizados nos Centros de Juventude, integrados ao sistema 

de monitoramento. Por meio dos cadastros foi identificado o interesse dos jovens para as oficinas 

sendo e este o documento utilizado na mobilização. 

 

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

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

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

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

 

Oficina de Violão 

A escolha desta oficina se deu em função das demandas dos jovens nas opções oferecidas no 

cadastro, mas também por ser o instrumento violão uma excelente alternativa contra ansiedade e 

depressão. Aumenta a atividade cerebral dos jovens, reforça os músculos do coração além de 

aprimorar a criatividade e concentração. Ainda serve para intensificar a coordenação motora.  

 

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

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

violão da Ceilândia. Cada oficina de violão cumpre a carga horaria de 40 horas/aula, duas vezes por 

semana, com 1 hora de duração. Em média, os módulos tiveram duração de 4 a 5 meses. 

 

Os números 

83 alunos matriculados em Ceilândia 

199 alunos matriculados na Estrutural 

63 alunos matriculados em Samambaia 

 

Culinária Sustentável 

Os impactos ambientais causados pelo consumo alimentar levaram grandes nomes da culinária a 

repensar na cadeia alimentar, desde os fornecedores até o modo de preparo das refeições, tudo para 

aproveitar ao máximo o nutriente dos alimentos sem agredir o meio ambiente.  

 

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

interdisciplinar, algo que envolve muito mais do que apenas se alimentar, mas melhorar a qualidade 

de vida de quem produz e consome a comida.  

 

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

usar esta técnica para aumentar a renda familiar. Esta oficina teve a duração de 40 horas/aula, 

ministradas duas vezes por semana, com 1 hora de duração cada uma. Em média, cada modulo teve 

duração de 3 a 4 meses. 

 

Os números 

397 alunos matriculados na Ceilândia 

222 alunos matriculados na Estrutural 

168 alunos matriculados na Samambaia 
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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 duas vezes 

por semana, com 1 hora de duração cada uma. Em média, cada modulo teve duração de 4 a 5 meses. 

 

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

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

dele, foi também agregado ao projeto instrutores de Muay Thai para o CJ da Estrutural e Samambaia, 

sendo este último um aluno de Ceilândia que se destacou. 

 

Os números 

Foram matriculados 158 alunos na Ceilândia 

Foram matriculados 180 alunos na Estrutural 

Foram matriculados 106 alunos da Samambaia 

 

Oficina de Empregabilidade  

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

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

marketing pessoal, ética profissional, atendimento ao cliente, atendimento telefônico, negociação, 

trabalho em equipe, liderança, controle de qualidade, planejamento e empreendedorismo. Esta oficina 

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

 

Os números 

286 alunos matriculados em Ceilândia 

204 alunos matriculados na Estrutural 

161 alunos matriculados em Samambaia 

 

Oficina de Teatro 

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

buscamos em nossa atuação. Esta atividade se caracteriza principalmente por promover o 

conhecimento artístico através de workshops de atuação, canto, figurino, maquiagem e 

cenografia. Como resultado, no encerramento da oficina, os jovens são responsáveis pelo 

desenvolvimento e apresentação de uma peça teatral. O teatro é uma importante ferramenta no 

processo de educação, podendo colaborar para que os jovens tenham oportunidade de atuar 

efetivamente no mundo, a partir de vivencias, opinando, criticando e sugerindo. 

 

Os números 

44 alunos matriculados na Ceilândia 
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Oficina de HIP HOP 

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

aproximar, valorizar e estimular as iniciativas ligadas ao movimento Hip Hop através da dança e com 

o foco na organização para uma formalização profissional.  

 

Os números 

32 alunos matriculados na Samambaia 

44 alunos matriculados em Estrutural 

 

Oficina de Fotografia 

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

como mexer nos equipamentos e sobre o que é cada coisa, além de falar mais sobre a história da 

fotografia. Também são explicadas sobre tipos de câmeras (formato e sistema), lentes (grande angular 

– normal – tele e macro – zoom e fixa), ISO, diafragma, velocidade, obturador da câmera, modos de 

focagem e medição de luz. 

 

Os números 

15 alunos matriculados na Samambaia 

33 alunos matriculados em Estrutural 

30 alunos matriculados em Ceilândia 

 

 

8.2.7. Cursos Profissionalizantes 

 

Os Centros de Juventude estão comprometidos com a qualificação profissional e a inserção no 

mercado de trabalho dos jovens participantes do projeto. Neste sentido, foram ofertados três cursos 

profissionalizantes com duração de 200 horas/aula, ministradas de segunda a sexta, variando de 3 a 

4 horas por dia. 

 

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

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

Assistente Administrativo. 

 

Assistente Administrativo 

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

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

administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras 

atividades. As oficinas de assistente administrativo tiveram início no Centros de Juventude da 

Estrutural em 11/01/19. 

 

Os números 

106 alunos matriculados na Estrutural 

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

identificação do projeto. 
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Massoterapia 

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

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

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

Samambaia.  

 

Os números 

65 alunos matriculados na Ceilândia 

77 alunos matriculados na Estrutural 

25 alunos matriculados na Samambaia 

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

identificação do projeto. 

 

Cuidador de Idoso 

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

e pelo bem-estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade ou para atuarem em 

acompanhamentos particulares. No curso, são abordados tópicos como postura e ética profissional, 

alimentação e higiene do idoso, uso de materiais de apoio como cadeiras e barras de segurança, lazer 

e integração social do idoso, primeiros socorros, ações de emergência, manejo postural do idoso, 

noções de uso de aparelhos e as principais patologias que podem acometer o idoso e suas 

características. 

 

Os números 

38 alunos matriculados na Samambaia 

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

identificação do projeto. 
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8.2.8. Recursos Humanos Envolvidos 
 

Cargo 
Atividades 

a serem desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação 

Por mês 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissi

onais 

Coordenador 

Técnico de 

Campo 

Atenção ao pleno desenvolvimento e 

realização das atividades previstas com foco 

no trabalho em Equipe, motivação, clima 

organizacional e realização das ações 

previstas no projeto. 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Coordenador 

Administrativo 

Apoio no planejamento, monitoramento 

desde o início do projeto até a prestação de 

contas.  

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Coordenador 

Técnico  

Análise e o planejamento de fluxo das 

atividades, e processo da área de dedicação 

exclusiva, ligados diretamente à 

Coordenação Geral de Execução.  

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanai

s 

01 

Secretária 

Executiva 

Apoio administrativo aos coordenadores e 

colaboradores em todas as etapas do projeto 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Designer Gráfico Apoio técnico em todas as etapas do projeto 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Assistente Social  

Profissional responsável em planejar, definir, 

detalhar e elaborar as metodologias para 

Atendimento dos Jovens e de todas as Ações 

e Oficinas do projeto. 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Psicóloga 

Profissional responsável em planejar, definir, 

detalhar e elaborar as metodologias para 

Atendimento dos Jovens e de todas as Ações 

e Oficinas do projeto. 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, 

Comunidade, propondo uma gestão 

participativa e completamente Democrática 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

40 horas 

semanais 
02 

Pedagogo 

Articulação do projeto junto ás Escolas, 

Comunidade, propondo uma gestão 

participativa e completamente Democrática 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

06 

Meses 

40 horas 

semanais 
01 

Instrutor 

Cultural 

Profissional responsável pela coordenação 

das oficinas culturais e por apoiar todo o 

planejamento do projeto, controle e 

monitoramento das ações.  

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 

Instrutor Cultural 

Centro 3 

Profissional responsável pela coordenação 

das oficinas culturais e por apoiar todo o 

planejamento do projeto, controle e 

monitoramento das ações 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

06 

Meses 

30 horas 

semanais 
01 

Instrutor 

Esportivo 

Profissional responsável pela coordenação 

das oficinas esportivas e por apoiar todo o 

planejamento do projeto, controle e 

monitoramento das ações 

Microempree

ndedor 

Individual - 

MEI 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 

Monitor/ 

Estagiário 

Cultural 

Acompanhar e apoiar todo o planejamento do 

projeto, controle e monitoramento das ações.  
Bolsa 

12 

Meses 

30 horas 

semanais 
02 
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8.3. V Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – Renda-se 2018 

8.3.1. O que é o Renda-se 

A V Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – “RENDA-SE”, em Brasília/DF foi realizada no 

estacionamento do Shopping Iguatemi de Brasília, no período de 28 de junho a 1º de julho de 2018, 

compreendendo exposição e comercialização de artesanatos e rendas, produzidas por diversas 

iniciativas de âmbito nacional, com ênfase para aquelas originadas no Distrito Federal como também 

produtos do melhor design brasilense. Esta foi a quinta edição do Renda-se, projeto que visa não 

apenas propagar o talento dos artesãos brasileiros como também fortalecer a produção associada ao 

turismo, promover Brasília como Cidade Criativa do Design e estimular economicamente e de forma 

sustentável o artesanato nacional. 

 

8.3.2. Ações Desenvolvidas 
 

Exposição e Comercialização dos produtos de 106 artesãos nacionais, incluindo o Distrito 

Federal  

A exposição dos produtos ocorreu em espaço de 240m², onde os trabalhos de 106 artesãos foram 

organizados em 20 estandes de 12 m². Esta área de comercialização foi decorada e ambientada por 

profissionais especializados, inclusive vitrinistas (contrapartida do IECAP) de forma a ressaltar os 

produtos e estimular as vendas.  
 

Exposição e comercialização de trabalhos de 20 designers de Brasília. 

No Espaço Design Brasília, medindo 80m², foram acomodados 20 designers que expuseram peças de 

real valor e beleza. Esta área de comercialização foi decorada e ambientada por profissionais 

especializados, inclusive vitrinistas (contrapartida do IECAP) de forma a ressaltar os produtos e 

estimular as vendas. O espaço funcionou de 10h às 22h de sexta à domingo. Na quinta-feira, dia 28/06, 

ocorreu a cerimônia de abertura, porém já houve comercialização dos produtos. Os designers 

contaram com apoio da equipe do IECAP facilitando de todas as formas a sua atuação. 
 

Apresentação do “Espaço Saber Fazer”  

Onde os mestres artesãos e designers puderam apresentar a sua arte em tempo real para o público 

presente. Estes mestres foram convidados especialmente para participação neste espaço, onde 

apresentaram tear manual para confecção de tapetes, tecelagem de algodão, oficina de cartões com 

as flores do cerrado., entre outras atividades. Neste espaço houve a integração entre artesãos e 

designers mostrando a convergência dos seus trabalhos, sendo, portanto, um momento de 

aprendizado e intercâmbio de conhecimento “Espaço do Intercâmbio Conhecimento” onde foi 

realizada a programação técnica do Evento. Destaque para as palestras Sei Controlar o meu 

Dinheiro, por Isabel Silva do Sebrae DF; a oficina Sei Formar Preço, por Sirlei Costa do Sebrae DF; 

a oficina Mídias Sociais, por Guilherme Tavares do Sebrae DF e Palestra E-business NESTLÉ, por 

Mariana Hargreaves e Diego Flores. No sábado, as atividades do Espaço do Conhecimento foram 

iniciadas com o case de sucesso em Moda, Artesanato e Design, por Ethel Whitehurts, artesã e 

empresária do Ceará, que trouxe sua experiência para partilhar com os expositores.  Destaque para 

as Oficina de Culinária Sustentável, por Chef Edu, do projeto Centro de Juventude DF como também 

a Oficina de Culinária Vegana, por Cynara Arnt. Na parte da tarde, foi encerrada a programação técnica 

do Renda-se 2018 com a Oficina Fabricação de Cartões com Flores Desidratadas, por Maria Segrè, 

com a participação de 20 expositores e convidados.  
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Esta programação técnica, de alto nível, movimentou a Feira e trouxe o evento para um outro patamar 

no que tange as oportunidades de aprendizado, conhecimento e capacitação. Além do que, estas 

atividades serviram como ações de divulgação do evento. 
 

Ação de Inclusão Social 

A realização da “Ação de Inclusão pela Qualificação”, cuidadosamente preparada em parceria com o 

Artesanato da SETUL/DF e com o SEBRAE/DF, foi destinada aos artesãos e designers expositores do 

Renda-se e, principalmente, aos artesãos que não tiveram oportunidade de expor no evento. Vale 

destacar que foi realizado Edital de Chamamento para os artesãos que quisessem participar da ação, 

o que permitiu oportunidade para todos. Nesta ação, que ocorreu durante toda a sexta feira, 29/06, 

foram ofertadas 04 palestras bem direcionadas e uma vivência de vitrinismo, aos 80 artesãos 

convidados. As palestras foram muito bem avaliadas pelos participantes que, de fato, de fato, tiveram 

oportunidade de usufruir do conhecimento de excelentes profissionais disponibilizados pelo Sebrae 

DF. Os artesãos valorizaram esta ação e identificaram a importância da qualificação e a necessidade 

aperfeiçoamento.  
 

Ações em apoio a preservação do meio ambiente 

O Renda-se fez parceria com a empresa EPM Consultoria para buscar a certificação do Lixo Zero. A 

parceria compreendeu o acondicionamento, coleta e transporte interno, estocagem temporária, pré-

tratamento e logística dos resíduos gerados. Foram utilizadas lixeiras para separação de lixo reciclável 

e orgânico. 
 

8.3.3. Resultados obtidos 
 

A V Feira de Artesanato Bordados e Rendas – RENDA-SE atingiu os resultados pretendidos, previstos 

no Plano de Trabalho aprovado, que contribuíram com a SETUL/DF na sua política pública voltada ao 

Turismo Criativo, para fortalecer a produção associada ao turismo e para divulgar o título de 

Cidade Criativa do Design, concedido à Brasília pela UNESCO Dos principais resultados obtidos, 

destacamos: 
 

Consolidação no Calendário de Eventos de Brasília 

A Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – Renda-se ao retomar a sua realização, contando com o 

apoio da SETUL e do Sebrae DF, se consolidou como um evento significativo para o Calendário de 

Eventos Turísticos de Brasília. Importante ressaltar que, mesmo com as dificuldades que o país 

enfrenta, a adesão dos artesãos e designers foi muito animadora. Todos confirmaram presença na 

próxima edição em 2019. 
 

Comercialização do Produtos 

Os trabalhos dos 106 artesãos e 20 designers participantes da Feira tiveram oportunidade de ser 

apresentados ao publico visitante registrando venda no montante de R$ 218.000,00. Apesar de não 

ser um resultado surpreendente em termos de comercialização, os expositores ficaram satisfeitos com 

a oportunidade de visibilidade para os seus trabalhos. Muitos dos expositores relataram que fizeram 

contatos importantes para futuras negociações. Desataca-se a presença de 02 lojistas, um do Ceará 

e outro de Anápolis, que visitaram a Feira e fizeram contato para posterior aquisição de produtos. Duas 

artesãs permaneceram em Brasília, após a Feira, para atender diversos clientes que quiseram ampliar 

as compras e realizaram vendas significativas. Registramos uma encomenda por uma embaixada em 

Brasília recebida por uma das cooperativas, de uma toalha de 10 metros, toda de renda renascença, 

sem dúvida uma excelente venda.  
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Espaço Saber Fazer 

No espaço saber fazer foi oferecida a oportunidade a dois mestres artesãos, para divulgar os seus 

saberes junto ao publico visitante. Sempre é um sucesso esta atividade do Renda-se considerando a 

interação entre o mestre e o público visitante que consegue vivenciar a experiência deste saber fazer. 

 

Experiências e Vivências para Expositores 

O Renda-se 2018 conseguiu oferecer aos expositores oportunidade de conhecer outras experiências 

e vivências por meio das oficinas e palestras, realizadas no Espaço do Conhecimento. As oficinas e 

palestras contaram com 392 participantes e versaram sobre vitrinismo, mídias sociais, e-business, 

inovação dentre outros temas. Ainda ocorreram oficinas de arranjos de flores, queijo vegano, culinária 

sustentável, encerrando com a oficina de fabricação de Cartões com Flores Desidratadas. Sem dúvida, 

o destaque para a experiencia de grande riqueza vivenciada entre artesãos e designers que trocaram 

conhecimento. Estas atividades foram muito elogiadas pelos participantes. 

 

Produtos artesanais e trabalhos de design diferenciados, com qualidade  

A curadoria dos trabalhos artesanais e dos designers, coordenada por empresa especializada neste 

tema, foi responsável pela escolha de trabalhos de artesanato e design da melhor qualidade, elevando 

o patamar da exposição. Estes profissionais contratados fizeram diferença tanto na escolha dos mais 

bonitos e melhores produtos como também na técnica utilizada para arrumação destes produtos, o 

que encheu os olhos dos visitantes. Registra-se o apoio das equipes técnicas do IECAP e da 

SETUL/DF, que foi fundamental. Estiveram expostos no Renda-se 2018 cerca de 5.000 itens de 

produtos artesanais e design. 

 

8.3.4. Geração de Postos de Trabalho 

Empregos diretos e indiretos gerados pela Feira RENDA-SE 

Profissional Quantidade 

Segurança e Brigada 08 

Recepcionista 16 

Manutenção e Limpeza 08 

Equipe de Montagem  e Desmontagem da Feira 45 

Staff - Serviços Gerais 06 

Despachante 01 

Coordenadores 06 

Assistente do Arquiteto 01 

Assistente Administrativo 01 

Produtor de Montagem e Desmontagem 01 

Secretária de Produção 01 

Equipe Comunicação – Rede Social 03 

Equipe de Pesquisa 03 

Equipe Cenografia e Sinalização 06 

Equipe de Equipamento de Som e Iluminação  04 

Equipe de Curadoria  04 

Equipe de Transporte 04 

Equipe de Auditório 03 

Equipe de Cerimonial 03 

Equipe de Fotógrafo 02 

Equipe de Assessoria de Imprensa 02 

Equipe de Filmagem 06 

Equipe de Gestão Ambiental 06 

Grupos Culturais 12 

TOTAL 152 
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8.4. Casa de Criatividade e Inovação 

A Casa de Criatividade e Inovação, é um projeto voltado para jovens. Objetiva a execução de trabalho 

participativo junto a 300 jovens, fomentando a ocupação e a renda, de forma sustentável nas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, preferencialmente na Ceilândia, Taguatinga e Estrutural, 

promovendo o empreendedorismo, a criatividade e o apoio à comercialização da produção dos grupos 

envolvidos.  
 

Por meio das oficinas de grafite, o papel marche, o vídeo de bolso e os doces artesanais, fossem 

capazes de gerar produtos criativos e de boa qualidade, que valorizassem e representassem 

elementos simbólicos e icnográficos do Distrito Federal. Priorizando a criatividade e a inovação, 

acreditou na potencialidade de mais de 300 jovens, entre 15 e 29 anos, da Estrutural e Samambaia, 

para criar e desenvolver uma linha de produtos diferenciados privilegiando doces caseiros, artesanato 

e design, voltados ao mercado, com objetivo de fidelizar clientes e potencializar vendas, além de 

distinguir jovens artistas e ressaltar grandes talentos. 

 

8.4.1. Objeto 
 

O projeto “Casa de Criatividade e Inovação” objetiva a execução de trabalho participativo junto a 

300 jovens, fomentando a ocupação e a renda, de forma sustentável nas Regiões Administrativas do 

Distrito Federal, preferencialmente na Ceilândia, Taguatinga e Estrutural, promovendo o 

empreendedorismo, a criatividade e o apoio à comercialização da produção dos grupos envolvidos. 

Como objetivos específicos temos: 

a) Apoiar a geração de ocupação e renda de forma sustentável; 

b) Melhorar as condições de trabalho; 

c) Apoiar o funcionamento de instituições baseadas no associativismo e no cooperativismo; 

d) Apoiar a geração de ocupação e renda de forma sustentável; 

e) Melhorar as condições de trabalho; 

f) Acompanhar, assessorar e implantar ofertas criativas sem a descaracterização de sua cultura, 

ajustando-as as expectativas do mercado; 

g) Disponibilizar o Laboratório de Criatividade e Inovação para os jovens das regiões 

administrativas priorizadas 

 

8.4.2. Metodologia 

 

Tomamos como fonte para o trabalho, as experiências obtidas pelo IECAP em outros projetos 

semelhantes, elaborando uma metodologia própria, de forma a atender a demanda dos jovens dos 

territórios a serem contemplados.  

 

As ações foram pensadas para que desencadeasse um amplo processo participativo, envolvendo 

estes jovens, focando na produção de produtos de artesanato, moda, design e utensílios. Através de 

uma metodologia participativa, o projeto prevê a identificação de atores e produtos/serviços, realização 

de encontros coletivos e individuais, construções conjuntas, estruturação de movimentos que 

proporcionem um desligamento gradual da operação assistida (andar com os próprios pés), sempre 

de forma flexível e adaptável as necessidades que se apresentarem.  
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Reiterando que, as ações propostas visam sempre usar referenciais teóricos e conceituais da 

economia solidária. Os pilares metodológicos do projeto são: pesquisar para identificar e conhecer; 

sensibilizar; mobilizar; planejar; construir negócios e produtos; comercializar; desvincular. 

 

8.4.3. Resultados obtidos 
 

Iniciamos o projeto em setembro 2018 com as reuniões de planejamento onde ficou definido que as 

ações do projeto seriam na Estrutural e Samambaia, sendo o mês de outubro destinado ao início das 

ações de mobilização, bem planejado. Para 2019 ficou a segunda etapa do projeto referente às 

oficinas, certificação e exposição de comercialização dos trabalhos produzidos. 
 

Primeiramente houve a identificação das lideranças locais, por meio de levantamentos de dados 

secundários, sendo estas visitadas pela equipe do projeto para uma entrevista com essas “lideranças” 

buscando entender a realidade cultural do local, identificando as vocações (o quê e como atrair os 

jovens para participarem do projeto); e os líderes dessas vocações (quem ou quais pessoas lideram o 

movimento - rap, grafiteiro, catadores e etc.). Foram entrevistadas 18 líderes vocacionais na Estrutural, 

de suma importância para a mobilização, o envolvimento e a adesão ao projeto. Estes líderes foram 

denominados de agente locais. Foi realizada a apresentação do projeto e a identificação de 

potencialidade de arregimentação de seu grupo (quantos jovens cada agente local conseguiria 

mobilizar). Estas entrevistas foram realizadas em outubro/2018. 
 

A etapa dos encontros de sensibilização (Encontrão) para ampliar a visão dos atores, o trabalho em 

rede, o comprometimento junto ao processo e a elevação da autoestima e potencialidade dos jovens 

ocorreram durante o período das oficinas. Além da sensibilização tivemos condições de avaliar o 

andamento do projeto, se o que estava sendo oferecido atendia aos participantes, como estava o 

aprendizado, o que estavam produzindo entres outras informações. Estes encontros ocorreram a partir 

de novembro e dezembro/18. Em todos os momento dos encontros, foram realizados cadastramento 

e matrícula dos alunos, perfazendo o total de 478 alunos matriculados, dos quais 252 atenderam 

integralmente às regras de presença nas oficinas até o final e foram certificados. 
 

A Casa de Criatividade e Inovação contou com a participação de 19 colaboradores, sendo eles: 

 

04 Colaboradores oficineiros: papel machê, grafite, vídeo de bolso e doces artesanais. 

01 Colaborador design de renome nacional 

03 Colaboradores para conduzir a coordenação estratégica, planejamento e engajamento do 

projeto, com dedicação exclusiva por seis meses compreendendo 1.000 horas de trabalho. 

02 Colaboradores para conduzir a coordenação das duas unidades gestoras, com dedicação 

exclusiva por seis meses compreendendo1.000 horas de trabalho. 

02 Coordenadores de Oficinas com dedicação exclusiva por seis meses compreendendo 1.000 

horas de trabalho. 

01 Serviço de Apoio Administrativo com dedicação exclusiva por seis meses, com profissional 

especializado. 

03 Colaboradores para elaboração de conteúdo e plano pedagógico  

 03Monitores 
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9. Área de Assistência Social e Psicoterápica 

 

Levantamento sócio econômico de cada aluno matriculado e sua família. 

 

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

Samambaia para elencar a atual situação financeira, social, emocional com o objetivo de visualizar 

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

álcool e drogas, trabalho infantil entre outros. 

 

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

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

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

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

 

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

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

mostrar para cada família e individuo qual seu direito e adequá-lo a cada realidade, já indicando a 

Rede de apoio e atendimento disponível em sua região, conforme cada caso. Nos casos mais severos, 

além da indicação para a rede de assistência, temos buscado prestar apoio com as atividades 

desenvolvidas no próprio Centro de Juventude, sempre visando a inclusão do indivíduo, dentro de suas 

vulnerabilidades e riscos identificados que visem o enfrentamento da pobreza e desenvolvimento social 

econômico. 

 

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

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

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

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

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

também ajudam na interação dos jovens e fortalecimento de vínculos. 

 

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

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

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

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

e uso da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, uso abusivo de álcool e drogas. O 

objetivo é ter uma maior interação com a comunidade e passar informações importantes da maneira 

mais clara, usando linguagem de simples compreensão. 

 

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

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

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

vulnerabilidades e riscos sociais. 
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Com o curso de Empregabilidade, o jovem aprende a fazer o currículo, é preparado para entrevistas e 

como se comportar no ambiente de trabalho ou estágio, com isso, incentivando sempre a todos os 

jovens em dar continuidade na educação básica para que dessa forma também sejam incluídos no 

jovem aprendiz e em outros estágios da mesma natureza. 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

 

Na Ceilândia e Samambaia estamos fazendo um trabalho com esses jovens em parceria com os 

monitores dos abrigos e centros de liberdade assistida. 

 

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

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

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

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

 

Grupo Operativo 

 

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

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

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

em que aprendemos a partir da relação com os outros. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

O IECAP é hoje uma entidade reconhecida por parceiros públicos e privados pela qualidade dos 

projetos que gerência, 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, em prol dos grupos depessoas que se encontram em vulnerabilidade. 

 

A 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, Atleta da Natureza, Feira de Artesanato Renda-se e Casa de Critividade e 

Inovação. 

 

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. 

 

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%.  

 

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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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 contribuiu, 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.  

 

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 1.701 

alunos contemplados e, principalmente, buscando coloca-los a salvo de forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Também merece destaque os resultados obtidos no Renda-se 2018, comprovados pelos números do 

Renda-se 2018. Participaram 47 projetos de artesanato e 20 projetos de design do Distrito 

Federal. Importante registrar que o evento não cobra dos expositores pelo espaço e ambientação dos 

estandes. Toda estrutura é disponibilizada de forma gratuita, o que amplia as vantagens de 

comercialização dos participantes. Este é um diferencial muito valorizado pelos artesãos participantes, 

além da qualidade do publico visitante, formador de opnião e apreciador  
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A Casa de Criatividade e Inovação proporcionou o atendimento direto de 300 jovens das cidades 

Estrutural e Samambaia, artistas potenciais, promovendo o empreendedorismo, a criatividade, a 

inovação e o apoio à comercialização a partir de produção de peças de artesanato, design, moda 

e/ou utensílios. Foram realizadas 04 oficinas de temas diferentes: doces caseiros, vídeo de bolso, 

grafite e papietagem. Participaram 478 jovens dos quais 252 foram certificados. Foi constituído o 

Coletivo Mistura Criativa, para apoiar a comercialização dos produtos e serviços. Pelo menos cinco 

jovens foram formalizados como micro empreendedor individual.  

 

A juventude do Distrito Federal precisa de oportunidades em diversos setores da sociedade para 

que possa articular um projeto de ação de construção para o futuro, orientadas pela ideia de que os 

jovens representariam o futuro em uma perspectiva de formação de valores e atitudes das novas 

gerações. Com essa visão, o projeto estimulou o Laboratório de Criatividade e Inovação para 

oferecer perspectivas de aprendizado e crescimento. 

 

O projeto Casa de Criatividade e Inovação demandou equipe multidisciplinar de mais de 19 

profissionais, consultores renomados, instrutores, assistentes, 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 o IECAP muito agradece a dedicação, em 

especial ao estilista mineiro Ronaldo Fraga que emprestou o seu conhecimento e articulação ao 

projeto, imprimindo o sucesso obtido; à consultora master Mirian Rocha, especialista em 

desenvolvimento de territórios que soube coordenar com maestria as diversas etapas da 

metodologia do projeto; ao Babá Santana, pela sua dedicação aos nossos jovens; aos jovens 

brasilienses, Enzo Nogueira, Young e Neew que adotaram os jovens e transmitiram os seus saberes 

para multiplicar. 

 

Este Relatório de Atividades 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, 30 de dezembro de 2019 

 
Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 

 

 

 

 

 

 

 

 


