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Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP 

 



 
Palavra da Presidente 
 
O Instituto IECAP iniciou sua caminhada com um trabalho voluntário em 2001, quando adotou 
como meta contribuir com uma sociedade mais justa e mais solidária em 
iniciativas, que estavam acontecendo no Distrito Federal e demais regiões do país. Naquela 
ocasião tínhamos algumas certezas. Dentre elas a de que era preciso envolver o máximo 
possível as pessoas da comunidade nos projetos para obter resu
somente elas sabem das suas vivências e têm conhecimento das próprias demandas.
 
A capacitação profissional dos jovens e a sua inserção no mercado de trabalho também fazem 
parte da convicção do IECAP sendo o nosso foco, concret
Juventude do DF, durante os últimos doze meses, 
de Fomento nº 002/2017, em parceria com Secretaria de Estado de Políticas para Juventude 
do Distrito Federal – SEJUV. Os resultados ob
empreendedor social satisfeito pois são muito animadores. É o nosso caso.
 
Neste período, foi possível realizar mais de 
jovens e suas famílias, nos Centros de Juventude da Ceilâ
onde os alunos participaram de oficinas e cursos profissionalizantes, atendimento psicossocial
rodas de conversa, atividades de  entretenimento
os desdobramentos de ações concretas r
apoio da SEJUV.  
 
Os desafios continuam e permanecemos na luta para aprimorar cada vez mais este projeto que 
tem dado o seu contributo para diminuir as diferenças sociais que dominam o nosso país, 
sendo (mesmo que uma pequena parte) capaz de assegurar o acesso efetivo aos bens, 
serviços e riquezas da sociedade. 
 
O IECAP também avançou para se consolidar como a
organização da sociedade civil, envolvida literalmente com a 
o planejamento estratégico para os próximos dois anos, revisitou conceitos 
missão a promoção e criação de oportunidades por meio de ações plurais e transversais 
comprometidas com a transformação de vidas.
nacionalmente como agência de transformação de vidas, que atua com alto padrão de 
excelência e se destaca pela dignidade das suas entregas.
 
Em março de 2020, o mundo foi surpreendido 
suspensão das atividades 
atendimento ao Decreto GDF nº 40.520/2020, que determinou medidas para a contenção da 
pandemia do Coronavírus. Entretanto
continuaram executando atividades internas, à distância, a fim de aprimorar a execução e 
gestão para atender prontamente a retomada das atividades, mesmo 
imediatamente.  

A presente Prestação de Contas reflete um ano de 
do DF, em parceria com a Secretaria de Juventude, com muitas realizações, criando 
oportunidades e transformando vidas destes jovens.
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O Instituto IECAP iniciou sua caminhada com um trabalho voluntário em 2001, quando adotou 
como meta contribuir com uma sociedade mais justa e mais solidária em 
iniciativas, que estavam acontecendo no Distrito Federal e demais regiões do país. Naquela 
ocasião tínhamos algumas certezas. Dentre elas a de que era preciso envolver o máximo 
possível as pessoas da comunidade nos projetos para obter resultados significativos, pois, 
somente elas sabem das suas vivências e têm conhecimento das próprias demandas.

A capacitação profissional dos jovens e a sua inserção no mercado de trabalho também fazem 
parte da convicção do IECAP sendo o nosso foco, concretizado no projeto dos Centros de 

durante os últimos doze meses, por meio do Quarto Termo Aditivo ao Termo 
de Fomento nº 002/2017, em parceria com Secretaria de Estado de Políticas para Juventude 

SEJUV. Os resultados obtidos pelo projeto deixam qualquer 
empreendedor social satisfeito pois são muito animadores. É o nosso caso. 

Neste período, foi possível realizar mais de 75 mil atendimentos diretos e indiretos aos 
jovens e suas famílias, nos Centros de Juventude da Ceilândia, Estrutural e Samambaia,
onde os alunos participaram de oficinas e cursos profissionalizantes, atendimento psicossocial
rodas de conversa, atividades de  entretenimento e celebraram suas conquistas. Muitos foram 
os desdobramentos de ações concretas realizadas pelo IECAP que contou com o importante 

Os desafios continuam e permanecemos na luta para aprimorar cada vez mais este projeto que 
tem dado o seu contributo para diminuir as diferenças sociais que dominam o nosso país, 

mo que uma pequena parte) capaz de assegurar o acesso efetivo aos bens, 
serviços e riquezas da sociedade.  

avançou para se consolidar como agência de transformação social, 
organização da sociedade civil, envolvida literalmente com a transformação de vidas.
o planejamento estratégico para os próximos dois anos, revisitou conceitos definindo como sua 
missão a promoção e criação de oportunidades por meio de ações plurais e transversais 
comprometidas com a transformação de vidas. Para 2021, o IECAP quer 
nacionalmente como agência de transformação de vidas, que atua com alto padrão de 
excelência e se destaca pela dignidade das suas entregas. 

Em março de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia ocasionada pela 
suspensão das atividades dos Centros de Juventude ocorreu no dia 12/03/2020 em 

o Decreto GDF nº 40.520/2020, que determinou medidas para a contenção da 
. Entretanto, a equipe de colaboradores e o corpo direti

continuaram executando atividades internas, à distância, a fim de aprimorar a execução e 
gestão para atender prontamente a retomada das atividades, mesmo virtual, o que ocorreu 

A presente Prestação de Contas reflete um ano de intensa atividade nos Centros de Juventude 
do DF, em parceria com a Secretaria de Juventude, com muitas realizações, criando 
oportunidades e transformando vidas destes jovens. Missão cumprida por mais um ano.

Renata Aparecida de Oliveira
Administradora de Empresas, Empreendedora Social

Presidente do IECAP
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O Instituto IECAP iniciou sua caminhada com um trabalho voluntário em 2001, quando adotou 
como meta contribuir com uma sociedade mais justa e mais solidária em apoio a diversas 
iniciativas, que estavam acontecendo no Distrito Federal e demais regiões do país. Naquela 
ocasião tínhamos algumas certezas. Dentre elas a de que era preciso envolver o máximo 

ltados significativos, pois, 
somente elas sabem das suas vivências e têm conhecimento das próprias demandas. 

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

por meio do Quarto Termo Aditivo ao Termo 
de Fomento nº 002/2017, em parceria com Secretaria de Estado de Políticas para Juventude 

tidos pelo projeto deixam qualquer 

mil atendimentos diretos e indiretos aos 
ndia, Estrutural e Samambaia, 

onde os alunos participaram de oficinas e cursos profissionalizantes, atendimento psicossocial, 
e celebraram suas conquistas. Muitos foram 

ealizadas pelo IECAP que contou com o importante 

Os desafios continuam e permanecemos na luta para aprimorar cada vez mais este projeto que 
tem dado o seu contributo para diminuir as diferenças sociais que dominam o nosso país, 

mo que uma pequena parte) capaz de assegurar o acesso efetivo aos bens, 

gência de transformação social, 
transformação de vidas. Realizou 

definindo como sua 
missão a promoção e criação de oportunidades por meio de ações plurais e transversais 

r ser reconhecido 
nacionalmente como agência de transformação de vidas, que atua com alto padrão de 

pandemia ocasionada pela COVID-19. A 
Centros de Juventude ocorreu no dia 12/03/2020 em 

o Decreto GDF nº 40.520/2020, que determinou medidas para a contenção da 
, a equipe de colaboradores e o corpo diretivo do IECAP 

continuaram executando atividades internas, à distância, a fim de aprimorar a execução e 
virtual, o que ocorreu 

intensa atividade nos Centros de Juventude 
do DF, em parceria com a Secretaria de Juventude, com muitas realizações, criando 

Missão cumprida por mais um ano. 

Renata Aparecida de Oliveira 
Empresas, Empreendedora Social 

Presidente do IECAP 
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1. Introdução 

 
A presente Prestação de Contas é de responsabilidade do Instituto de Educação, Esporte, Cultura 
e Artes Populares – IECAP, também designado pelo nome fantasia IECAP Agência de 
Transformação Social, organização da sociedade civil, de fins não econômicos ou 
interesse público, constituído em 07 de março de 2001, com duração por prazo indeterminado, 
regida pelo Estatuto Social e pelos demais dispositivos e atos normativos, dele emanados, e pela 
legislação brasileira aplicável ao Terceiro Setor. 
 

A missão do IECAP é promover e criar oportunidades por meio de ações plurais e transversais 
comprometidas com a transformação de vidas. Enquanto Agência de Transformação Social e a 
fim de concretizar a sua missão, tem como finalidades: execução de ações d
inclusão social, defesa e a garantia de direitos da população, com prioridade àquelas em situação 
de risco e vulnerabilidade social, por meio da implementação ou fomento a iniciativas que 
promovam a assistência social, educação, empre
cultura, esporte e lazer, capacitação e qualificação profissional com vistas a geração de emprego 
e renda, inserção no mundo do trabalho, desenvolvimento sustentável e proteção ao meio 
ambiente. 
 

As parcerias com o poder público estão agora amparadas em regras claras e válidas em todo o 
País, com foco no controle de resultados dos projetos. Com um marco legal próprio e práticas 
institucionais que valorizem as OSCs, é possível responder adequadamente às necessidades 
uma sociedade civil atuante, que se expandiu e diversificou nas últimas décadas e que tem muito 
a contribuir com a democracia brasileira.
 

Neste sentido, o IECAP possui reconhecido Programa de Integridade e Compliance conforme 
exigência da Lei Distrital nº 6.112/2018 o que qualifica a execução de diversos projetos. Ainda 
assim, o Instituto confirma que vincula suas ações e atende a todo o con
especialmente ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
nº 13.019/2014) e o Decreto Distrital nº 37.843/2016 e demais documentos orientadores que 
regem a Administração Pública. 

 

Este Relatório de Execução do Objeto apresenta a prestação de contas das atividades realizadas 
nos Centros de Juventude no período de 05 de maio de 2019 a 04 de maio de 2020 com os 
resultados obtidos e as conquistas alcançadas pelos jovens participantes deste Programa, tão 
importante para a Juventude do DF
 
Nestas ações são priorizadas, especialmente, a questão do empreendedorismo, qualificação 
profissional para construção do Plano de Futuro de cada um, além de outros temas de interesse 
dos jovens. Neste contexto, temos a p
o IECAP visando o fortalecimento das ações nos Centros de Juventude, onde o principal desafio é 
conseguir que o nosso jovem volte a sonhar e assuma o protagonismo do seu caminho pessoal, 
profissional e social. 
 

O perfil dos jovens desenhado pelas mídias, retrata
envolvidos com drogas, violência ou acidentes de trânsito 

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

A presente Prestação de Contas é de responsabilidade do Instituto de Educação, Esporte, Cultura 
IECAP, também designado pelo nome fantasia IECAP Agência de 

Transformação Social, organização da sociedade civil, de fins não econômicos ou 
interesse público, constituído em 07 de março de 2001, com duração por prazo indeterminado, 
regida pelo Estatuto Social e pelos demais dispositivos e atos normativos, dele emanados, e pela 
legislação brasileira aplicável ao Terceiro Setor.  

A missão do IECAP é promover e criar oportunidades por meio de ações plurais e transversais 
comprometidas com a transformação de vidas. Enquanto Agência de Transformação Social e a 
fim de concretizar a sua missão, tem como finalidades: execução de ações d
inclusão social, defesa e a garantia de direitos da população, com prioridade àquelas em situação 
de risco e vulnerabilidade social, por meio da implementação ou fomento a iniciativas que 
promovam a assistência social, educação, empreendedorismo, inovação, reinserção social, 
cultura, esporte e lazer, capacitação e qualificação profissional com vistas a geração de emprego 
e renda, inserção no mundo do trabalho, desenvolvimento sustentável e proteção ao meio 

poder público estão agora amparadas em regras claras e válidas em todo o 
País, com foco no controle de resultados dos projetos. Com um marco legal próprio e práticas 
institucionais que valorizem as OSCs, é possível responder adequadamente às necessidades 
uma sociedade civil atuante, que se expandiu e diversificou nas últimas décadas e que tem muito 
a contribuir com a democracia brasileira. 

Neste sentido, o IECAP possui reconhecido Programa de Integridade e Compliance conforme 
exigência da Lei Distrital nº 6.112/2018 o que qualifica a execução de diversos projetos. Ainda 
assim, o Instituto confirma que vincula suas ações e atende a todo o con
especialmente ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil -
nº 13.019/2014) e o Decreto Distrital nº 37.843/2016 e demais documentos orientadores que 
regem a Administração Pública.  

Execução do Objeto apresenta a prestação de contas das atividades realizadas 
nos Centros de Juventude no período de 05 de maio de 2019 a 04 de maio de 2020 com os 
resultados obtidos e as conquistas alcançadas pelos jovens participantes deste Programa, tão 
importante para a Juventude do DF. 

Nestas ações são priorizadas, especialmente, a questão do empreendedorismo, qualificação 
profissional para construção do Plano de Futuro de cada um, além de outros temas de interesse 

Neste contexto, temos a parceria celebrada entre a Secretaria de Juventude do DF e 
o IECAP visando o fortalecimento das ações nos Centros de Juventude, onde o principal desafio é 
conseguir que o nosso jovem volte a sonhar e assuma o protagonismo do seu caminho pessoal, 

O perfil dos jovens desenhado pelas mídias, retrata-os como grave problema social 
envolvidos com drogas, violência ou acidentes de trânsito – e não como sujeitos de direitos, com 

 

Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

6 

A presente Prestação de Contas é de responsabilidade do Instituto de Educação, Esporte, Cultura 
IECAP, também designado pelo nome fantasia IECAP Agência de 

Transformação Social, organização da sociedade civil, de fins não econômicos ou lucrativos, de 
interesse público, constituído em 07 de março de 2001, com duração por prazo indeterminado, 
regida pelo Estatuto Social e pelos demais dispositivos e atos normativos, dele emanados, e pela 

A missão do IECAP é promover e criar oportunidades por meio de ações plurais e transversais 
comprometidas com a transformação de vidas. Enquanto Agência de Transformação Social e a 
fim de concretizar a sua missão, tem como finalidades: execução de ações de assistência social, 
inclusão social, defesa e a garantia de direitos da população, com prioridade àquelas em situação 
de risco e vulnerabilidade social, por meio da implementação ou fomento a iniciativas que 

endedorismo, inovação, reinserção social, 
cultura, esporte e lazer, capacitação e qualificação profissional com vistas a geração de emprego 
e renda, inserção no mundo do trabalho, desenvolvimento sustentável e proteção ao meio 

poder público estão agora amparadas em regras claras e válidas em todo o 
País, com foco no controle de resultados dos projetos. Com um marco legal próprio e práticas 
institucionais que valorizem as OSCs, é possível responder adequadamente às necessidades de 
uma sociedade civil atuante, que se expandiu e diversificou nas últimas décadas e que tem muito 

Neste sentido, o IECAP possui reconhecido Programa de Integridade e Compliance conforme 
exigência da Lei Distrital nº 6.112/2018 o que qualifica a execução de diversos projetos. Ainda 
assim, o Instituto confirma que vincula suas ações e atende a todo o conjunto de legislações, 

- MROSC (Lei Federal 
nº 13.019/2014) e o Decreto Distrital nº 37.843/2016 e demais documentos orientadores que 

Execução do Objeto apresenta a prestação de contas das atividades realizadas 
nos Centros de Juventude no período de 05 de maio de 2019 a 04 de maio de 2020 com os 
resultados obtidos e as conquistas alcançadas pelos jovens participantes deste Programa, tão 

Nestas ações são priorizadas, especialmente, a questão do empreendedorismo, qualificação 
profissional para construção do Plano de Futuro de cada um, além de outros temas de interesse 

arceria celebrada entre a Secretaria de Juventude do DF e 
o IECAP visando o fortalecimento das ações nos Centros de Juventude, onde o principal desafio é 
conseguir que o nosso jovem volte a sonhar e assuma o protagonismo do seu caminho pessoal, 

os como grave problema social – ora 
e não como sujeitos de direitos, com  



 
seus interesses comuns (públicos) e individuais (esfera 
peculiares se tornem objeto de deturpação grosseira. E, no que diz respeito aos jovens pobres, a 
estigmatização social realiza papel ainda mais perverso já que estes jovens vítimas das mais 
variadas formas de violência social (marginalização, preconceito, prostituição, entre outras 
formas), são tratados como se fossem, naturalmente, incapazes de atuar com independência e 
discernimento. Este cenário é desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude, que passa 
a requerer da sua gestão um esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes 
jovens e buscar superar as dificuldades, para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho 
para uma vida adulta harmoniosa.
 
Neste contexto, o IECAP cumpre os objetiv
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, para executar ações visando 
principalmente: 
 

(i) O atendimento especializado no Centros da Juventude para os jovens entre 15 e 29 anos, 
promovendo ações voltadas às áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, 
direitos humanos e trabalho. 
(ii) O apoio ao fortalecimento institucional das redes s
juventude priorizados; e  
(iii)  Ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da identidade étnico
racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas no Edital.
 

A seguir, passamos a apresentar os resultados obtidos no âmbito da gestão dos Centros de 
Juventude do Distrito Federal, no período de maio/2019 a maio/2
legislação que rege o Termo de Fomento em pauta, mas também para compartilhar as ricas e 
exitosas experiências vivenciadas no período, com os jovens de Ceilândia, Estrutural e 
Samambaia. 

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

seus interesses comuns (públicos) e individuais (esfera privada), faz com que suas trajetórias 
peculiares se tornem objeto de deturpação grosseira. E, no que diz respeito aos jovens pobres, a 
estigmatização social realiza papel ainda mais perverso já que estes jovens vítimas das mais 

a social (marginalização, preconceito, prostituição, entre outras 
formas), são tratados como se fossem, naturalmente, incapazes de atuar com independência e 

Este cenário é desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude, que passa 
querer da sua gestão um esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes 

jovens e buscar superar as dificuldades, para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho 
para uma vida adulta harmoniosa. 

Neste contexto, o IECAP cumpre os objetivos assinalados pela SEJUV compreendendo a 
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, para executar ações visando 

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, 

O apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos centros de 

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.

A seguir, passamos a apresentar os resultados obtidos no âmbito da gestão dos Centros de 
Juventude do Distrito Federal, no período de maio/2019 a maio/2020, em cumprimento a 
legislação que rege o Termo de Fomento em pauta, mas também para compartilhar as ricas e 
exitosas experiências vivenciadas no período, com os jovens de Ceilândia, Estrutural e 

 

Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

7 

privada), faz com que suas trajetórias 
peculiares se tornem objeto de deturpação grosseira. E, no que diz respeito aos jovens pobres, a 
estigmatização social realiza papel ainda mais perverso já que estes jovens vítimas das mais 

a social (marginalização, preconceito, prostituição, entre outras 
formas), são tratados como se fossem, naturalmente, incapazes de atuar com independência e 

Este cenário é desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude, que passa 
querer da sua gestão um esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes 

jovens e buscar superar as dificuldades, para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho 

os assinalados pela SEJUV compreendendo a 
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, para executar ações visando 

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, 

ociais atuantes no entorno dos centros de 

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. 

A seguir, passamos a apresentar os resultados obtidos no âmbito da gestão dos Centros de 
020, em cumprimento a 

legislação que rege o Termo de Fomento em pauta, mas também para compartilhar as ricas e 
exitosas experiências vivenciadas no período, com os jovens de Ceilândia, Estrutural e 



 

2. 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 quali
de convivência, inclusão digital, cultura, esporte, lazer, formaçã
assistência social, apoio a ações de 
comunitária. 
 

A gestão dos Centros de Juventude foi objeto do Chamamento Público nº 001/2017 realizado pela 
então Secriança, no qual o IECAP 
requisitos do certame, originando o Termo de Fomento nº 002/2017 visando a gestão dos Centros 
de Juventude do DF. Em maio de 
DF deu continuidade ao projeto, estabelecendo como 
os jovens, sendo a qualificação profissional e a busca de oportunidades
tendo como meta constituir grupo de jovens 
 

Com esta visão e, considerando as regiões administrativas priorizadas, os Centros de Juventude 
oferecem janelas de oportunidades para os jovens buscarem a sua sustentabilidade, 
desenvolverem as suas capacidades inovadoras e seus saberes, consequentemente, 
a harmonia familiar e da comunidade em que atuam. 
 

Estão destinados ao atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades, e indireto de 15 mil 
jovens e as suas famílias, no período de 12 meses,
Ceilândia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal. 
 

Os jovens efetuam o seu cadastro nas unidades, oportunidade em que fazem opção pela 
atividade de interesse, estando a disposição oficinas de violão, culinária sustentável, teatro, 
MuayThai, empregabilidade, cuja carga horária varia de 30 a 40 horas e, cursos 
profissionalizantes de massoterapia, cuidador de idoso, assistente administrativo, cuja carga 
horária é de 200 horas. 
 

O projeto disponibiliza equipe interdisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistent
instrutores qualificados. Possuí também uma equipe de coordenaç
e um assistente, atendendo prontamente 
Juventude. Em apoio a essa equipe, o projeto conta com coordenação geral, assessoria jurídica e 
contábil. 
 

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude é disponibilizado 01 
camiseta com a logomarca do projeto
em todas as atividades. A oferta de lanche no
cursos profissionalizantes) é um grande aliado para evitar a evasão. 
grande número de atendimento e a
lanches: disponibilizados no plano de trabalho, sendo necessário solicitar a SEJUV em 
janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a demanda diariamente nas oficinas, nos 
cursos profissionalizantes e nos eventos externos.

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

Os Centros de Juventude são equipamentos públicos de referência no atendimento aos jovens do 
Distrito Federal. Por meio deles, são ofertados programas de qualificação pro
de convivência, inclusão digital, cultura, esporte, lazer, formação para o empreendedorismo, 

apoio a ações de prevenção do uso de drogas ilícitas, ação social e 

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

maio de 2019, por meio do Quarto Aditivo, a Secretaria de Juventude do 
uidade ao projeto, estabelecendo como eixos norteadores pela sua  relevância para 

a qualificação profissional e a busca de oportunidades para geração de renda
tendo como meta constituir grupo de jovens produtivos de forma sustentável.

Com esta visão e, considerando as regiões administrativas priorizadas, os Centros de Juventude 
oferecem janelas de oportunidades para os jovens buscarem a sua sustentabilidade, 
desenvolverem as suas capacidades inovadoras e seus saberes, consequentemente, 
a harmonia familiar e da comunidade em que atuam.  

ao atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades, e indireto de 15 mil 
no período de 12 meses, moradores das Regiões Administrativas de 

dia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal.  

Os jovens efetuam o seu cadastro nas unidades, oportunidade em que fazem opção pela 
atividade de interesse, estando a disposição oficinas de violão, culinária sustentável, teatro, 

e, cuja carga horária varia de 30 a 40 horas e, cursos 
profissionalizantes de massoterapia, cuidador de idoso, assistente administrativo, cuja carga 

O projeto disponibiliza equipe interdisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistent
ficados. Possuí também uma equipe de coordenação, formada pelo Coordenador 

atendendo prontamente o conjunto de demandas diárias 
Em apoio a essa equipe, o projeto conta com coordenação geral, assessoria jurídica e 

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude é disponibilizado 01 
camiseta com a logomarca do projeto, material didático e lanche, este último ofertado diariamente 
em todas as atividades. A oferta de lanche nos Centros durante as atividades regulares (oficinas e 
cursos profissionalizantes) é um grande aliado para evitar a evasão. Nos 12 meses, em função do 
grande número de atendimento e ampliação das atividades extras, foram oferecidos os 18 mil 
lanches: disponibilizados no plano de trabalho, sendo necessário solicitar a SEJUV em 
janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a demanda diariamente nas oficinas, nos 

izantes e nos eventos externos. 
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Os Centros de Juventude são equipamentos públicos de referência no atendimento aos jovens do 
ão profissional, atividades 

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

A gestão dos Centros de Juventude foi objeto do Chamamento Público nº 001/2017 realizado pela 
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 
2019, por meio do Quarto Aditivo, a Secretaria de Juventude do 

eixos norteadores pela sua  relevância para 
para geração de renda, 

produtivos de forma sustentável. 

Com esta visão e, considerando as regiões administrativas priorizadas, os Centros de Juventude 
oferecem janelas de oportunidades para os jovens buscarem a sua sustentabilidade, 
desenvolverem as suas capacidades inovadoras e seus saberes, consequentemente, alcançarem 

ao atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades, e indireto de 15 mil 
moradores das Regiões Administrativas de 

Os jovens efetuam o seu cadastro nas unidades, oportunidade em que fazem opção pela 
atividade de interesse, estando a disposição oficinas de violão, culinária sustentável, teatro, 

e, cuja carga horária varia de 30 a 40 horas e, cursos 
profissionalizantes de massoterapia, cuidador de idoso, assistente administrativo, cuja carga 

O projeto disponibiliza equipe interdisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistente social, além de 
, formada pelo Coordenador 

diárias dos Centros de 
Em apoio a essa equipe, o projeto conta com coordenação geral, assessoria jurídica e 

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude é disponibilizado 01 
último ofertado diariamente 

Centros durante as atividades regulares (oficinas e 
Nos 12 meses, em função do 

mpliação das atividades extras, foram oferecidos os 18 mil 
lanches: disponibilizados no plano de trabalho, sendo necessário solicitar a SEJUV em 
janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a demanda diariamente nas oficinas, nos 



 
A estrutura física disponibiliza também espaço com 
jovens utilizem nos seus trabalhos escolares e realiz
pong e tabuleiros de xadrez para uso 
três Centros de Juventude do Distrito Federal, que funcionam nas seguintes localidades:
 

Ceilândia - QNN 13, Área Especial, Módulo B, 1º Andar
Ceilândia pertence a Administração de Ceilândia, cedida ao projeto por meio de Portaria, edifício 
onde há o partilhamento com o Conselho Tutelar e Conselho de Cultura e Esporte de Ceilândia. A 
responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é também da Administração de Ceilândia.
 

Estrutural - Área Especial 8, Praça Central
pertence a Administração da Estrutural, cedida ao projeto por meio de Declaração de Uso, edifício 
localizado na praça central da regional. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é 
da Secretaria de Juventude do DF.
 

Samambaia - QS 402, Conjunto G, Lote 1
pertence à Secretaria de Juventude. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é da 
Secretaria de Juventude do DF. 
 
Com o advento da pandemia, as atividades presenciais nos Centros de Juventude foram 
suspensas, entretanto, em uma semana
aprendizagem, além uma programação intensa de 
 

 

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

A estrutura física disponibiliza também espaço com wi-fi, computadores e impressora para que os 
s seus trabalhos escolares e realizem pesquisas. Agrega ainda mesa de ping

xadrez para uso no entretenimento e lazer dos alunos. Este projeto a
três Centros de Juventude do Distrito Federal, que funcionam nas seguintes localidades:

QNN 13, Área Especial, Módulo B, 1º Andar – Este espaço onde se localiza o CJ 
Ceilândia pertence a Administração de Ceilândia, cedida ao projeto por meio de Portaria, edifício 
onde há o partilhamento com o Conselho Tutelar e Conselho de Cultura e Esporte de Ceilândia. A 

eza e segurança do espaço é também da Administração de Ceilândia.

Área Especial 8, Praça Central - Este espaço onde se localiza o CJ Estrutural 
pertence a Administração da Estrutural, cedida ao projeto por meio de Declaração de Uso, edifício 
localizado na praça central da regional. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é 

de Juventude do DF. 

QS 402, Conjunto G, Lote 1 - Este espaço onde se localiza o CJ Samambaia 
pertence à Secretaria de Juventude. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é da 

 

Com o advento da pandemia, as atividades presenciais nos Centros de Juventude foram 
, entretanto, em uma semana, foi possível migrar as oficinas para ambiente virtual de 

aprendizagem, além uma programação intensa de lives ofertadas aos jovens.
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computadores e impressora para que os 
Agrega ainda mesa de ping-

dos alunos. Este projeto atende 
três Centros de Juventude do Distrito Federal, que funcionam nas seguintes localidades: 

Este espaço onde se localiza o CJ 
Ceilândia pertence a Administração de Ceilândia, cedida ao projeto por meio de Portaria, edifício 
onde há o partilhamento com o Conselho Tutelar e Conselho de Cultura e Esporte de Ceilândia. A 

eza e segurança do espaço é também da Administração de Ceilândia. 

Este espaço onde se localiza o CJ Estrutural 
pertence a Administração da Estrutural, cedida ao projeto por meio de Declaração de Uso, edifício 
localizado na praça central da regional. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é 

Este espaço onde se localiza o CJ Samambaia 
pertence à Secretaria de Juventude. A responsabilidade pela limpeza e segurança do espaço é da 

Com o advento da pandemia, as atividades presenciais nos Centros de Juventude foram 
foi possível migrar as oficinas para ambiente virtual de 

ofertadas aos jovens. 



 

3. As Atividades e Realizações dos Centros de Juventude

 
 
3.1. Instituto Federal – Campus 
Os alunos dos Centros de Juventude participaram d
09/05/2019, com o tema Trabalho dá Trabalho. Uma 
sobre a responsabilidade do trabalho. A importância da preparação de cada jovem para assumir 
postos de trabalho. O evento contou com três turnos onde compareceram cerca de 180 jovens. A 
equipe de psicóloga, pedagoga e assistente social dos Centros de Juventude conduziu toda a 
dinâmica. 
 
 

3.2. Mutirão da Cidadania CIEE
Em 31 de Maio, o CIEE realizou o evento Mutirão da Cidadania. Foi feita uma ação de mobilização 
para este evento, divulgação com os jovens, ofertamos 
presença de 18 jovens do CJ Estrutural, 21 jovens do CJ Ceilândia e 11 jovens do CJ Samambaia. 
No evento foram realizados cadastros para participar de vagas de estágio. Os alunos do time de hip 
hop realizaram uma linda apresentação. Nos temas ministrados aprenderam sobre higiene bucal e 
houve também um bate papo sobre os Centros de Juventude.
 
 

3.3. Parceria com a UNB – Literatura de Cordel
01/07 A Literatura de Cordel como Estratégia de Promoção e Educação em Saúde. A metodologia 
planejada foi utilizada nas rodas de conversa com a temática do cordel junto a distribuição de um 
papel para manifestação artística do significado individual do que
seguida, foi aplicado o questionário de situação sociodemográfica. O objetivo da parceria foi saber 
qual o perfil juvenil que compõe a Região Administrativa de Ceilândia participantes deste Centro, 
ao passo que foram identificadas suas necessidades sanitárias pela arte que expressarem. Os 
objetivos específicos foram: identificar o perfil sociodemográfico da população que frequenta o 
Centro de Juventude; compreender as situações e realidades dessa população e na apresentação 
final do trabalho da disciplina, identificar equipamentos e parcerias que nos ajudarão em 
propostas de promoção e educação em saúde para este público. 
 
 

3.4. Show de Violão na Estrutural
Em 13 de julho aconteceu o show dos alunos de violão. Foram várias apresentações musicais e um 
delicioso lanche. Esta iniciativa foi organizada pelo professor de violão da Estrutural, Marcos 
Elienai, que tem grande influência sobre os jovens da região e reun
e familiares. 
 
 

3.5. UNESCO/SESI 
Em 25/07 os Centros de Juventude receberam a consultora da UNESCO para ministrar palestra 
sobre a Educação Livre, uma parceria com o SESI, para disponibilizar plataforma de oportunidades 
aos alunos e instrutores, que puderam
jovens no CJ Ceilândia, 32 no CJ Estrutural e 28 jovens no CJ Samambaia.

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

As Atividades e Realizações dos Centros de Juventude 

Campus Ceilândia 
nos dos Centros de Juventude participaram de encontros promovidos pelo Instituto, no dia 

Trabalho dá Trabalho. Uma oportunidade de conscientização dos jovens 
sobre a responsabilidade do trabalho. A importância da preparação de cada jovem para assumir 

O evento contou com três turnos onde compareceram cerca de 180 jovens. A 
ga e assistente social dos Centros de Juventude conduziu toda a 

Mutirão da Cidadania CIEE 
Em 31 de Maio, o CIEE realizou o evento Mutirão da Cidadania. Foi feita uma ação de mobilização 
para este evento, divulgação com os jovens, ofertamos transporte para ida e volta, contamos com a 
presença de 18 jovens do CJ Estrutural, 21 jovens do CJ Ceilândia e 11 jovens do CJ Samambaia. 
No evento foram realizados cadastros para participar de vagas de estágio. Os alunos do time de hip 

linda apresentação. Nos temas ministrados aprenderam sobre higiene bucal e 
houve também um bate papo sobre os Centros de Juventude. 

Literatura de Cordel 
01/07 A Literatura de Cordel como Estratégia de Promoção e Educação em Saúde. A metodologia 
planejada foi utilizada nas rodas de conversa com a temática do cordel junto a distribuição de um 
papel para manifestação artística do significado individual do que é saúde para eles. Logo em 
seguida, foi aplicado o questionário de situação sociodemográfica. O objetivo da parceria foi saber 
qual o perfil juvenil que compõe a Região Administrativa de Ceilândia participantes deste Centro, 

as suas necessidades sanitárias pela arte que expressarem. Os 
objetivos específicos foram: identificar o perfil sociodemográfico da população que frequenta o 
Centro de Juventude; compreender as situações e realidades dessa população e na apresentação 

do trabalho da disciplina, identificar equipamentos e parcerias que nos ajudarão em 
propostas de promoção e educação em saúde para este público.  

Show de Violão na Estrutural 
13 de julho aconteceu o show dos alunos de violão. Foram várias apresentações musicais e um 

delicioso lanche. Esta iniciativa foi organizada pelo professor de violão da Estrutural, Marcos 
Elienai, que tem grande influência sobre os jovens da região e reuniu publico em torno de 

Em 25/07 os Centros de Juventude receberam a consultora da UNESCO para ministrar palestra 
sobre a Educação Livre, uma parceria com o SESI, para disponibilizar plataforma de oportunidades 

, que puderam trabalhar o protagonismo, fazer escuta ativa.
jovens no CJ Ceilândia, 32 no CJ Estrutural e 28 jovens no CJ Samambaia. 
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promovidos pelo Instituto, no dia 
oportunidade de conscientização dos jovens 

sobre a responsabilidade do trabalho. A importância da preparação de cada jovem para assumir 
O evento contou com três turnos onde compareceram cerca de 180 jovens. A 

ga e assistente social dos Centros de Juventude conduziu toda a 

Em 31 de Maio, o CIEE realizou o evento Mutirão da Cidadania. Foi feita uma ação de mobilização 
transporte para ida e volta, contamos com a 

presença de 18 jovens do CJ Estrutural, 21 jovens do CJ Ceilândia e 11 jovens do CJ Samambaia. 
No evento foram realizados cadastros para participar de vagas de estágio. Os alunos do time de hip 

linda apresentação. Nos temas ministrados aprenderam sobre higiene bucal e 

01/07 A Literatura de Cordel como Estratégia de Promoção e Educação em Saúde. A metodologia 
planejada foi utilizada nas rodas de conversa com a temática do cordel junto a distribuição de um 

é saúde para eles. Logo em 
seguida, foi aplicado o questionário de situação sociodemográfica. O objetivo da parceria foi saber 
qual o perfil juvenil que compõe a Região Administrativa de Ceilândia participantes deste Centro, 

as suas necessidades sanitárias pela arte que expressarem. Os 
objetivos específicos foram: identificar o perfil sociodemográfico da população que frequenta o 
Centro de Juventude; compreender as situações e realidades dessa população e na apresentação 

do trabalho da disciplina, identificar equipamentos e parcerias que nos ajudarão em 

13 de julho aconteceu o show dos alunos de violão. Foram várias apresentações musicais e um 
delicioso lanche. Esta iniciativa foi organizada pelo professor de violão da Estrutural, Marcos 

iu publico em torno de 40 jovens 

Em 25/07 os Centros de Juventude receberam a consultora da UNESCO para ministrar palestra 
sobre a Educação Livre, uma parceria com o SESI, para disponibilizar plataforma de oportunidades 

trabalhar o protagonismo, fazer escuta ativa. Participaram 56 
 



 
3.6. Participação no Arraial do Trabalhador 
Dia 27 de Junho, um grupo de 14 jovens dos Centros de Juventude participou do Arrai
Trabalhador, uma pareceria entre a Secretaria de Juventude e a Secretaria do Trabalho, realizado 
no Setor Comercial Sul. Foi feita a divulgação das ações dos Centros e 
convocar jovens a participarem das atividades desenvolvidas nos CJ’s.
 
 
3.7. Parceria com a UNB – Saúde Coletiva
Foi realizada noteatro da UNB em Campus Ceilândia uma roda de conversa para os alunos do CJ 
Ceilândia sobre o curso de saúde coletiva, em parceria com a Secretaria da Juventude. Os 
discentes do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no âmbito da disciplina Contexto 
Social e Práticas em Saúde Coletiva ministrado pela docente Maria Inez Montagner, para que 
possam apoiar a Secretaria no levantamento do perfil sociodemográfico dos jovens participantes do 
Centro de Juventude de Ceilândia e assim ter uma visão mais aprofundada sobre quais estratégias 
e propostas serão cabíveis ao Centro e aos jovens dessa região. O 
é buscar ferramentas que possam nos ajudar a criar um vínculo com esses jovens e assim além de 
conseguir identificar o perfil destes e levantar demandas de saúde
 
 
3.8. Dia Internacional da Juventude
Na semana de 31 de julho á 09 de agosto realizamos a mobilização para o Dia Internacional da 
Juventude. Em 10 de agosto foi realizad
Estacionamento do Centro de Juventude da Ceilândia. Tivemos várias atraç
comunidade dentre elas: apresentação da turma de violão do Centro de Juventude da Ceilândia, 
apresentação do  Rapper Pallozo, aulão de Muay Thai dos três centros de Juventude, Capoterapia, 
apresentação da turma de violão da Samambaia, 
fala do Secretário de Juventude 
Nacional de Juventude, apresentação da turma de violão da Estrutural, apresentação do grupo 
Farol Music-Cidade Estrutural, apresentação da turma de Hip hop da Estrutural, apresentação da 
banda 2LIVE, cuidados com a saúde e bem estar; cortes de cabelo, manicure, massagem 
terapêutica, aferição da pressão arterial, cuidado e higiene bucal, ID Jovem.
 
 
Pareceria SEJUS - São Sebastião 
Em 17 de agosto, a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto do 
Cidadão, em São Sebasião, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de 
Juventude da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com 
nossos alunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação.
 
 
3.9. Parceria Shantala 
Dia 23 de Agosto foi dia do grupo de Shantala receber a comunidade e seus bebês para 
realização do curso Shantala (massagens para bebês e crianças de até 3 anos).
 
 
 

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
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Participação no Arraial do Trabalhador  
Dia 27 de Junho, um grupo de 14 jovens dos Centros de Juventude participou do Arrai
Trabalhador, uma pareceria entre a Secretaria de Juventude e a Secretaria do Trabalho, realizado 
no Setor Comercial Sul. Foi feita a divulgação das ações dos Centros e distribuídos os folders para 
convocar jovens a participarem das atividades desenvolvidas nos CJ’s. 

Saúde Coletiva 
teatro da UNB em Campus Ceilândia uma roda de conversa para os alunos do CJ 

saúde coletiva, em parceria com a Secretaria da Juventude. Os 
discentes do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no âmbito da disciplina Contexto 
Social e Práticas em Saúde Coletiva ministrado pela docente Maria Inez Montagner, para que 

am apoiar a Secretaria no levantamento do perfil sociodemográfico dos jovens participantes do 
Centro de Juventude de Ceilândia e assim ter uma visão mais aprofundada sobre quais estratégias 
e propostas serão cabíveis ao Centro e aos jovens dessa região. O compromisso com a Secretaria 
é buscar ferramentas que possam nos ajudar a criar um vínculo com esses jovens e assim além de 
conseguir identificar o perfil destes e levantar demandas de saúde 

Dia Internacional da Juventude 
Na semana de 31 de julho á 09 de agosto realizamos a mobilização para o Dia Internacional da 

10 de agosto foi realizada comemoração do Dia Internacional da Juventude
Estacionamento do Centro de Juventude da Ceilândia. Tivemos várias atraç
comunidade dentre elas: apresentação da turma de violão do Centro de Juventude da Ceilândia, 
apresentação do  Rapper Pallozo, aulão de Muay Thai dos três centros de Juventude, Capoterapia, 
apresentação da turma de violão da Samambaia, apresentação da turma de Teatro da Ceilândia, 

ecretário de Juventude do DF, Léo Bijus, juntamente com JayaneNicaretta, Secretária 
, apresentação da turma de violão da Estrutural, apresentação do grupo 

ural, apresentação da turma de Hip hop da Estrutural, apresentação da 
banda 2LIVE, cuidados com a saúde e bem estar; cortes de cabelo, manicure, massagem 
terapêutica, aferição da pressão arterial, cuidado e higiene bucal, ID Jovem. 

Sebastião  
a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto do 

Cidadão, em São Sebasião, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de 
Juventude da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com 

lunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação.

Dia 23 de Agosto foi dia do grupo de Shantala receber a comunidade e seus bebês para 
realização do curso Shantala (massagens para bebês e crianças de até 3 anos).
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Dia 27 de Junho, um grupo de 14 jovens dos Centros de Juventude participou do Arraiá do 
Trabalhador, uma pareceria entre a Secretaria de Juventude e a Secretaria do Trabalho, realizado 

distribuídos os folders para 

teatro da UNB em Campus Ceilândia uma roda de conversa para os alunos do CJ 
saúde coletiva, em parceria com a Secretaria da Juventude. Os 

discentes do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no âmbito da disciplina Contexto 
Social e Práticas em Saúde Coletiva ministrado pela docente Maria Inez Montagner, para que 

am apoiar a Secretaria no levantamento do perfil sociodemográfico dos jovens participantes do 
Centro de Juventude de Ceilândia e assim ter uma visão mais aprofundada sobre quais estratégias 

compromisso com a Secretaria 
é buscar ferramentas que possam nos ajudar a criar um vínculo com esses jovens e assim além de 

Na semana de 31 de julho á 09 de agosto realizamos a mobilização para o Dia Internacional da 
Dia Internacional da Juventude, no 

Estacionamento do Centro de Juventude da Ceilândia. Tivemos várias atrações e atendimentos à 
comunidade dentre elas: apresentação da turma de violão do Centro de Juventude da Ceilândia, 
apresentação do  Rapper Pallozo, aulão de Muay Thai dos três centros de Juventude, Capoterapia, 

apresentação da turma de Teatro da Ceilândia, 
, juntamente com JayaneNicaretta, Secretária 

, apresentação da turma de violão da Estrutural, apresentação do grupo 
ural, apresentação da turma de Hip hop da Estrutural, apresentação da 

banda 2LIVE, cuidados com a saúde e bem estar; cortes de cabelo, manicure, massagem 
 

a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto do 
Cidadão, em São Sebasião, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de 
Juventude da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com 

lunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação. 

Dia 23 de Agosto foi dia do grupo de Shantala receber a comunidade e seus bebês para 
realização do curso Shantala (massagens para bebês e crianças de até 3 anos). 



3.10. Voluntariado AMBEV 
O Encontro do Dia do Voluntariado, promovido pela AMBEV; para consolidar uma nova parceria 
com o IECAP, visando oportunidades de est
realizado no Centro de Juventude da Ceilândia no dia 28/08/2
 
 
3.11. Parceria SEJUS – Estrutural 
Nos dias 13 e 14 de setembro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 
perto do Cidadão, na Cidade Estrutural, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 
Juventude para os atendimentos a 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 
massagem com nossos alunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação.
 
 
3.12. Brunch da AMBEV 
Em 26/09 os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
Sustentável, trabalharam do evento da AMBEV onde foi servido um brunch por eles produzidos no 
âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedor
jovens alunos dos Centros de Juventude.
 
 
3.13. Setembro Amarelo 
Na semana de 23 a 30 de setembro foram realizadas dinâmicas com os alunos dos Centros de 
Juventude referente a Campanha “Setembro Amarelo”, mês de Prevenão ao Suicídio. A dinâmica 
compreendeu envolvimento entre os jovens para colocarem um pequeno papel dentro do TNT 
colado na parede representando o emoji que estaria representando suas emoções.
 
 
3.14. Aula de Reiki Centro de Juventude Estrutural
Em 20 de outubro foi realizada 
alunos. O curso fio oferecido gratuitamente pelo Instituto Shamballa
 
 
3.15. Parceria SEJUS - Ceilândia
Nos dias 21 a 25 de outubro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 
perto do Cidadão, na Ceilândia, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 
Juventude para os atendimentos diversos e contamos também com a participação dos nossos 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 
massagem com nossos alunos de massoterapia.
 
 
3.16. Feira Renda-se 2019 
Em 25 de outubro, os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
Sustentável, trabalharam do evento Renda
Sul, onde foi servido um brunch por eles produzidos no âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma 
iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedorismo dos jovens alunos dos Centros de Juventude.

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

O Encontro do Dia do Voluntariado, promovido pela AMBEV; para consolidar uma nova parceria 
com o IECAP, visando oportunidades de estágio para os jovens dos Centros de Juventude 
realizado no Centro de Juventude da Ceilândia no dia 28/08/2019. 

Estrutural  
Nos dias 13 e 14 de setembro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 
perto do Cidadão, na Cidade Estrutural, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 
Juventude para os atendimentos a Saúde e contamos também com a participação dos nossos 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 
massagem com nossos alunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação.

9 os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
Sustentável, trabalharam do evento da AMBEV onde foi servido um brunch por eles produzidos no 
âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedor
jovens alunos dos Centros de Juventude. 

Na semana de 23 a 30 de setembro foram realizadas dinâmicas com os alunos dos Centros de 
Juventude referente a Campanha “Setembro Amarelo”, mês de Prevenão ao Suicídio. A dinâmica 
compreendeu envolvimento entre os jovens para colocarem um pequeno papel dentro do TNT 
colado na parede representando o emoji que estaria representando suas emoções.

Aula de Reiki Centro de Juventude Estrutural 
Em 20 de outubro foi realizada a aula de Reiki de 9h ás 13h da tarde com a participação de 12 
alunos. O curso fio oferecido gratuitamente pelo Instituto Shamballa. 

Ceilândia 
Nos dias 21 a 25 de outubro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 

Cidadão, na Ceilândia, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 
Juventude para os atendimentos diversos e contamos também com a participação dos nossos 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 

assagem com nossos alunos de massoterapia. 

Em 25 de outubro, os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
Sustentável, trabalharam do evento Renda-se, feira de artesanato realizada no Pontão do Lago 

onde foi servido um brunch por eles produzidos no âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma 
iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedorismo dos jovens alunos dos Centros de Juventude.
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O Encontro do Dia do Voluntariado, promovido pela AMBEV; para consolidar uma nova parceria 
gio para os jovens dos Centros de Juventude 

Nos dias 13 e 14 de setembro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 
perto do Cidadão, na Cidade Estrutural, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 

Saúde e contamos também com a participação dos nossos 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 
massagem com nossos alunos de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação. 

9 os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
Sustentável, trabalharam do evento da AMBEV onde foi servido um brunch por eles produzidos no 
âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedorismo dos 

Na semana de 23 a 30 de setembro foram realizadas dinâmicas com os alunos dos Centros de 
Juventude referente a Campanha “Setembro Amarelo”, mês de Prevenão ao Suicídio. A dinâmica 
compreendeu envolvimento entre os jovens para colocarem um pequeno papel dentro do TNT 
colado na parede representando o emoji que estaria representando suas emoções. 

iki de 9h ás 13h da tarde com a participação de 12 

Nos dias 21 a 25 de outubro a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais 
Cidadão, na Ceilândia, onde apoiamos com a utilização do espaço do Centro de 

Juventude para os atendimentos diversos e contamos também com a participação dos nossos 
jovens de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, atendimento para cadastro, 

Em 25 de outubro, os jovens do Centro de Juventude da Estrutural, alunos da Oficina Culinária 
se, feira de artesanato realizada no Pontão do Lago 

onde foi servido um brunch por eles produzidos no âmbito do projeto “Sustenta Sonho”, uma 
iniciativa do IECAP em apoio ao empreendedorismo dos jovens alunos dos Centros de Juventude. 



 
3.17. Competição MMA 
Dia 8 de novembro os alunos de Muay Thai 
2ª edição. Com Vitória do nosso aluno Natan e luta empate para o William Silva.
 
 
3.18. Parceria SEJUS - Itapuã 
Em 09 de novembro, a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto 
do Cidadão, em Itapuã, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de Juventude 
da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com nossos alunos 
de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação.
 
 
3.19. Evento Together 
Participação dos jovens dos Centros de Juventude no evento Together, realizado
entre os dias 21 e 24 de novembro, 
objetivo de proporcionar uma experiência de missão e voluntariado, o evento contou com a 
participação de cantores, profissionais de diversas áreas e palestrantes, além de permitir que os 
participantes colocassem em prática o aprendizado adquirido du
 
 
3.20. Campanha de Vacinação 
Dia 25 de Novembro tivemos a Campanha de Vacinação nos Centros de Juventude com os 
profissionais da Secretaria de Saúde. Nesta campanha, ofereceram aos nossos jovens a vacinação 
contra o sarampo e também atualizaram as vacinas em atrasos.
 
 
3.21. Reunião Comissão NiñoSUR
Em 27 de novembro dez jovens dos Centros de Juventude participaram da XXXIV Reunião de 
Altas Autoridades de Direitos Humanos e Ministério de Relações Exteriores do MERCOSUL e 
XXVIII Reunião da Iniciativa Permanente da Comissão NiñoSUR. A reunião 
especificamente para os adolescentes, momento de proposições na construção das políticas 
públicas para a garantia de seus direitos; não somente do país sede, mas de todas as nações 
envolvidas na reunião. 
 
 
3.22. Faça e Venda Panetone - 
Oficina especial de confecção de panetone para estimular o empreendedorismo 
foi realizado no final de novembro visando as festas de final de ano. Cerca de cinco alunos fizeram 
panetone para venda. Em 23/11 o workshop Panetone e montagem da árvore de Natal 
CJC e CJS, e em 30/11/2019 no 
ano consecutivo, com os jovens, nos trê
com reflexões sobre o período. Cada aluno deixa na árvore o seu desejo.

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

Dia 8 de novembro os alunos de Muay Thai participaram da luta na academia da Cristal Estadium 
2ª edição. Com Vitória do nosso aluno Natan e luta empate para o William Silva.

 
Em 09 de novembro, a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto 

Cidadão, em Itapuã, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de Juventude 
da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com nossos alunos 
de massoterapia, exposição Casa de Criatividade e Inovação. 

Participação dos jovens dos Centros de Juventude no evento Together, realizado
entre os dias 21 e 24 de novembro, que contou com 10 mil jovens entre 13 e 35 anos.
objetivo de proporcionar uma experiência de missão e voluntariado, o evento contou com a 
participação de cantores, profissionais de diversas áreas e palestrantes, além de permitir que os 
participantes colocassem em prática o aprendizado adquirido durante a programação. 

 
Dia 25 de Novembro tivemos a Campanha de Vacinação nos Centros de Juventude com os 
profissionais da Secretaria de Saúde. Nesta campanha, ofereceram aos nossos jovens a vacinação 

atualizaram as vacinas em atrasos. 

Reunião Comissão NiñoSUR 
Em 27 de novembro dez jovens dos Centros de Juventude participaram da XXXIV Reunião de 
Altas Autoridades de Direitos Humanos e Ministério de Relações Exteriores do MERCOSUL e 

niciativa Permanente da Comissão NiñoSUR. A reunião 
especificamente para os adolescentes, momento de proposições na construção das políticas 
públicas para a garantia de seus direitos; não somente do país sede, mas de todas as nações 

 Montagem da árvore de Natal 
Oficina especial de confecção de panetone para estimular o empreendedorismo 
foi realizado no final de novembro visando as festas de final de ano. Cerca de cinco alunos fizeram 

23/11 o workshop Panetone e montagem da árvore de Natal 
no CJE. A ação da montagem da árvorefoi realizada pelo segundo 

com os jovens, nos três Centros, para estimular o avivamento da época de Natal, 
com reflexões sobre o período. Cada aluno deixa na árvore o seu desejo. 
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participaram da luta na academia da Cristal Estadium 
2ª edição. Com Vitória do nosso aluno Natan e luta empate para o William Silva. 

Em 09 de novembro, a SEJUS, em parceria com a SEJUV, realizou o evento SEJUS Mais perto 
Cidadão, em Itapuã, onde apoiamos com a participação dos jovens dos Centros de Juventude 

da oficina de violão, Hip hop, aula show de culinária sustentável, massagem com nossos alunos 

Participação dos jovens dos Centros de Juventude no evento Together, realizado em Brasília, 
10 mil jovens entre 13 e 35 anos. Com o 

objetivo de proporcionar uma experiência de missão e voluntariado, o evento contou com a 
participação de cantores, profissionais de diversas áreas e palestrantes, além de permitir que os 

rante a programação.  

Dia 25 de Novembro tivemos a Campanha de Vacinação nos Centros de Juventude com os 
profissionais da Secretaria de Saúde. Nesta campanha, ofereceram aos nossos jovens a vacinação 

Em 27 de novembro dez jovens dos Centros de Juventude participaram da XXXIV Reunião de 
Altas Autoridades de Direitos Humanos e Ministério de Relações Exteriores do MERCOSUL e 

niciativa Permanente da Comissão NiñoSUR. A reunião foi direcionada 
especificamente para os adolescentes, momento de proposições na construção das políticas 
públicas para a garantia de seus direitos; não somente do país sede, mas de todas as nações 

Oficina especial de confecção de panetone para estimular o empreendedorismo junto aos jovens, 
foi realizado no final de novembro visando as festas de final de ano. Cerca de cinco alunos fizeram 

23/11 o workshop Panetone e montagem da árvore de Natal ocorreu no 
foi realizada pelo segundo 

, para estimular o avivamento da época de Natal, 



 
3.23. Visita Técnica ao Abrigo Esperança da 
Em 20 de novembro, a turma Cuidador de Idosos da professora Maria e Fernanda do Centro de 
Juventude Ceilândia visitou o Abrigo Esperança da Ceilândia
alunos uma vivência sobre o que eles iriam encontrar no decor
empirismo fazendo com que os mesmos pudessem ter empatia, para que pudessem além da 
teoria terem a pratica juntas. Os alunos puderam conversar com a equipe multidisciplinar e trocar 
saberes puderam ouvir alguns dos pacientes q
ser cuidador tem que ter muito amor e zelo pelos pacientes. 
 
 
3.24. Roda de Conversa - Prevenção de HIV/AIDS e IST'S 
Em 21/11 no Centro de Juventude Ceilân
Roda de Conversa “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na 
Adolescência”. A atividade deu-
Crianças e Adolescentes da SEJUS
ONU, que atuam conjuntamente para promover a saúde de adolescentes, disseminar boas 
práticas e fortalecer a integração com a comunidade.Cada Aluno que participou da Palestra foi 
certificado por 2horas de palestras.
 
 
3.25. Oficina de Currículo e Processo 
Realizado no CJ Samambaia com a participação dos alunos CJ Ceilândia
necessidade dos alunos de aprender a fazer currículo assim bem como participarem de entrevista 
a professora Gabriela promoveu a oficina especificamente para abordar o tema citado acima. 
Foram realizadas entrevistas para o processo seletivo, ensinando como os jovens devem se 
portar durante a entrevista bem como o porquê das perguntas e como 
oportunidade, os alunos aprenderam 
Aa oficina foi bem instrutiva levando os jovens a um novo saber.
 
 
3.26. Coletivo Artístico CeinCena
Juventude 
A ação deveria ser apenas para os alunos do Teatro e numa conversa com o Grupo e o professor 
A coordenação achou pertinente que fosse estendido para todos os alunos do Centro de 
Juventude da Ceilândia assim bem como os usuários da Bibl
lotados. A ação foi muito rica. Ação 

 
 

3.27. FirstSunset 
Em 08/12 a participação dos nossos alunos de Muay Thai no Evento FirstSunset, para prestigiar a 
luta dos instrutores dos CJ’s. 
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Visita Técnica ao Abrigo Esperança da Ceilândia 
turma Cuidador de Idosos da professora Maria e Fernanda do Centro de 

visitou o Abrigo Esperança da Ceilândia.A visita foi para 
alunos uma vivência sobre o que eles iriam encontrar no decorrer da profissão
empirismo fazendo com que os mesmos pudessem ter empatia, para que pudessem além da 
teoria terem a pratica juntas. Os alunos puderam conversar com a equipe multidisciplinar e trocar 
saberes puderam ouvir alguns dos pacientes que contaram do jeitinho deles o que faziam ali. Para 
ser cuidador tem que ter muito amor e zelo pelos pacientes. 34 participantes.

Prevenção de HIV/AIDS e IST'S - Nações Unidas (UNFPA)
Centro de Juventude Ceilândia os adolescentes e jovens foram beneficiados com a 

Roda de Conversa “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na 
-se através de parceria entre a subsecretaria de Políticas para 

SEJUS e o Fundo de População das Nações Unidas 
ONU, que atuam conjuntamente para promover a saúde de adolescentes, disseminar boas 
práticas e fortalecer a integração com a comunidade.Cada Aluno que participou da Palestra foi 

palestras.44 alunos presentes. 

rocesso Seletivo 
Realizado no CJ Samambaia com a participação dos alunos CJ Ceilândia
necessidade dos alunos de aprender a fazer currículo assim bem como participarem de entrevista 

rofessora Gabriela promoveu a oficina especificamente para abordar o tema citado acima. 
entrevistas para o processo seletivo, ensinando como os jovens devem se 

portar durante a entrevista bem como o porquê das perguntas e como 
oportunidade, os alunos aprenderam como fazer o currículo e o que deve realmente constar nele

a oficina foi bem instrutiva levando os jovens a um novo saber. Participaram 

Coletivo Artístico CeinCenae a doação de sangue dos alunos 

A ação deveria ser apenas para os alunos do Teatro e numa conversa com o Grupo e o professor 
A coordenação achou pertinente que fosse estendido para todos os alunos do Centro de 
Juventude da Ceilândia assim bem como os usuários da Biblioteca e do prédio onde estamos 

ção Doação de Sangue – Hemocentro- 32 alunos participaram.

articipação dos nossos alunos de Muay Thai no Evento FirstSunset, para prestigiar a 
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turma Cuidador de Idosos da professora Maria e Fernanda do Centro de 
para proporcionar aos 

rer da profissão. Levá-los ao 
empirismo fazendo com que os mesmos pudessem ter empatia, para que pudessem além da 
teoria terem a pratica juntas. Os alunos puderam conversar com a equipe multidisciplinar e trocar 

ue contaram do jeitinho deles o que faziam ali. Para 
34 participantes. 

Nações Unidas (UNFPA) 
foram beneficiados com a 

Roda de Conversa “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na 
se através de parceria entre a subsecretaria de Políticas para 

undo de População das Nações Unidas – UNFPA, da 
ONU, que atuam conjuntamente para promover a saúde de adolescentes, disseminar boas 
práticas e fortalecer a integração com a comunidade.Cada Aluno que participou da Palestra foi 

Realizado no CJ Samambaia com a participação dos alunos CJ Ceilândia. Verificando a 
necessidade dos alunos de aprender a fazer currículo assim bem como participarem de entrevista 

rofessora Gabriela promoveu a oficina especificamente para abordar o tema citado acima. 
entrevistas para o processo seletivo, ensinando como os jovens devem se 

portar durante a entrevista bem como o porquê das perguntas e como respondê-las. Na 
como fazer o currículo e o que deve realmente constar nele. 

Participaram 25 alunos. 

doação de sangue dos alunos dos Centros de 

A ação deveria ser apenas para os alunos do Teatro e numa conversa com o Grupo e o professor 
A coordenação achou pertinente que fosse estendido para todos os alunos do Centro de 

ioteca e do prédio onde estamos 
32 alunos participaram. 

articipação dos nossos alunos de Muay Thai no Evento FirstSunset, para prestigiar a 



3.28. A Hora do Código – WIX 
Os Centros de Juventude receberam o Movimento Internacional da WIX, que reúne milhares de 
crianças e jovens chamado A Hora do Código (Hour ofCode) para dar acesso ao mundo da 
tecnologia e ainda estimular o empreendedorismo nos jovens.
 
 
3.29. Festa de Formatura  
Realização da 7ª formatura com os formandos dos Centros de Juventude de Estrutural, Ceilândia 
e Samambaia. 
 
 
3.30. Patinação no Gelo 
Os jovens dos Centros de Juventude foram ao Taguatinga Shopping
com a SEJUS, para participar da patinação no gelo
Trabalharam aspectos com concentração, 
prazer, oxigenação cerebral e 
conduzida pela Psicóloga Andréia Arruda.
 
 
3.31. Ação do Dia da Mulher 
Foi realizada como forma de reflexão, orientação e evitação do paradigma da violência contra a 
mulher, numa atuação conjunta entre as coordenações, a psicossocial e os cursos em 
andamento, o curso profissionalizante de massoterapia trouxe reflexões sobre o respeito ao 
respeito ao outro, fortalecimento do feminino e importância da sororidade entre mulheres. A oficina 
de Violão prestou homenagem a mulher com a Canção “Maria Maria” de Milton Nascimento e o 
Hip Hop celebrou a diversidade e o engajamento feminino em t
apresentação da parcela feminina da oficina.

Relatório de Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

 
Os Centros de Juventude receberam o Movimento Internacional da WIX, que reúne milhares de 
crianças e jovens chamado A Hora do Código (Hour ofCode) para dar acesso ao mundo da 

empreendedorismo nos jovens. 

Realização da 7ª formatura com os formandos dos Centros de Juventude de Estrutural, Ceilândia 

Os jovens dos Centros de Juventude foram ao Taguatinga Shopping, uma parceria
para participar da patinação no gelo nos dias 17, 18 e 19 de dezembro

oncentração, coordenação motora, equilíbrio, além do 
erebral e liberação de endorfina, dopamina e oxitocina. Esta ação foi 

Psicóloga Andréia Arruda. 

como forma de reflexão, orientação e evitação do paradigma da violência contra a 
mulher, numa atuação conjunta entre as coordenações, a psicossocial e os cursos em 
andamento, o curso profissionalizante de massoterapia trouxe reflexões sobre o respeito ao 
respeito ao outro, fortalecimento do feminino e importância da sororidade entre mulheres. A oficina 
de Violão prestou homenagem a mulher com a Canção “Maria Maria” de Milton Nascimento e o 
Hip Hop celebrou a diversidade e o engajamento feminino em todas as áreas e profissões com a 
apresentação da parcela feminina da oficina. Participaram 105 alunos nos três Centros.
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Os Centros de Juventude receberam o Movimento Internacional da WIX, que reúne milhares de 
crianças e jovens chamado A Hora do Código (Hour ofCode) para dar acesso ao mundo da 

Realização da 7ª formatura com os formandos dos Centros de Juventude de Estrutural, Ceilândia 

, uma parceria da SEJUV 
nos dias 17, 18 e 19 de dezembro.  

quilíbrio, além do relaxamento, 
xitocina. Esta ação foi 

como forma de reflexão, orientação e evitação do paradigma da violência contra a 
mulher, numa atuação conjunta entre as coordenações, a psicossocial e os cursos em 
andamento, o curso profissionalizante de massoterapia trouxe reflexões sobre o respeito ao corpo, 
respeito ao outro, fortalecimento do feminino e importância da sororidade entre mulheres. A oficina 
de Violão prestou homenagem a mulher com a Canção “Maria Maria” de Milton Nascimento e o 

odas as áreas e profissões com a 
Participaram 105 alunos nos três Centros. 



4. As Oficinas 

 

As oficinas disponibilizadas atenderam as áreas da cultura e do esporte. Os instrutores das 
oficinas são profissionais selecionados nas regiões administrativas onde os Centros de Juventude 
funcionam. São bem preparados e dedicados aos objetivos do projeto.
 

Para participar das oficinas o aluno tem que preencher o cadastro, documento destinado a 
conhecer o jovem e as suas demandas. O cadastro é disponibilizado aos jovens em meio físico, 
em link no site do IECAP e nos totens eletrônicos disponibilizados nos 
integrados ao sistema de monitoramento
interesse dos jovens para as oficinas sendo este o documento utilizado na mobilização.
 

Quando o jovem inicia suas atividades no Centro de Juve
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
atendimento e ampliação das atividades e
disponibilizados no plano de trabalho, sendo necessário solicitar
remanejamento de rubrica, para atender a demanda 
profissionalizantes e nos eventos ext
 

O grande desafio desta atividade 
primeiro momento e, no segundo momento, a manutenção do jovem no curso evitando a 
evasão.Para a mobilização, diversas estratégias são utilizadas em 
entorno, participação em reuniões da Rede, e até carro de som quando necessário. Todas as 
oficinas são contempladas com planos pedagógicos e monitoramento de satisfação do aluno por 
meio de pesquisas por amostragem.
jovem com o Centro de Juventude, onde ele pode 
fazer tarefas como também usar os equipamentos  para 
trabalho das Coordenadoras que estão sempre disponíveis para ajuda
demandas. Destacamos ainda o trabalho da equipe psicossocial que oferece ao jovem um 
acompanhamento diferenciado de escuta e apoio, muitas vezes fundamental para evitar que, no 
meio das suas incertezas e angustias, busquem caminhos inadequados que irão trazer péssimas 
consequências para eles. 
 
4.1. Oficina de Violão 
A escolha desta oficina se deu em função das demandas dos jovens nas opções oferecidas no 
cadastro, mas também por ser o instrume
depressão. Aumenta a atividade cerebral dos jovens, reforça os músculos do coração além de 
aprimorar a criatividade e concentração. Ainda serve para intensi
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.
Samambaia têm uma instrutora formada na Escola de Musica de Brasília e a Estrutural um mu
de renome local. 
Os números 
90 alunos matriculados na Ceilândia
86 alunos matriculados na Estrutural
30 alunos matriculados na Samambaia
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As oficinas disponibilizadas atenderam as áreas da cultura e do esporte. Os instrutores das 
oficinas são profissionais selecionados nas regiões administrativas onde os Centros de Juventude 
funcionam. São bem preparados e dedicados aos objetivos do projeto.  

Para participar das oficinas o aluno tem que preencher o cadastro, documento destinado a 
conhecer o jovem e as suas demandas. O cadastro é disponibilizado aos jovens em meio físico, 
em link no site do IECAP e nos totens eletrônicos disponibilizados nos Centros de Juventude, 
integrados ao sistema de monitoramento do IECAP. Por meio dos cadastros foi identificado o 
interesse dos jovens para as oficinas sendo 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, em função do grande n
atendimento e ampliação das atividades extras, foram oferecidos 
disponibilizados no plano de trabalho, sendo necessário solicitar a SEJUV em janeiro/2020 
remanejamento de rubrica, para atender a demanda diariamente nas oficinas, nos cursos 
profissionalizantes e nos eventos externos. 

desta atividade é a mobilização dos jovens para participação nas oficinas
primeiro momento e, no segundo momento, a manutenção do jovem no curso evitando a 

iversas estratégias são utilizadas em especial a visita nas escolas do 
entorno, participação em reuniões da Rede, e até carro de som quando necessário. Todas as 
oficinas são contempladas com planos pedagógicos e monitoramento de satisfação do aluno por 
meio de pesquisas por amostragem. Para a redução da evasão busca-se fortalecer o v
jovem com o Centro de Juventude, onde ele pode utilizar a sala de computadores
fazer tarefas como também usar os equipamentos  para jogar ping-pong ou xadrez, 

oras que estão sempre disponíveis para ajuda-los e encaminhar as suas 
Destacamos ainda o trabalho da equipe psicossocial que oferece ao jovem um 

acompanhamento diferenciado de escuta e apoio, muitas vezes fundamental para evitar que, no 
suas incertezas e angustias, busquem caminhos inadequados que irão trazer péssimas 

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. 

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.
Samambaia têm uma instrutora formada na Escola de Musica de Brasília e a Estrutural um mu

90 alunos matriculados na Ceilândia 
86 alunos matriculados na Estrutural 
30 alunos matriculados na Samambaia 
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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 

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, 

Centros de Juventude, 
. Por meio dos cadastros foi identificado o 

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

ntude recebe uma camiseta com a 
identificação do projeto que deve ser usada por ele para adentrar a sala de aula. Em todas as 

, em função do grande número de 
foram oferecidos os 18 mil lanches: 

a SEJUV em janeiro/2020 
diariamente nas oficinas, nos cursos 

é a mobilização dos jovens para participação nas oficinas, no 
primeiro momento e, no segundo momento, a manutenção do jovem no curso evitando a 

especial a visita nas escolas do 
entorno, participação em reuniões da Rede, e até carro de som quando necessário. Todas as 
oficinas são contempladas com planos pedagógicos e monitoramento de satisfação do aluno por 

se fortalecer o vínculo do 
sala de computadores para pesquisas, 

pong ou xadrez, além do 
los e encaminhar as suas 

Destacamos ainda o trabalho da equipe psicossocial que oferece ao jovem um 
acompanhamento diferenciado de escuta e apoio, muitas vezes fundamental para evitar que, no 

suas incertezas e angustias, busquem caminhos inadequados que irão trazer péssimas 

A escolha desta oficina se deu em função das demandas dos jovens nas opções oferecidas no 
nto violão uma excelente alternativa contra ansiedade e 

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

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 CJ’s Ceilandia e 
Samambaia têm uma instrutora formada na Escola de Musica de Brasília e a Estrutural um musico 



 
4.2. Culinária Sustentável 
Esta oficina foi estruturada com o objetivo de pensar na comida como uma ciência interdisciplinar, 
algo que envolve muito mais do que apenas se alimentar, mas melhoraa qualidade de vida de 
quem produz e consome o alimento
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 meses.
Os números 
194 alunos matriculados na Ceilândia
147 alunos matriculados na Estrutural
175 alunos matriculados na Samambaia
 
 
4.3. Muay Thai 
Atividade física faz bem para a saúde. Encontrar uma modalidade que dê prazer é um dos primeiros 
passos para quem quer manter uma 
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 
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 um
cada modulo teve duração de 4 meses.
de Ceilândia, é um lutador de MMA renomado, egresso de um projeto social, que imediatamente 
abraçou o projeto dos Centros. Através de indicação dele, fo
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 108 alunos na Ceilândia
Foram matriculados 109 alunos na Estrutural
Foram matriculados 76 alunos da Samambaia

 
 
4.4. 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 pro
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 
188 alunos matriculados em Ceilândia
197 alunos matriculados na Estrutural
132 alunos matriculados em Samambaia
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com o objetivo de pensar na comida como uma ciência interdisciplinar, 
algo que envolve muito mais do que apenas se alimentar, mas melhoraa qualidade de vida de 

o alimento. Na outra ponta, tem como objetivo oferecer uma janela de 
tunidade 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 meses. 

alunos matriculados na Ceilândia 
alunos matriculados na Estrutural 
alunos matriculados na Samambaia 

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 

Os benefícios para o corpo fazem o esforço valer a pena: maior 
nidos 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 um
cada modulo teve duração de 4 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 

8 alunos na Ceilândia 
alunos na Estrutural 

6 alunos da Samambaia 

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

seletivos, tirando dúvidas e dando dicas sobre diversos temas relacionados ao ambiente 
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 
emana, com 2 horas de duração cada uma. 

alunos matriculados em Ceilândia 
alunos matriculados na Estrutural 
alunos matriculados em Samambaia 

 

Execução do ObjetoTermo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

17 

com o objetivo de pensar na comida como uma ciência interdisciplinar, 
algo que envolve muito mais do que apenas se alimentar, mas melhoraa qualidade de vida de 

. Na outra ponta, tem como objetivo oferecer uma janela de 
tunidade 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 

faz bem para a saúde. Encontrar uma modalidade que dê prazer é um dos primeiros 
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 
Os benefícios para o corpo fazem o esforço valer a pena: maior flexibilidade e 

nidos 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, 

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

i também agregado ao projeto 
instrutores de Muay Thai para o CJ da Estrutural e Samambaia, sendo este último um aluno de 

cina de Empregabilidade tem como objetivo preparar melhor os jovens para os processos 
seletivos, tirando dúvidas e dando dicas sobre diversos temas relacionados ao ambiente 

ssional, 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 



 
 
4.5. Oficina de Teatro 
A oficina de teatro é uma atividade que auxilia no processo de transfo
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 
desenvolvimento e apresentação de uma peça teatral. 
no processo de educação, podendo colaborar para que os jovens tenham oportunidade de atuar 
efetivamente no mundo, a partir de vivencias, 
Os números 
79 alunos matriculados na Ceilândia
 
 
4.6. Oficina de HIP HOP 
Destinado a bailarinos iniciantes e grupos amadores já existentes, a oficina de hip
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 profiss
Os números 
37 alunos matriculados em Estrutural
 
 
4.7. 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 (for
(grande angular – normal – tele e macro 
câmera, modos de focagem e medição de luz.
Os números 
56 alunos matriculados em Estrutural
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A oficina de teatro é uma atividade que auxilia no processo de transfo
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.

alunos matriculados na Ceilândia 

Destinado a bailarinos iniciantes e grupos amadores já existentes, a oficina de hip
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.  

alunos matriculados em Estrutural 

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 

Também são explicadas sobre tipos de câmeras (formato e sistema), lentes 
tele e macro – zoom e fixa), ISO, diafragma, velocidade, obturador da 

câmera, modos de focagem e medição de luz. 

alunos matriculados em Estrutural 
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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 

são responsáveis pelo 
O teatro é uma importante ferramenta 

no processo de educação, podendo colaborar para que os jovens tenham oportunidade de atuar 
opinando, criticando e sugerindo. 

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 

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 

mato e sistema), lentes 
zoom e fixa), ISO, diafragma, velocidade, obturador da 



 

5. 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 d
variando de 3 a 4 horas por dia. 
 
A definição da natureza dos cursos foi 
demanda mercadológica. Foram ofertadas
Juventude, nos Cursos de Massoterapia, Cuidador de Idoso e Assistente Administrativo
configurando-se um aumento significativo da oferta visto que 
Isso foi possível com o apoio de parceiros que se identificam com a causa dos Centros de 
Juventude e se dispuseram a apoiar.
 
Os cursos profissionalizantes atraem muito os jovens pois se configuram uma janela de 
oportunidade para o mercado de trabalho. A Assistente Social dos CJs desenvolve com os jovens 
planos de futuro onde eles estabelecem metas a s
apoiados para focarem nas metas por eles estabelecidas. A seguir os números de participação 
obtidos nos cursos profissionalizantes.
 
 
5.1. Assistente Administrativo
O Assistente Administrativo é o pro
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. 
 
Os números 
88 alunos matriculados na Ceilândia
87alunos matriculados na Estrutural
Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 
com identificação do projeto. 
 
 
5.2.  Massoterapia 
O Técnico em Massoterapia é um pro
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. 
massoterapia teve início em 21/01/
um curso dos mais procurados pelos jovens tanto pelo seu conteúdo que envolve um aprendizado 
diferenciado como também pela possibilidade dos postos de trabalho a curto prazo.
 
Os números 
65 alunos matriculados na Ceilândia
68 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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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 d

 

A definição da natureza dos cursos foi estabelecida por interesse do público
demanda mercadológica. Foram ofertadas 373 vagas para os jovens dos três Centros

de Massoterapia, Cuidador de Idoso e Assistente Administrativo
se um aumento significativo da oferta visto que a meta prevista 

Isso foi possível com o apoio de parceiros que se identificam com a causa dos Centros de 
apoiar. 

Os cursos profissionalizantes atraem muito os jovens pois se configuram uma janela de 
oportunidade para o mercado de trabalho. A Assistente Social dos CJs desenvolve com os jovens 
planos de futuro onde eles estabelecem metas a serem alcançadas e são acompanhados e 
apoiados para focarem nas metas por eles estabelecidas. A seguir os números de participação 
obtidos nos cursos profissionalizantes. 

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 
nanceira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de 

outras atividades.  

alunos matriculados na Ceilândia 
alunos matriculados na Estrutural 

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

Massoterapia é um profissional habilitado para o desenvolvimento das técnicas de 
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. 

/01/2020 nos Centro de Juventude de Ceilândia e Samam
um curso dos mais procurados pelos jovens tanto pelo seu conteúdo que envolve um aprendizado 
diferenciado como também pela possibilidade dos postos de trabalho a curto prazo.

65 alunos matriculados na Ceilândia 
Samambaia 

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

por interesse do público-alvo e em função da 
vagas para os jovens dos três Centros de 

de Massoterapia, Cuidador de Idoso e Assistente Administrativo, 
a meta prevista era de200 vagas. 

Isso foi possível com o apoio de parceiros que se identificam com a causa dos Centros de 

Os cursos profissionalizantes atraem muito os jovens pois se configuram uma janela de 
oportunidade para o mercado de trabalho. A Assistente Social dos CJs desenvolve com os jovens 

erem alcançadas e são acompanhados e 
apoiados para focarem nas metas por eles estabelecidas. A seguir os números de participação 

ssional que presta assistência na área administrativa de uma 
empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão 
nanceira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de 

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

ssional habilitado para o desenvolvimento das técnicas de 
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. O curso  de 

Ceilândia e Samambaia. É 
um curso dos mais procurados pelos jovens tanto pelo seu conteúdo que envolve um aprendizado 
diferenciado como também pela possibilidade dos postos de trabalho a curto prazo. 

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



 
5.3. Cuidador de Idoso 
O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física
psicológica e pelo bem-estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade ou 
para atuarem em acompanhamentos particulares. No curso, são abordados tópicos como postura 
e ética profissional, alimentação e higiene do idoso, uso de materiais 
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 
65 alunos matriculados em Ceilândia
Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 
com identificação do projeto. 
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O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física
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. 

em Ceilândia 
Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 
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O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física, 
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 
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 

Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações 
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6. Execução do Objeto do Termo de Fomento Nº 002/2017 
 
O Termo de Fomento nº 002/2017
meses, por meio do 4º Aditivo, de 05/05/201
fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de 
Ceilândia, Cidade Estrutural e Samambaia, para executar ações visando principalmente: 
 
(i) o atendimento especializado no Centros da 
promovendo ações voltadas às áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, 
direitos humanos e trabalho;  
(ii) apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos centros de
juventude priorizados; e   
(iii) aquelas ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da identidade 
étnico-racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas no Edital.
 
Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude foi disponibilizado 01 
camiseta com a logomarca do projeto e lanche, este 
atividades. Foram ofertados mais de 18 mil lanches no período. No caso do
Profissionalizantes, em função da carga horaria ser mais ampla, fo
cada, além do kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
identificação do projeto. Nos 12 meses, em funç
das atividades extras, foram oferecidos os 18 mil lanches: disponibilizados no plano de trabalho, 
sendo necessário solicitar a SEJUV em janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a 
demanda diariamente nas oficinas, nos cursos profissionalizantes e nos eventos externos até o final 
do período. 
 
As metas da parceria estão estabelecidas no
e indireto de 15 mil jovens e as suas famílias, no período de 12 
Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal. 
mais que atendidas, quando foi registrado 75.564 atendimentos direto e indireto.
 
 
 
6.1. Metas, Parâmetros de Aferição e Indicadores de 
 
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
atendimento psicossocial, com excelência, além de estimular o p
atividades dos 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 
cursos profissionalizantes, durante o período de 05 de maio de 2019 a 05 de maio de 2020.

Relatório de Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

Execução do Objeto do Termo de Fomento Nº 002/2017  

Termo de Fomento nº 002/2017foi prorrogado pela Secretaria de Juventude do DF
º Aditivo, de 05/05/2019. Tem como objeto a operacionalização e o 

fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de 
Ceilândia, Cidade Estrutural e Samambaia, para executar ações visando principalmente: 

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, 

apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos centros de

aquelas ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da identidade 
racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas no Edital.

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude foi disponibilizado 01 
camiseta com a logomarca do projeto e lanche, este último ofertado diariamente em todas as 
atividades. Foram ofertados mais de 18 mil lanches no período. No caso do
Profissionalizantes, em função da carga horaria ser mais ampla, foram oferecid

kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
Nos 12 meses, em função do grande número de atendimento e ampliação 

das atividades extras, foram oferecidos os 18 mil lanches: disponibilizados no plano de trabalho, 
sendo necessário solicitar a SEJUV em janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a 

nas oficinas, nos cursos profissionalizantes e nos eventos externos até o final 

As metas da parceria estão estabelecidas no atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades
indireto de 15 mil jovens e as suas famílias, no período de 12 meses, moradores das Regiões 

Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal. 
mais que atendidas, quando foi registrado 75.564 atendimentos direto e indireto.

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 

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 

ortanto, um teste permanente da validade da estratégia.  

As metas do presente projeto são o atendimento direto de 1.500 jovens e a oferta de 
durante o período de 05 de maio de 2019 a 05 de maio de 2020.
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o pela Secretaria de Juventude do DF por mais 12 
a operacionalização e o 

fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de 
Ceilândia, Cidade Estrutural e Samambaia, para executar ações visando principalmente:  

Juventude para os jovens entre 15 e 29 anos, 
promovendo ações voltadas às áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, 

apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos centros de 

aquelas ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da identidade 
racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas, priorizadas no Edital. 

Para cada aluno participante das atividades dos Centros de Juventude foi disponibilizado 01 
diariamente em todas as 

atividades. Foram ofertados mais de 18 mil lanches no período. No caso dos alunos dos Cursos 
oferecidas 2 camisetas para 

kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
ão do grande número de atendimento e ampliação 

das atividades extras, foram oferecidos os 18 mil lanches: disponibilizados no plano de trabalho, 
sendo necessário solicitar a SEJUV em janeiro/2020 remanejamento de rubrica, para atender a 

nas oficinas, nos cursos profissionalizantes e nos eventos externos até o final 

atendimento direto de 1.500 jovens nas três unidades 
meses, moradores das Regiões 

Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, no Distrito Federal. Estas metas foram 
mais que atendidas, quando foi registrado 75.564 atendimentos direto e indireto. 

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

ertencimento dos jovens nas 

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 

As metas do presente projeto são o atendimento direto de 1.500 jovens e a oferta de 200 vagas em 
durante o período de 05 de maio de 2019 a 05 de maio de 2020. 



 
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) /
 
Neste período, foram cadastrados
Ceilândia, 415 no CJ Estrutural e 
do atendimento quantitativo aferido por 
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
como dois atendimentos diretos.  
 
A meta prevista no Plano de Trabalho do 
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 
aferimos o atendimento direto de 
meta pactuada. Foram realizados 
utilizando-se da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania para
jovens para a ação em direção a mudanças, ao trabalho digno e solidário.
o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem menor do que o indireto, chegou a 
equiparar-se, sendo este um importante indicador de resultado no sentido da compr
protagonismo do jovem dentro do Centro de Juventude.
 
A definição de atendimento direto e indireto ao jovem nos Centros de Juventude houve de ser 
definida no primeiro ano de projeto visto que são muitas as variáveis que envolvem cada oferta. 
Usamos como critérios para definição aquele
como também presença física, disponibilidade de colaboradores, disponibilidade de equipamentos
entre outros fatores. Assim ficaram definidos os 
 
Atendimentos diretos 

 acesso ao centro para atividades diversas
 atendimento Psicológico individual
 atendimento AssistenteSocial individual
 entradas em sala de aula da assistente social 
 entradas em sala de aula da 
 fluxo dos alunos no curso/oficina
 participação rodas de conversas
 participação palestras 
 participação festa formatura formandos 
 participação reunião da rede
 participação em eventos especiais 
 atendimento Assistente Social em grupo
 atendimento Psicóloga em grupo
 participação eventos extras organizados pelo Centro de Juventude
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Os indicadores de resultados previstos para este projeto são: 
 (Número de cadastros realizados) / (1.500 cadastros) * 100 

antes 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 3.310 jovens nos três Centros de Juventude, sendo: 1.
no CJ Estrutural e 1.165 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

 

A meta prevista no Plano de Trabalho do Quarto Aditivo de Prorrogação 201
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 
aferimos o atendimento direto de 35.784 jovens, o que superou em quase vinte e quatro

Foram realizados 39.780 atendimentos indiretos. Estes números foram alcançados 
da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania para

o em direção a mudanças, ao trabalho digno e solidário. Importante ressaltar que 
o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem menor do que o indireto, chegou a 

se, sendo este um importante indicador de resultado no sentido da compr
protagonismo do jovem dentro do Centro de Juventude. 

A definição de atendimento direto e indireto ao jovem nos Centros de Juventude houve de ser 
definida no primeiro ano de projeto visto que são muitas as variáveis que envolvem cada oferta. 
Usamos como critérios para definição aqueles representados pelo impacto no custo de cada ação 
como também presença física, disponibilidade de colaboradores, disponibilidade de equipamentos
entre outros fatores. Assim ficaram definidos os seguintes critérios: 

acesso ao centro para atividades diversas 
individual e familiares 
ocial individual e familiares 

entradas em sala de aula da assistente social – acolhida  
entradas em sala de aula da psicóloga – acolhida 
fluxo dos alunos no curso/oficina 
participação rodas de conversas 

participação festa formatura formandos - alunos 
participação reunião da rede 

eventos especiais - organizado por parceiros 
nto Assistente Social em grupo 

atendimento Psicóloga em grupo 
participação eventos extras organizados pelo Centro de Juventude 
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 (Número de participantes nas Rodas de Conversa) / (500 participantes) * 60 
 (Número de participantes Cursos Profissionalizantes) / (200 participantes) * 90. 

nos três Centros de Juventude, sendo: 1.730 no CJ 
no CJ Samambaia. Os cadastros são um dos indicadores 

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, o que se configura 

Aditivo de Prorrogação 2019/2020 era o 
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 

quase vinte e quatro vezes a 
. Estes números foram alcançados 

da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania para mobilizar os 
Importante ressaltar que 

o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem menor do que o indireto, chegou a 
se, sendo este um importante indicador de resultado no sentido da comprovação de 

A definição de atendimento direto e indireto ao jovem nos Centros de Juventude houve de ser 
definida no primeiro ano de projeto visto que são muitas as variáveis que envolvem cada oferta. 

pelo impacto no custo de cada ação 
como também presença física, disponibilidade de colaboradores, disponibilidade de equipamentos 



Atendimentos indiretos 
 cadastros realizados 
 mobilização para eventos e atividades
 mobilização para cursos - ligação
 mobilização para cursos - WhatsApp
 mobilização para cursos - e
 participação festa formatura

 
Estes critérios são a base do sistema de acompanhamento e monitoramento do projeto, onde cada 
uma dos movimentos dos jovens é registrado para que possibilite a gestão de todas as atividades 
vivenciadas dentro dos Centros e, para que seja possível, a qualquer momento se obter uma 
posição fidedigna do número de atendimentos e a sua natureza. 
 
 
6.2. Atividades Desenvolvidas para o Atendimento das Metas 
 
6.2.1. Número de Participantes nas Oficinas 

 
O indicador de aferição desta atividade previa 
Obtivemos o número de 1.704 alunos, o que superou em 42% o indicador 
marca é importante para orientar as ações de planejamento das atividades, na certeza da condução 
correta. 
 
Destacamos neste item o sucesso que tem sido a Oficina de Culinária Sustentável junto aos jovens 
que têm transformado este conhecimento em possibilidades de geração de emprego e renda, com 
muitos depoimentos sobre o uso das ferramentas aprendidas tanto par
alimentação saudável como o reaproveitamento de insumos para produção e comercialização de 
alimentos gourmet. Esta oficina agrega ainda um módulo de Etiqueta 
jovens boas maneiras no servir.  
 
Ressaltamos também o sucesso da oficina de Teatro, ministrada no CJ da Ceilândia, onde 
se o Coletivo de Teatro CeiCena, que vem se consolidando a cada dia, com abertura de novas 
turmas e avanço para o módulo IV.
destaque como revelação. 
 
Estas conquistas obtidas  pelos jovens dos Centros de Juventude são o combustível para que o 
projeto continue mantendo esse compromisso de ofertar sim as oportunidades, mas, principalmente 
obter resultados que transformam vida
 
OFICINA DE ESPORTE - Total de participantes: 
Foram oferecidas aos jovens das 
Centros de Juventude, sendo 108 alunos no CJ 
no CJ Samambaia. Foram ministradas duas aulas diárias. 
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para eventos e atividades 
ligação 
WhatsApp 
e-mail marketing 

participação festa formatura– visitantes 

Estes critérios são a base do sistema de acompanhamento e monitoramento do projeto, onde cada 
uma dos movimentos dos jovens é registrado para que possibilite a gestão de todas as atividades 
vivenciadas dentro dos Centros e, para que seja possível, a qualquer momento se obter uma 
posição fidedigna do número de atendimentos e a sua natureza.  

dades Desenvolvidas para o Atendimento das Metas  

Número de Participantes nas Oficinas  

desta atividade previa a participação de 1.200 alunos nas oficinas. 
mero de 1.704 alunos, o que superou em 42% o indicador 

marca é importante para orientar as ações de planejamento das atividades, na certeza da condução 

Destacamos neste item o sucesso que tem sido a Oficina de Culinária Sustentável junto aos jovens 
que têm transformado este conhecimento em possibilidades de geração de emprego e renda, com 
muitos depoimentos sobre o uso das ferramentas aprendidas tanto para o direcionamento a uma 
alimentação saudável como o reaproveitamento de insumos para produção e comercialização de 
alimentos gourmet. Esta oficina agrega ainda um módulo de Etiqueta Social 

bém o sucesso da oficina de Teatro, ministrada no CJ da Ceilândia, onde 
de Teatro CeiCena, que vem se consolidando a cada dia, com abertura de novas 

turmas e avanço para o módulo IV. O grupo já participou inclusive de festivais, merece

Estas conquistas obtidas  pelos jovens dos Centros de Juventude são o combustível para que o 
projeto continue mantendo esse compromisso de ofertar sim as oportunidades, mas, principalmente 
obter resultados que transformam vida dos jovens. Seguem os números: 

Total de participantes: 293 jovens atendidos diretamente.
das oficinas de esporte, na modalidade de Muay Thai, nos três 
8 alunos no CJ Ceilândia, 109 alunos no CJ Estrutural e 

no CJ Samambaia. Foram ministradas duas aulas diárias.  
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Estes critérios são a base do sistema de acompanhamento e monitoramento do projeto, onde cada 
uma dos movimentos dos jovens é registrado para que possibilite a gestão de todas as atividades 
vivenciadas dentro dos Centros e, para que seja possível, a qualquer momento se obter uma 

a participação de 1.200 alunos nas oficinas. 
mero de 1.704 alunos, o que superou em 42% o indicador previsto. Esta 

marca é importante para orientar as ações de planejamento das atividades, na certeza da condução 

Destacamos neste item o sucesso que tem sido a Oficina de Culinária Sustentável junto aos jovens 
que têm transformado este conhecimento em possibilidades de geração de emprego e renda, com 

a o direcionamento a uma 
alimentação saudável como o reaproveitamento de insumos para produção e comercialização de 

Social para ensinar aos 

bém o sucesso da oficina de Teatro, ministrada no CJ da Ceilândia, onde formou-
de Teatro CeiCena, que vem se consolidando a cada dia, com abertura de novas 

O grupo já participou inclusive de festivais, merecendo 

Estas conquistas obtidas  pelos jovens dos Centros de Juventude são o combustível para que o 
projeto continue mantendo esse compromisso de ofertar sim as oportunidades, mas, principalmente 

jovens atendidos diretamente. 
oficinas de esporte, na modalidade de Muay Thai, nos três 

alunos no CJ Estrutural e 76 alunos 



 
OFICINA DE CULTURA - Total de participantes: 
Foram oferecidas aos jovens 05 oficinas de cultura
Hop, Teatro, Fotografia e Violão, com turmas nos Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e 
Samambaia. Ministradas duas aulas diárias nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip
Fotografia, Teatro e Violão. No total, foram atendidos nestas modalidades:oficinas de Violão, 
alunos; oficinas de Culinária Sustentável 
e Fotografia 56 alunos. 
 
OFICINA DE EMPREGABILIDADE 
Esta oficina teve a duração de 30 horas/aula, ministradas 2 vezes por semana, com 2 horas de 
duração cada uma. Foi uma das oficinas mais solicitadas pelos alunos dos três Centros. 
Participaram destas oficinas 517 alunos. 
 
 
 

6.2.2. Número de Participantes nos Cursos Profissionalizantes
 
Os Centros de Juventude ofereceram 
especialidades diferentes, com duração de 200 horas/aula, cada, ministrados de segunda a 
sendo 4 horas por dia.Este número superou em 86% 
configurando-se um aumento significativo da oferta. Isso foi possível com o apoio de parceiros que 
se identificam com a causa dos Centros de Juventude e se 
 
A definição da natureza dos cursos foi feita por interesse do público
mercadológica. Foram ofertadas vagas nos Cursos de Massoterapia (Ceilândiae Samambaia), 
Cuidador de Idoso (Ceilândia) e Assistente 
 
 
CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
O Assistente Administrativo é o pro
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. O curso de assistente administrativo foi disponibilizado no 
Centros de Juventude da Ceilândia eda 
apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com identificação do projeto. 
 
CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MASSOTERAPIA 
 
O Técnico em Massoterapia é um pro
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. O curso de 
massoterapia foi ministrado nos Centros de Juventude
22/01/2020 e término em 03/05/
receberam kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
identificação do projeto. Tivemos 65 alunos matriculados na Ceilândia 
Samambaia. 
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Total de participantes: 894 jovens atendidos diretamente.
oficinas de cultura nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip

e Violão, com turmas nos Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e 
Samambaia. Ministradas duas aulas diárias nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip

e Violão. No total, foram atendidos nestas modalidades:oficinas de Violão, 
oficinas de Culinária Sustentável 516; alunos e Hip- Hop 37 alunos; Teatro foram 79 alunos; 

OFICINA DE EMPREGABILIDADE - Total de participantes: 517 jovens atendidos diretamente.
Esta oficina teve a duração de 30 horas/aula, ministradas 2 vezes por semana, com 2 horas de 
duração cada uma. Foi uma das oficinas mais solicitadas pelos alunos dos três Centros. 

alunos.  

Número de Participantes nos Cursos Profissionalizantes 

Os Centros de Juventude ofereceram 373 vagas para Curso Profissionalizante em três 
com duração de 200 horas/aula, cada, ministrados de segunda a 

mero superou em 86% o indicador previsto 
se um aumento significativo da oferta. Isso foi possível com o apoio de parceiros que 

se identificam com a causa dos Centros de Juventude e se dispuseram a apoiar.

A definição da natureza dos cursos foi feita por interesse do público-alvo e em função da demanda 
mercadológica. Foram ofertadas vagas nos Cursos de Massoterapia (Ceilândiae Samambaia), 

) e Assistente Administrativo (Ceilândia e Estrutural). 

CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 175 ALUNOS

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 
nanceira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de 

outras atividades. O curso de assistente administrativo foi disponibilizado no 
Ceilândia eda Estrutural. Cada aluno recebeu kit pedagógico com 

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

SO PROFISSIONALIZANTE DE MASSOTERAPIA – 133 ALUNOS 

O Técnico em Massoterapia é um profissional habilitado para o desenvolvimento das técnicas de 
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. O curso de 

nistrado nos Centros de Juventude de Ceilândia e Samambaia 
e término em 03/05/2020. Foi ministrada uma turma em cada Centro. Os alunos 

receberam kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
ação do projeto. Tivemos 65 alunos matriculados na Ceilândia e 68 alunos matriculados na 
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jovens atendidos diretamente. 
nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip-

e Violão, com turmas nos Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e 
Samambaia. Ministradas duas aulas diárias nas modalidades de Culinária Sustentável, Hip-Hop, 

e Violão. No total, foram atendidos nestas modalidades:oficinas de Violão, 206 
; Teatro foram 79 alunos; 

jovens atendidos diretamente. 
Esta oficina teve a duração de 30 horas/aula, ministradas 2 vezes por semana, com 2 horas de 
duração cada uma. Foi uma das oficinas mais solicitadas pelos alunos dos três Centros. 

vagas para Curso Profissionalizante em três 
com duração de 200 horas/aula, cada, ministrados de segunda a sexta, 

 de 180participantes, 
se um aumento significativo da oferta. Isso foi possível com o apoio de parceiros que 

dispuseram a apoiar. 

alvo e em função da demanda 
mercadológica. Foram ofertadas vagas nos Cursos de Massoterapia (Ceilândiae Samambaia), 

Estrutural).  

175 ALUNOS 

ssional que presta assistência na área administrativa de uma 
empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão 
nanceira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de 

outras atividades. O curso de assistente administrativo foi disponibilizado no 
Cada aluno recebeu kit pedagógico com 

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

ssional habilitado para o desenvolvimento das técnicas de 
massagem, que poderá trabalhar com massagem estética, terapêutica e desportiva. O curso de 

de Ceilândia e Samambaia com início em 
turma em cada Centro. Os alunos 

receberam kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, sacola e bloco de anotações com 
alunos matriculados na 



 
CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 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. Foi ministrado no Centro de
com a participação de 65 alunos. Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, 
sacola e bloco de anotações com identificação do projeto
 
 
6.2.3. Número de Participantes nas Rodas de Conversa 
 
Foram realizadas doze Rodas de Conversas ao longo do período, abordando temas de interesse 
dos alunos. As rodas de conversa obtiveram
parceria com as escolas das regiões administrativas onde estão localizados os Centros. 
Ocorreramsete rodas de conversa
função do isolamento social. 
 
O indicador previsto para as rodas de conversa
realizados 12. Quanto ao número de participan
ultrapassado em muito quando registramos quase 4.500 participantes. 
apenas as rodas de conversa presenciais,
superou o indicador em 32%. 
 
Primeira Roda – 09/05/2019  
Tema Trabalhar dá Trabalho - Em parceria com o 
 
Segunda Roda – 28/09/2019 
Tema Valorização da Vida – Em parceria com a Dra. 
 
Terceira Roda - 21/11/2019 
Tema “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na Adolescência”. Em 
parceria com o Fundo de População das Nações Unidas 
 
Quarta Roda - 20/01/2020 
Tema Diversidade Raça e Preconceito
psicossocial dos Centros de Juventude. Participaram 27 alunos.
 
Quinta Roda - 11/02/2020 
Tema Educar para Prevenir em Ceilandia
 
Sexta Roda - 19/02/2020 
Tema Educar para Prevenir emSamambaia
 
Sétima Roda – 21/02/2020 
Tema Educar para Prevenir naEstrutural
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CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CUIDADOR DE IDOSO – 65 ALUNOS 

O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física, 
estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade ou para 

atuarem em acompanhamentos particulares. Foi ministrado no Centro de Juventude de 
alunos. Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, 

sacola e bloco de anotações com identificação do projeto. 

Número de Participantes nas Rodas de Conversa  

Rodas de Conversas ao longo do período, abordando temas de interesse 
As rodas de conversa obtiveram4.469 participantes no total. Nesta atividade, houve 

parceria com as escolas das regiões administrativas onde estão localizados os Centros. 
rodas de conversa presenciais e cinco virtuais, pelo Instagram, estas ultimas em 

O indicador previsto para as rodas de conversa era a realização de nove encontros e foram 
mero de participantes, o indicador previa 300, porém este numero foi 

quando registramos quase 4.500 participantes. 
as rodas de conversa presenciais, obtivemos o número de 398 participantes, o que 

Em parceria com o IFB Campus Ceilândia. Participaram 180 alunos.

Em parceria com a Dra. Andrea Chaves. Participaram 52 jovens.

Tema “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na Adolescência”. Em 
parceria com o Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA, da ONU. Participaram 44 jovens

Diversidade Raça e Preconceito. Foi realizada em, no CJ Ceilandia. Conduzida pelo núcleo 
psicossocial dos Centros de Juventude. Participaram 27 alunos. 

Ceilandia –Participaram 41alunos 

Samambaia –Participaram 25 alunos 

Estrutural–Participaram 29 alunos 
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O curso de cuidador de idosos capacita profissionais para zelarem pela integridade física, 
estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade ou para 

Juventude de Ceilândia, 
alunos. Entregue aos alunos kit pedagógico com apostila, crachá, caneta, 

Rodas de Conversas ao longo do período, abordando temas de interesse 
no total. Nesta atividade, houve 

parceria com as escolas das regiões administrativas onde estão localizados os Centros. 
e cinco virtuais, pelo Instagram, estas ultimas em 

era a realização de nove encontros e foram 
porém este numero foi 

quando registramos quase 4.500 participantes. Mesmo considerando 
obtivemos o número de 398 participantes, o que 

Campus Ceilândia. Participaram 180 alunos. 

. Participaram 52 jovens. 

Tema “Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na Adolescência”. Em 
UNFPA, da ONU. Participaram 44 jovens 

. Conduzida pelo núcleo 



Oitava Roda - 26/03/2020 (Instagram)
Tema Como Manter a Saúde Mental.
jovens. 
 
Nona Roda - 22/04/2020(Instagram)
Tema Politica Publica Juventude 
Participaram 204 jovens. 
 
Décima Roda - 04/04/2020 (Instagram)
Tema Zona de Conforto versus Zona de Crescimento: Aonde v
Com a colaboração dos professores da Oficina de empregabilidade 
162 jovens 
 
Décima Primeira Roda – 24/04/2020
Tema Quem eu sou? Auto conhecimento e hábitos profissionais 
Participaram 139 jovens 
 
Décima Segunda Roda - 29/04 (Instagram)
Tema Determinação, Planejamento e Gestão de Carreira 
global Rainer Cadete – 3.453 participantes
 
 
6.2.4. Número de Participantes nas Festas de Formatura
 
No plano e trabalho do ano 3, estava prevista a realização de duas festas de formatura dos jovens 
participantes das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. A primeira foi 
realizada em dezembro, conforme números abaixo apresentados. 
 
A segunda festa, programada para o período seria 
oitava formatura do projeto. Porém
formados 376alunos em abril. Em acordo com a SEJUV, adiamos a realização desta formatura para 
o final de 2020.  
 
Ressaltamos que está em cursos 
ainda em agosto/2020 juntamente com as homenagens do Dia Internacional da 
forma de prestigiar estes formandos que terão sim sua festa, no final do ano.
 
SétimaFormatura – 602 formandos
Foi realizada uma festa de formatura
Entre jovens, seus familiares e convidados
aproximadamente. A solenidade de formatura ocorreu no ginásio coberto da Escola Centro 
Educacional 07, da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos 
como também uma lembrancinha a cada um deles. 
no âmbito do projeto. Apresentação 
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(Instagram) 
ental.Em parceria com a Dra. Andrea Chaves. 

(Instagram) 
Tema Politica Publica Juventude – Com a participação especial do Secretário Leo Bijus. 

(Instagram) 
Zona de Crescimento: Aonde você está?  

Com a colaboração dos professores da Oficina de empregabilidade Gabi e Wesle

/2020 (Instagram) 
Quem eu sou? Auto conhecimento e hábitos profissionais – Adilson e Gabriela 

(Instagram) 
Determinação, Planejamento e Gestão de Carreira –Com a participação especial do ator 

participantes 

Número de Participantes nas Festas de Formatura 

No plano e trabalho do ano 3, estava prevista a realização de duas festas de formatura dos jovens 
participantes das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. A primeira foi 
realizada em dezembro, conforme números abaixo apresentados.  

programada para o período seria realizada em abril/2020
. Porém, em função do isolamento social, o evento

. Em acordo com a SEJUV, adiamos a realização desta formatura para 

Ressaltamos que está em cursos uma ação especial para a entrega dos certificados e dos brindes 
ainda em agosto/2020 juntamente com as homenagens do Dia Internacional da 
forma de prestigiar estes formandos que terão sim sua festa, no final do ano. 

formandos 
Foi realizada uma festa de formatura em 14 de dezembro/2019, com a diplomação de 602 jovens. 
Entre jovens, seus familiares e convidados tivemos a presença de 1

A solenidade de formatura ocorreu no ginásio coberto da Escola Centro 
Educacional 07, da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos 
como também uma lembrancinha a cada um deles. Esta festa foi uma das mais bonitas realiza
no âmbito do projeto. Apresentação  
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Em parceria com a Dra. Andrea Chaves. Participaram 113 

Com a participação especial do Secretário Leo Bijus. 

Gabi e Wesley–Participaram 

Adilson e Gabriela –- 

Com a participação especial do ator 

No plano e trabalho do ano 3, estava prevista a realização de duas festas de formatura dos jovens 
participantes das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. A primeira foi 

abril/2020, correspondendo a 
, o evento não ocorreu. Seriam 

. Em acordo com a SEJUV, adiamos a realização desta formatura para 

uma ação especial para a entrega dos certificados e dos brindes 
ainda em agosto/2020 juntamente com as homenagens do Dia Internacional da Juventude, como 

 

dezembro/2019, com a diplomação de 602 jovens. 
tivemos a presença de 1.200 pessoas, 

A solenidade de formatura ocorreu no ginásio coberto da Escola Centro 
Educacional 07, da Ceilândia. Houve a entrega dos certificados pelos professores aos seus alunos 

Esta festa foi uma das mais bonitas realizadas 



 
6.2.5. Número de Participantes na comemoração do Dia Internacional da Juventude
 
Dia Internacional da Juventude 
O Dia Internacional da Juventude de 201
de Juventude da Ceilândia, onde ocorreu uma ampla programação em homenagem a data, da qual 
participaram cerca de1.500 pessoas entre alunos, familiares e convidados.
 
 
6.2.6. A posição dos recursos financeiros do projeto
 
Para execução das ações do projeto foram disponibilizados 
1.729.000,00, em três parcelas, sendo: 
12/12/2019; e R$ 608.420,00, em 
providenciada a ultima parcela, conforme cronograma de desembolso,
 
Em função da pandemia, diversas rubricas do Plano de Trabalho deixaram de ser utilizadas
foi o caso da estrutura para o evento de form
dentre outros. Neste sentido, o IECAP solicitou à SEJUV, 
autorização para utilização dos saldos remanescentes ao longo do período de 2020/2021, visto que 
houve a prorrogação por meio do 5º Aditivo, 
Distrital nº 37.843/2016, que trata dos recursos remanescentes, e assim estabelece: 
vigência da parceria poderá ser prorrogada consensualmente por termo aditiv
condições de habilitação e informada a disponibilidade orçamentária correspondente ao período. § 
2º Por ocasião da celebração de termo aditivo de prorrogação, o saldo de recursos não 
aplicados será mantido na conta, a fim de viabilizar a con
parceria, conforme o plano de trabalho. 
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Número de Participantes na comemoração do Dia Internacional da Juventude

Dia Internacional da Juventude – 1.500 participantes 
O Dia Internacional da Juventude de 2019, foi comemorado em 14 de agosto, em frente ao Centro 

, onde ocorreu uma ampla programação em homenagem a data, da qual 
pessoas entre alunos, familiares e convidados. 

dos recursos financeiros do projeto 

Para execução das ações do projeto foram disponibilizados no período recursos no montante de 
1.729.000,00, em três parcelas, sendo: R$ 824.980,00, em 18/06/2019; 

, em 21/01/2020. No encerramento deste relatór
conforme cronograma de desembolso, no valor de R

Em função da pandemia, diversas rubricas do Plano de Trabalho deixaram de ser utilizadas
foi o caso da estrutura para o evento de formatura, os lanches diários, material de divulgação 

. Neste sentido, o IECAP solicitou à SEJUV, por meio do Ofício nº 048, de 30/04/2020, 
autorização para utilização dos saldos remanescentes ao longo do período de 2020/2021, visto que 

orrogação por meio do 5º Aditivo, em consonância com o § 2º, do 
Distrital nº 37.843/2016, que trata dos recursos remanescentes, e assim estabelece: 
vigência da parceria poderá ser prorrogada consensualmente por termo aditiv
condições de habilitação e informada a disponibilidade orçamentária correspondente ao período. § 
2º Por ocasião da celebração de termo aditivo de prorrogação, o saldo de recursos não 
aplicados será mantido na conta, a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto da 
parceria, conforme o plano de trabalho.  
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Número de Participantes na comemoração do Dia Internacional da Juventude 

de agosto, em frente ao Centro 
, onde ocorreu uma ampla programação em homenagem a data, da qual 

recursos no montante de R$ 
; R$ 295.600,00, em 

. No encerramento deste relatório ainda estava sendo 
no valor de R$ 21.000,00.  

Em função da pandemia, diversas rubricas do Plano de Trabalho deixaram de ser utilizadas como 
atura, os lanches diários, material de divulgação 

por meio do Ofício nº 048, de 30/04/2020, 
autorização para utilização dos saldos remanescentes ao longo do período de 2020/2021, visto que 

§ 2º, do artigo 43, do Decreto 
Distrital nº 37.843/2016, que trata dos recursos remanescentes, e assim estabelece: Art. 43. A 
vigência da parceria poderá ser prorrogada consensualmente por termo aditivo, mantidas as 
condições de habilitação e informada a disponibilidade orçamentária correspondente ao período. § 
2º Por ocasião da celebração de termo aditivo de prorrogação, o saldo de recursos não 

tinuidade da execução do objeto da 



7. Das Estratégias para Obtenção dos Resultados 
 

De acordo com as diretrizes de uma gestão focada em resultados é necessário aprimorar a base 
das informações existentes sobre o perfil desta juventude do DF para contribuir na formulação e no 
direcionamento de políticas públicas voltadas à transformação do
emancipação dos jovens, e para desenvolver ações direcionadas à superação da vulnerabilidade 
social desse público.  
 

Neste sentido, importante se faz reunir uma série de informações de base primária, a serem obtidas 
no ambiente dos Centros de Juventude, para apoiar a definição de prioridades nas ações dos 
Centros e, consequentemente, direcionar os programas da Secretaria de Juventude e demais 
órgãos do governo para atender as demandas e prioridades da juventude do DF.
 

Com base em uma estratégia de desenvolvimento do território e consolidação das ações dos 
Centros de Juventude, o incentivo à participação de lideranças locais e movimentos sociais da 
região nas atividades desenvolvidas nos Centros tornou
execução da política pública. 
 

Por meio desta parceria foi possível identificar as necessidades dos jovens, sob a ótica da Rede, 
estimular a universalização dos programas oferecidos, fortalecer as condições necessárias à 
permanência dos jovens nos C
experiências. 
 

No objetivo da gestão dos Centros além de estimular o protagonismo juvenil, emancipação dos 
jovens, a participação cidadã, o acesso e a complementação dos serviços e o melhor 
aproveitamento do equipamento público, foi contemplado como estratégia esta parce
local para estimular a utilização do equipamento público em todos os horários, preenchendo as 
lacunas de atividades e horários, possibilitando ao jovem acesso as instalações e atividades dos 
Centros de Juventude todos os dias, incluindo fina
 

A participação das lideranças representativas e movimentos sociais foi efetivada por meio de 
diversas estratégias de abordagem diferenciadas, dentre elas:
a. Levantamento de liderança local (igrejas, jornais locais, grupos organizados de mães,
artesanatos, associações de classe, entre outros);
b. Foram estabelecidas as parcerias para realização de eventos locais para ampliar o vínculo do 
Centro da Juventude com a comunidade;
c. Foram realizados minieventos para aproximar os movimentos sociais e 
na região, principalmente as rodas de conversas, com temas que foram definidos no decorrer do 
projeto com a comunidade, para fortalecer o conhecimento da Rede local
 

Ressalta-se ainda a participação e integração dos Centros de Juvent
movimentos dos territórios onde os Centros de Juventude estão localizados, destacando
Social”; na Rede (Centros de Saúde, Conselhos Tutelares, CAPS 
Escolas, U.A.I de Adolescentes, em Cumprimento d
IEL, Renapsi, Escolas de Ensino Médio e Fundamental
federal, TJDF, Ministério Público, entre tantos outros parceiros conquistados que apoiam as ações 
dos Centros. 

Relatório de Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

Das Estratégias para Obtenção dos Resultados  

De acordo com as diretrizes de uma gestão focada em resultados é necessário aprimorar a base 
das informações existentes sobre o perfil desta juventude do DF para contribuir na formulação e no 
direcionamento de políticas públicas voltadas à transformação dos territórios, por meio da 
emancipação dos jovens, e para desenvolver ações direcionadas à superação da vulnerabilidade 

Neste sentido, importante se faz reunir uma série de informações de base primária, a serem obtidas 
os Centros de Juventude, para apoiar a definição de prioridades nas ações dos 

Centros e, consequentemente, direcionar os programas da Secretaria de Juventude e demais 
órgãos do governo para atender as demandas e prioridades da juventude do DF.

uma estratégia de desenvolvimento do território e consolidação das ações dos 
Centros de Juventude, o incentivo à participação de lideranças locais e movimentos sociais da 
região nas atividades desenvolvidas nos Centros tornou-se fundamental para a excelên

Por meio desta parceria foi possível identificar as necessidades dos jovens, sob a ótica da Rede, 
estimular a universalização dos programas oferecidos, fortalecer as condições necessárias à 
permanência dos jovens nos Centros de Juventude e, especialmente, promover a troca de 

No objetivo da gestão dos Centros além de estimular o protagonismo juvenil, emancipação dos 
jovens, a participação cidadã, o acesso e a complementação dos serviços e o melhor 
aproveitamento do equipamento público, foi contemplado como estratégia esta parce
local para estimular a utilização do equipamento público em todos os horários, preenchendo as 
lacunas de atividades e horários, possibilitando ao jovem acesso as instalações e atividades dos 
Centros de Juventude todos os dias, incluindo finais de semana.  

A participação das lideranças representativas e movimentos sociais foi efetivada por meio de 
diversas estratégias de abordagem diferenciadas, dentre elas: 

Levantamento de liderança local (igrejas, jornais locais, grupos organizados de mães,
artesanatos, associações de classe, entre outros); 

Foram estabelecidas as parcerias para realização de eventos locais para ampliar o vínculo do 
Centro da Juventude com a comunidade; 

Foram realizados minieventos para aproximar os movimentos sociais e 
na região, principalmente as rodas de conversas, com temas que foram definidos no decorrer do 
projeto com a comunidade, para fortalecer o conhecimento da Rede local, 

se ainda a participação e integração dos Centros de Juventude em diversas 
dos territórios onde os Centros de Juventude estão localizados, destacando

Social”; na Rede (Centros de Saúde, Conselhos Tutelares, CAPS - S.M.I
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas), CONEN; A.A; N.A, 

Renapsi, Escolas de Ensino Médio e Fundamental, instituições de ensino superior, instituto 
federal, TJDF, Ministério Público, entre tantos outros parceiros conquistados que apoiam as ações 

 

Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

29 

De acordo com as diretrizes de uma gestão focada em resultados é necessário aprimorar a base 
das informações existentes sobre o perfil desta juventude do DF para contribuir na formulação e no 

s territórios, por meio da 
emancipação dos jovens, e para desenvolver ações direcionadas à superação da vulnerabilidade 

Neste sentido, importante se faz reunir uma série de informações de base primária, a serem obtidas 
os Centros de Juventude, para apoiar a definição de prioridades nas ações dos 

Centros e, consequentemente, direcionar os programas da Secretaria de Juventude e demais 
órgãos do governo para atender as demandas e prioridades da juventude do DF. 

uma estratégia de desenvolvimento do território e consolidação das ações dos 
Centros de Juventude, o incentivo à participação de lideranças locais e movimentos sociais da 

se fundamental para a excelência na 

Por meio desta parceria foi possível identificar as necessidades dos jovens, sob a ótica da Rede, 
estimular a universalização dos programas oferecidos, fortalecer as condições necessárias à 

entros de Juventude e, especialmente, promover a troca de 

No objetivo da gestão dos Centros além de estimular o protagonismo juvenil, emancipação dos 
jovens, a participação cidadã, o acesso e a complementação dos serviços e o melhor 
aproveitamento do equipamento público, foi contemplado como estratégia esta parceria com a rede 
local para estimular a utilização do equipamento público em todos os horários, preenchendo as 
lacunas de atividades e horários, possibilitando ao jovem acesso as instalações e atividades dos 

A participação das lideranças representativas e movimentos sociais foi efetivada por meio de 

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

Foram estabelecidas as parcerias para realização de eventos locais para ampliar o vínculo do 

Foram realizados minieventos para aproximar os movimentos sociais e instituições atuantes 
na região, principalmente as rodas de conversas, com temas que foram definidos no decorrer do 

em diversas entidades e 
dos territórios onde os Centros de Juventude estão localizados, destacando: “Rede 

.I, AD, CRAS/CREAS, 
e Medidas Socioeducativas), CONEN; A.A; N.A, 

, instituições de ensino superior, instituto 
federal, TJDF, Ministério Público, entre tantos outros parceiros conquistados que apoiam as ações 



8. Mobilização e Fidelização 
 
A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelos Centros de 
Juventude foi realizada por meio busca ativa nas regiões administrativas priorizadas, em especial 
nas associações comunitárias, cursos profissionalizantes, coletivos juvenis diversos, incluindo os 
grupos associados a religiões diversas, serviço de saúde, Centro de Referência em Assistência 
Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência (C
governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público. 
 
Ressalta-se ainda, a utilização das novas mídias como instrumento de suma importância para a 
busca ativa dos jovens, uma vez que são ferramentas de trabalho, d
educação, de disseminação de cultura e outros. Neste sentido, Instagram
contribuíram para a integração e a aproximação da juventude. Estas mídias foram vastamente 
utilizadas pelos Centros de Juventude para 
a programação dos Centros. 
 
Foi realizada uma campanha de divulgação no território das três Regionais priorizadas, envolvendo 
a distribuição de folder/convite nas escolas, nas associações e demais locais 
destes jovens entre diversas estratégias 
conteúdo das peças de divulgação explica e convida o jovem para participar das atividades dos 
Centros.  
 
Para receber o jovem em visita ao Centro de Juventude, foi estabelecido um procedimento de 
acolhida elaborado pela equipe de multiprofissionais. Os jovens foram encaminhados para 
conhecer as diversas atividades que o Centro de Juventude disponibiliza, 
oportunidade de avaliar qual seria de fato o seu interesse, respeitando a sua história de vida, seus 
impasses e objetivos, buscando entender o que ele almeja para sua trajetória. Esta estratégia do 
bem receber encantou o jovem e despertou o se
Centros de Juventude.  
 
O momento seguinte desta estratégia foi dedicado à fidelização deste jovem ao Centro de 
Juventude por meio de ações sistemáticas, ao encontro de seus interesses e que tiveram como 
viés envolver esta juventude no processo decisório além de proporcionar um espaço adequado à 
sua dinâmica. Neste sentido, a estratégia estabelecida pela Assistente Social é a construção de um 
Plano de Futuro para cada jovem que demonstra interesse. Este plano o
oportunidade de estabelecer metas para sua trajetória e buscar alcança
técnica dos Centros não se medeesforço para apoiá
150 planos de futuro, onde 35 jovens obtiveram um
 
Vale registrar a parceria com a SEJUS DF para participação de jovens em liberdade assistida e 
semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. Mesmo no 
período da pandemia foi possível cadastrar
oficinas de empregabilidade. 
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e Fidelização dos Jovens 

A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelos Centros de 
Juventude foi realizada por meio busca ativa nas regiões administrativas priorizadas, em especial 

ssociações comunitárias, cursos profissionalizantes, coletivos juvenis diversos, incluindo os 
grupos associados a religiões diversas, serviço de saúde, Centro de Referência em Assistência 
Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência (CREAS), organizações não 
governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público.  

se ainda, a utilização das novas mídias como instrumento de suma importância para a 
busca ativa dos jovens, uma vez que são ferramentas de trabalho, de expressão, de protesto, de 
educação, de disseminação de cultura e outros. Neste sentido, Instagram, WhatsApp 
contribuíram para a integração e a aproximação da juventude. Estas mídias foram vastamente 
utilizadas pelos Centros de Juventude para divulgação das atividades e postagem de banners com 

Foi realizada uma campanha de divulgação no território das três Regionais priorizadas, envolvendo 
a distribuição de folder/convite nas escolas, nas associações e demais locais 

entre diversas estratégias para convidar a comunidade a visitar os Centros. O 
conteúdo das peças de divulgação explica e convida o jovem para participar das atividades dos 

Para receber o jovem em visita ao Centro de Juventude, foi estabelecido um procedimento de 
elaborado pela equipe de multiprofissionais. Os jovens foram encaminhados para 

conhecer as diversas atividades que o Centro de Juventude disponibiliza, 
qual seria de fato o seu interesse, respeitando a sua história de vida, seus 

impasses e objetivos, buscando entender o que ele almeja para sua trajetória. Esta estratégia do 
bem receber encantou o jovem e despertou o seu interesse para participar das atividades dos 

O momento seguinte desta estratégia foi dedicado à fidelização deste jovem ao Centro de 
Juventude por meio de ações sistemáticas, ao encontro de seus interesses e que tiveram como 

envolver esta juventude no processo decisório além de proporcionar um espaço adequado à 
Neste sentido, a estratégia estabelecida pela Assistente Social é a construção de um 

Plano de Futuro para cada jovem que demonstra interesse. Este plano o
oportunidade de estabelecer metas para sua trajetória e buscar alcança-las. No que cabe a equipe 
técnica dos Centros não se medeesforço para apoiá-los. No período, acompanhamos 200 jovens, 
150 planos de futuro, onde 35 jovens obtiveram uma oportunidade de trabalho.

Vale registrar a parceria com a SEJUS DF para participação de jovens em liberdade assistida e 
semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. Mesmo no 
período da pandemia foi possível cadastrar 83 de jovens nestas condições dos quais 25 concluíram 
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A mobilização dos jovens para conhecer e participar das atividades oferecidas pelos Centros de 
Juventude foi realizada por meio busca ativa nas regiões administrativas priorizadas, em especial 

ssociações comunitárias, cursos profissionalizantes, coletivos juvenis diversos, incluindo os 
grupos associados a religiões diversas, serviço de saúde, Centro de Referência em Assistência 

REAS), organizações não 

se ainda, a utilização das novas mídias como instrumento de suma importância para a 
e expressão, de protesto, de 

, WhatsApp e Facebook 
contribuíram para a integração e a aproximação da juventude. Estas mídias foram vastamente 

e postagem de banners com 

Foi realizada uma campanha de divulgação no território das três Regionais priorizadas, envolvendo 
a distribuição de folder/convite nas escolas, nas associações e demais locais de concentração 

para convidar a comunidade a visitar os Centros. O 
conteúdo das peças de divulgação explica e convida o jovem para participar das atividades dos 

Para receber o jovem em visita ao Centro de Juventude, foi estabelecido um procedimento de boa 
elaborado pela equipe de multiprofissionais. Os jovens foram encaminhados para 

conhecer as diversas atividades que o Centro de Juventude disponibiliza, sendo esta a 
qual seria de fato o seu interesse, respeitando a sua história de vida, seus 

impasses e objetivos, buscando entender o que ele almeja para sua trajetória. Esta estratégia do 
u interesse para participar das atividades dos 

O momento seguinte desta estratégia foi dedicado à fidelização deste jovem ao Centro de 
Juventude por meio de ações sistemáticas, ao encontro de seus interesses e que tiveram como 

envolver esta juventude no processo decisório além de proporcionar um espaço adequado à 
Neste sentido, a estratégia estabelecida pela Assistente Social é a construção de um 

Plano de Futuro para cada jovem que demonstra interesse. Este plano oferece ao jovem a 
las. No que cabe a equipe 

los. No período, acompanhamos 200 jovens, 
a oportunidade de trabalho. 

Vale registrar a parceria com a SEJUS DF para participação de jovens em liberdade assistida e 
semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. Mesmo no 

dos quais 25 concluíram 



9. Acompanhamento Psicossocial dos Jovens
 
Os Centros de Juventude realizaram ações sistemáticas para o acompanhamento psicossocial e o 
trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste sentido, foi 
equipe multiprofissional composta por psicólogo, pedagogo e assistente social a fim de 
diagnosticar, acompanhar e tratar estes jovens buscando integrá
 
Foram realizados cerca de 2.500
sessões de acolhimento e atendimento psicossociais
período: 
 
 Acolhida - Apresentação das Atividades dos Centros.
 Projeto de Futuro 
 Atendimentos - Individuais; Coletivos (Familiares; Rodas de Conversa).
 
O atendimento engloba também 
Assistência Social, com o objetivo de orientar e mostrar para cada pessoa qual seu direito e 
adequá-lo a cada realidade, já indicando a Rede de atendimento disponível em sua região, 
conforme cada caso. Nos casos mais severos, além da indicação para a rede de assistência, 
busca-se prestar apoio com as atividades desenvolvidas no próprio Centro.
implementadas no âmbito do Centro de Juventude, 

 
a. Estabelecer um Manual de Intervenção Biopsicossocial, com atuação de psicólogo e 
social. O foco do manual é respeitar a individualidade de cada aluno, com sua estrutura psíquica, 
sua cultura, seu modelo de aprendizagem, seus valores espirituais e sua conjuntura de gênero e de 
idade. 
 
b. Reuniões com as famílias e promover 
comunidade. Realização das rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento 
humano e ao mercado de trabalho
 
c. Integração dos alunos com a família com temas de conflitos familiares para alinhamento f
e ampliação de vínculos positivos, por meio de 
psicossociais. 
 
Foram realizados atendimentos familiares ajustados entre pares e de relacionamentos horizontais 
(indivíduos da mesma faixa etária como irmão, primos
verticais foram acessados indivíduos de referência parental (pais, avós, tios e cuidadores atuais) e 
pares de relacionamento amoroso/conjugal, de acordo com cada peculiaridade familiar e 
necessidade do jovem atendido. 
pensados a partir das necessidades de conhecer e auxiliar o melhor atendimento e apoio as 
necessidades dos jovens. A família é o primeiro grupo que interage e influência a pessoa em 
formação, como um grupo de organização singular, complexo e variável e que está em um 
determinado nicho social é preciso observar e compreender cada família com suas especificidades 
para apoiar e propor possíveis estratégias e soluções para o jovem atendido. 

Relatório de Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017
Período MAIO/2019 A MAIO

Acompanhamento Psicossocial dos Jovens 

Os Centros de Juventude realizaram ações sistemáticas para o acompanhamento psicossocial e o 
ecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste sentido, foi 

equipe multiprofissional composta por psicólogo, pedagogo e assistente social a fim de 
diagnosticar, acompanhar e tratar estes jovens buscando integrá-lo na família e comunida

500 atendimentos diretos aos jovens e suas famílias por meio de 
sessões de acolhimento e atendimento psicossociais diretos e indiretos nos três Centros, durante o 

Apresentação das Atividades dos Centros. 

Individuais; Coletivos (Familiares; Rodas de Conversa). 

O atendimento engloba também o levantamento de direitos como cidadãos, dentro da política de 
etivo de orientar e mostrar para cada pessoa qual seu direito e 

lo a cada realidade, já indicando a Rede de atendimento disponível em sua região, 
conforme cada caso. Nos casos mais severos, além da indicação para a rede de assistência, 

tar apoio com as atividades desenvolvidas no próprio Centro.
Centro de Juventude, foram realizadas as seguintes ações:

Estabelecer um Manual de Intervenção Biopsicossocial, com atuação de psicólogo e 
social. O foco do manual é respeitar a individualidade de cada aluno, com sua estrutura psíquica, 
sua cultura, seu modelo de aprendizagem, seus valores espirituais e sua conjuntura de gênero e de 

Reuniões com as famílias e promover eventos que envolvam os jovens, as famílias e a 
comunidade. Realização das rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento 
humano e ao mercado de trabalho 

Integração dos alunos com a família com temas de conflitos familiares para alinhamento f
e ampliação de vínculos positivos, por meio de sessões de acolhimento e atendimento 

Foram realizados atendimentos familiares ajustados entre pares e de relacionamentos horizontais 
(indivíduos da mesma faixa etária como irmão, primos e sobrinhos). Dentro dos relacionamentos 
verticais foram acessados indivíduos de referência parental (pais, avós, tios e cuidadores atuais) e 
pares de relacionamento amoroso/conjugal, de acordo com cada peculiaridade familiar e 

do. Osatendimentos psicossociaispara os alunos
pensados a partir das necessidades de conhecer e auxiliar o melhor atendimento e apoio as 
necessidades dos jovens. A família é o primeiro grupo que interage e influência a pessoa em 

, como um grupo de organização singular, complexo e variável e que está em um 
determinado nicho social é preciso observar e compreender cada família com suas especificidades 
para apoiar e propor possíveis estratégias e soluções para o jovem atendido.  

 

Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

31 

Os Centros de Juventude realizaram ações sistemáticas para o acompanhamento psicossocial e o 
ecimento de vínculos familiares e comunitários. Neste sentido, foi fortalecida a 

equipe multiprofissional composta por psicólogo, pedagogo e assistente social a fim de 
lo na família e comunidade.  

aos jovens e suas famílias por meio de 
nos três Centros, durante o 

 

o levantamento de direitos como cidadãos, dentro da política de 
etivo de orientar e mostrar para cada pessoa qual seu direito e 

lo a cada realidade, já indicando a Rede de atendimento disponível em sua região, 
conforme cada caso. Nos casos mais severos, além da indicação para a rede de assistência, 

tar apoio com as atividades desenvolvidas no próprio Centro.Dentre as estratégias 
foram realizadas as seguintes ações: 

Estabelecer um Manual de Intervenção Biopsicossocial, com atuação de psicólogo e assistente 
social. O foco do manual é respeitar a individualidade de cada aluno, com sua estrutura psíquica, 
sua cultura, seu modelo de aprendizagem, seus valores espirituais e sua conjuntura de gênero e de 

eventos que envolvam os jovens, as famílias e a 
comunidade. Realização das rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento 

Integração dos alunos com a família com temas de conflitos familiares para alinhamento familiar 
sessões de acolhimento e atendimento 

Foram realizados atendimentos familiares ajustados entre pares e de relacionamentos horizontais 
e sobrinhos). Dentro dos relacionamentos 

verticais foram acessados indivíduos de referência parental (pais, avós, tios e cuidadores atuais) e 
pares de relacionamento amoroso/conjugal, de acordo com cada peculiaridade familiar e 

satendimentos psicossociaispara os alunos e familiares foram 
pensados a partir das necessidades de conhecer e auxiliar o melhor atendimento e apoio as 
necessidades dos jovens. A família é o primeiro grupo que interage e influência a pessoa em 

, como um grupo de organização singular, complexo e variável e que está em um 
determinado nicho social é preciso observar e compreender cada família com suas especificidades 

 



O grupo familiar tem papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na 
determinação e na organização da personalidade, além de influenciar significativamente no 
comportamento individual através das ações e medidas 
(Drummond & Drummond Filho, 1998). Neste aspecto, a família tem como finalidade estabelecer 
formas e limites para as relações estabelecidas entre as gerações mais novas e mais velhas 
(Simionato-Tozo, 1998) e por isso o
proporciona uma intervenção mais assertiva e auxilia a melhor adaptação dos sujeitos em formação 
ao convívio social.  
 
Outro aspecto observado e que demanda atenção e ajustes importantes é o fato de a
lugar de afeto, no qual estão inseridos relacionamentos íntimos, expressão de emoções e de 
sentimentos segundo o autor Romanelli (1997). Por mais facilitador que parece o cenário atual das 
famílias atendidas (moradias pequenas, espaços multi
quesito observa-se auto índice de afastamento emocional sendo a intervenção psicológica espaço 
de reconhecimento, de aquisição de manejo e de fortalecimento de vínculos para que sujeitos em 
desenvolvimento possam no interior da família constituir seus relacionamentos interpessoais iniciais 
com pessoas significativas, estabelecendo trocas emocionais que funcionam como um suporte 
afetivo importante para seu fortalecimento individual, internalização de normas e regras
sociais e evitação de relacionamentos destrutivos como forma de preenchimento pessoal.
 
As Coordenações dos Centros de Juventude
personalizadas de acordo com o público atendido e em consonância com 
Centro promove espaço de acolhimento e interação familiar. Ações como Sara
oficinas de Violão; apresentação de
de Culinária Sustentável; datas comemorativas (Dia das Mães; dos Pais; das Crianças;
outras) e ações em meses de r
Janeiro Branco) foram realizadas com 
demanda de cada Centro; e algumas com o formato de Rodas de Conversa. 
 
Outras ações desenvolvidas que também contam com a participação da comunidade local e que 
torna os Centros de Juventude ambientes de favorecimento das relações entre jovens, seus 
familiares e comunidade local são as atividades práticas de Massoterapia onde, familiares, 
profissionais e funcionários de empresas, instituições e órgãos do 
Centros, são convidados a participar como “
Cuidador de Idoso alcança além dos familiares e comunidades circunvizinhas aos Centros de 
Juventude, transeuntes (que acessam estações de metrô, comércio local e outras instalações do 
Governo próximas aos Centros) e idosos de uma casa de repouso
cumprimento as horas de estágio obrigatório. 
 
As ações acima citadas, realizadas nos Centros, ou nas participações em 
feiras e em outros eventos em parceria com as 
promovem tempo e espaço de crescimento pessoal e desenvolvimento social a juventude, na 
intenção de favorecer o aprendizado da 
sociais na formação do Ser Social de adolescentes e jovens adultos.  
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O grupo familiar tem papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na 
determinação e na organização da personalidade, além de influenciar significativamente no 
comportamento individual através das ações e medidas educativas tomadas no âmbito familiar 
(Drummond & Drummond Filho, 1998). Neste aspecto, a família tem como finalidade estabelecer 
formas e limites para as relações estabelecidas entre as gerações mais novas e mais velhas 

Tozo, 1998) e por isso olhar para a realidade individual de cada grupo familiar 
proporciona uma intervenção mais assertiva e auxilia a melhor adaptação dos sujeitos em formação 

Outro aspecto observado e que demanda atenção e ajustes importantes é o fato de a
lugar de afeto, no qual estão inseridos relacionamentos íntimos, expressão de emoções e de 
sentimentos segundo o autor Romanelli (1997). Por mais facilitador que parece o cenário atual das 
famílias atendidas (moradias pequenas, espaços multifuncionais, quartos de uso coletivo) neste 

se auto índice de afastamento emocional sendo a intervenção psicológica espaço 
de reconhecimento, de aquisição de manejo e de fortalecimento de vínculos para que sujeitos em 

no interior da família constituir seus relacionamentos interpessoais iniciais 
com pessoas significativas, estabelecendo trocas emocionais que funcionam como um suporte 
afetivo importante para seu fortalecimento individual, internalização de normas e regras
sociais e evitação de relacionamentos destrutivos como forma de preenchimento pessoal.

As Coordenações dos Centros de Juventude e a equipe Psicossocial estrutu
personalizadas de acordo com o público atendido e em consonância com as oficinas vigentes

colhimento e interação familiar. Ações como Sara
; apresentação de Hip Hop;apresentações culturais da oficina de Teatro

omemorativas (Dia das Mães; dos Pais; das Crianças;
referência (Setembro Amarelo; Outubro Rosa; Novembro Azul; e 

Janeiro Branco) foram realizadas com atividades lúdicas, confecções de mimos de acordo com a 
e cada Centro; e algumas com o formato de Rodas de Conversa.  

Outras ações desenvolvidas que também contam com a participação da comunidade local e que 
torna os Centros de Juventude ambientes de favorecimento das relações entre jovens, seus 

omunidade local são as atividades práticas de Massoterapia onde, familiares, 
de empresas, instituições e órgãos do Estado, que atuam

Centros, são convidados a participar como “voluntários” aos jovens em formação. O 
Cuidador de Idoso alcança além dos familiares e comunidades circunvizinhas aos Centros de 
Juventude, transeuntes (que acessam estações de metrô, comércio local e outras instalações do 
Governo próximas aos Centros) e idosos de uma casa de repouso, de maneira voluntária e em 
cumprimento as horas de estágio obrigatório.  

realizadas nos Centros, ou nas participações em 
eiras e em outros eventos em parceria com as secretarias do Governo do Distrito Federal

promovem tempo e espaço de crescimento pessoal e desenvolvimento social a juventude, na 
intenção de favorecer o aprendizado da cidadania,voluntariado, coletividade
ociais na formação do Ser Social de adolescentes e jovens adultos.   

 

Execução do Objeto Termo de Fomento nº 002/2017 
Período MAIO/2019 A MAIO/2020 

 

32 

O grupo familiar tem papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na 
determinação e na organização da personalidade, além de influenciar significativamente no 

educativas tomadas no âmbito familiar 
(Drummond & Drummond Filho, 1998). Neste aspecto, a família tem como finalidade estabelecer 
formas e limites para as relações estabelecidas entre as gerações mais novas e mais velhas 

lhar para a realidade individual de cada grupo familiar 
proporciona uma intervenção mais assertiva e auxilia a melhor adaptação dos sujeitos em formação 

Outro aspecto observado e que demanda atenção e ajustes importantes é o fato de a família ser o 
lugar de afeto, no qual estão inseridos relacionamentos íntimos, expressão de emoções e de 
sentimentos segundo o autor Romanelli (1997). Por mais facilitador que parece o cenário atual das 

funcionais, quartos de uso coletivo) neste 
se auto índice de afastamento emocional sendo a intervenção psicológica espaço 

de reconhecimento, de aquisição de manejo e de fortalecimento de vínculos para que sujeitos em 
no interior da família constituir seus relacionamentos interpessoais iniciais 

com pessoas significativas, estabelecendo trocas emocionais que funcionam como um suporte 
afetivo importante para seu fortalecimento individual, internalização de normas e regras familiares e 
sociais e evitação de relacionamentos destrutivos como forma de preenchimento pessoal. 

a equipe Psicossocial estruturaram ações 
as oficinas vigentes. Cada 

colhimento e interação familiar. Ações como Sarau desenvolvidos pelas 
ulturais da oficina de Teatro;aulas show 

omemorativas (Dia das Mães; dos Pais; das Crianças; Natal, entre 
eferência (Setembro Amarelo; Outubro Rosa; Novembro Azul; e 

údicas, confecções de mimos de acordo com a 
 

Outras ações desenvolvidas que também contam com a participação da comunidade local e que 
torna os Centros de Juventude ambientes de favorecimento das relações entre jovens, seus 

omunidade local são as atividades práticas de Massoterapia onde, familiares, 
, que atuam próximo aos 

” aos jovens em formação. O curso de 
Cuidador de Idoso alcança além dos familiares e comunidades circunvizinhas aos Centros de 
Juventude, transeuntes (que acessam estações de metrô, comércio local e outras instalações do 

de maneira voluntária e em 

realizadas nos Centros, ou nas participações em eventos externos com 
ecretarias do Governo do Distrito Federal, 

promovem tempo e espaço de crescimento pessoal e desenvolvimento social a juventude, na 
oletividade,empatia e normas 



 
d. Realizar rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento humano e ao mercado 
de trabalho 
 

N° Tema 

01 Trabalhar dá Trabalho - Em parceria com o 
IFB Campus Ceilândia 

02 Valorização da Vida – Em parceria com a 
Dra. Andrea Chaves. 

03 Prevenção de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e Gravidez na 
Adolescência”. Em parceria com o Fundo de 
População das Nações Unidas 
da ONU. 

04 Diversidade Raça e Preconceito 

05 Educar para Prevenir - Ceilândia

06 Educar para Prevenir - Samambaia

07 Educar para Prevenir - Estrutural

08 Como Manter a Saúde Mental.
com a Dra. Andrea Chaves. 

09 Zona de Conforto versus Zona de 
Crescimento: Aonde você está? 
Com a colaboração dos professores da 
Oficina de empregabilidade Gabi e Wesley

10 Politica Publica Juventude 
participação especial do Secretário Leo 
Bijus. 

11 Quem eu sou? Auto conhecimento e hábitos 
profissionais – Adilson e Gabriela

12 Determinação, Planejamento e Gestão de 
Carreira – Com a participação especial do 
ator global Rainer Cadete 

 
 
e. Utilização da técnica de grupo operativo 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 i
 
Foram  realizados atendimentos em grupo com objetivo de proporcionar ambientes de crescimento e 
amadurecimento coletivo dos jovens. Na atuação do ciclo 2019
atendimentos em Grupo, sendo o 1º 
constituição das leis morais nos adolescentes e como eles percebem as leis e normas sociais
 
O 2º grupo atuou na atenção à Saúde Mental e o 3º atendeu a urgente demanda de acolhimento 
psicológico devido a situação de afastamento social 
realizado em ambiente virtual. Foram realizadas ao todo 22 sessões d
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Realizar rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento humano e ao mercado 

Data Onde 

Em parceria com o 09/05/2019 Campus 
Ceilândia 

Banner de 
Lista de Presença e Fotos

Em parceria com a 28/09/2019 CJ 
Ceilândia 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Prevenção de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e Gravidez na 

Em parceria com o Fundo de 
População das Nações Unidas – UNFPA, 

21/11/2019 CJ 
Ceilândia 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Diversidade Raça e Preconceito  20/01/2020 Ceilândia Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Ceilândia 11/02/2020 Ceilândia Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Samambaia 19/02/2020 Samamba
ia 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Estrutural 20/02/2020 Estrutural Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos

Como Manter a Saúde Mental.Em parceria 26/03/2020 Instagram Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

Zona de Conforto versus Zona de 
Crescimento: Aonde você está?  
Com a colaboração dos professores da 
Oficina de empregabilidade Gabi e Wesley 

04/04/2020 Instagram Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

Juventude – Com a 
participação especial do Secretário Leo 

22/04/2020 Instagram Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

Quem eu sou? Auto conhecimento e hábitos 
Adilson e Gabriela 

24/04/2020 Instagram Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

Determinação, Planejamento e Gestão de 
Com a participação especial do 

29/04/2020 Instagram Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

Utilização da técnica de grupo operativo 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.  

Foram  realizados atendimentos em grupo com objetivo de proporcionar ambientes de crescimento e 
amadurecimento coletivo dos jovens. Na atuação do ciclo 2019-2020 foram 
atendimentos em Grupo, sendo o 1º grupo “Adolescer”, voltado a observação e pesquisa sobre a 

orais nos adolescentes e como eles percebem as leis e normas sociais

Saúde Mental e o 3º atendeu a urgente demanda de acolhimento 
psicológico devido a situação de afastamento social em função da pandemia COVID19, sendo este 
realizado em ambiente virtual. Foram realizadas ao todo 22 sessões deatendimento psicológico
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Realizar rodas de conversas, com temas correlatos ao desenvolvimento humano e ao mercado 

Registros 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 

Banner de Divulgação, 
Lista de Presença e Fotos 
Banner de Divulgação e 

Fotos da tela com numero 
de participantes 

Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

de participantes 

Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

de participantes 
Banner de Divulgação e 

Fotos da tela com numero 
de participantes 

Banner de Divulgação e 
Fotos da tela com numero 

de participantes 

Utilização da técnica de grupo operativo cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem 
para os jovens envolvidos. Aprender em grupo significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude 

Foram  realizados atendimentos em grupo com objetivo de proporcionar ambientes de crescimento e 
2020 foram realizadas 3 etapas de 

”, voltado a observação e pesquisa sobre a 
orais nos adolescentes e como eles percebem as leis e normas sociais. 

Saúde Mental e o 3º atendeu a urgente demanda de acolhimento 
a pandemia COVID19, sendo este 

eatendimento psicológico em  



 
grupo, atenção a 105 jovens, com um total de 
maneira extensiva o atendimento em grupo promove desenvolvimento aos jovens da periferia, 
favorece a emancipação social da comunidade onde esses estão inseridos e per
social. 
 

 
9.1. Redução de Danos 
 
No uso da metodologia da redução de danos, foram realizadas reuniões multidisciplinares da 
equipe dos Centros de Juventude para construção de estratégias de atuação. Participamos das 
reuniões mensais das regiões administrativas onde os Centros de Juventude
são ambientes de trocas de conhecimento, formulação de estratégias e encaminhamentos, numa 
atuação em Rede que coopera para a proteção, atenção e cuidado dos jovens atendidos e de sua 
comunidade.  
 
Por meio do contato com a Rede Socia
secretarias do GDF, instituições de 
organizadas parcerias com a finalidade de favorece
profissional com foco na Redução de Danos e desenvolvimento da juventude atendida.
 
A redução de danos caracteriza-
além dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva esclarecendo sobre a gestação prematura, 
doenças sexualmente transmissíveis e uso das drogas. Neste 
relatório têm por premissa tratar destes temas e promover espaço de conhecimentos, validados e 
de fontes seguras, e ambiente acolhedor de escuta qualificada, que propicia
saudáveis  para o amadurecimento seguro dos jovens. 
 
Destacamos as parcerias dos Centros de Juventude com 
atuantes nos territórios atendidos, sendo esta rede de apoio conquistada a partir de trocas de 
informações, realização de reuniões e visitas pela equipe multidisciplinar dos CJ’s, sendo muito 
favorável ao trabalho que vem sendo desenvolvido para oportunizar aos jovens 
diversos servidos oferecidos por todos, o que sem duvida, tem permitido a redução de danos junto 
a essa juventude que os Centros de Juventude atendem. Segue a relação dos parceiros:
 

 ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
 ASSOCIAÇÃO VIVER
 CAPS 
 C.M.C.B 
 CENTRO DE CONVIVÊNCIA TIA NAIR 
 CENTROS OLÍMPICOS
 CIEE 
 COLETIVO DA CIDADE
 CONEN 
 COSE 
 CONSELHO TUTELAR
 CRAS 
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upo, atenção a 105 jovens, com um total de 1.067 atendimentos psicológicos realizados. De 
maneira extensiva o atendimento em grupo promove desenvolvimento aos jovens da periferia, 
favorece a emancipação social da comunidade onde esses estão inseridos e per

No uso da metodologia da redução de danos, foram realizadas reuniões multidisciplinares da 
equipe dos Centros de Juventude para construção de estratégias de atuação. Participamos das 
reuniões mensais das regiões administrativas onde os Centros de Juventude atuam. Estes espaços 
são ambientes de trocas de conhecimento, formulação de estratégias e encaminhamentos, numa 
atuação em Rede que coopera para a proteção, atenção e cuidado dos jovens atendidos e de sua 

Por meio do contato com a Rede Social Local, como também por meio de ações colaborativas entre 
nstituições de ensino superior e outros parceiros do Instituto

organizadas parcerias com a finalidade de favorecer a atenção biopsicossocial, educacional e 
om foco na Redução de Danos e desenvolvimento da juventude atendida.

-se por uma abordagem ao fenômeno da depressão em jovens, 
além dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva esclarecendo sobre a gestação prematura, 

s sexualmente transmissíveis e uso das drogas. Neste quesito ações já descritas neste 
tratar destes temas e promover espaço de conhecimentos, validados e 

de fontes seguras, e ambiente acolhedor de escuta qualificada, que propicia
saudáveis  para o amadurecimento seguro dos jovens.  

Destacamos as parcerias dos Centros de Juventude com diversos órgãos, entidades e instituições 
atuantes nos territórios atendidos, sendo esta rede de apoio conquistada a partir de trocas de 
informações, realização de reuniões e visitas pela equipe multidisciplinar dos CJ’s, sendo muito 

que vem sendo desenvolvido para oportunizar aos jovens 
diversos servidos oferecidos por todos, o que sem duvida, tem permitido a redução de danos junto 
a essa juventude que os Centros de Juventude atendem. Segue a relação dos parceiros:

ISTRAÇÕES REGIONAIS 
ASSOCIAÇÃO VIVER 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA TIA NAIR  
CENTROS OLÍMPICOS 

COLETIVO DA CIDADE 

CONSELHO TUTELAR 
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atendimentos psicológicos realizados. De 
maneira extensiva o atendimento em grupo promove desenvolvimento aos jovens da periferia, 
favorece a emancipação social da comunidade onde esses estão inseridos e permite a equidade 

No uso da metodologia da redução de danos, foram realizadas reuniões multidisciplinares da 
equipe dos Centros de Juventude para construção de estratégias de atuação. Participamos das 

atuam. Estes espaços 
são ambientes de trocas de conhecimento, formulação de estratégias e encaminhamentos, numa 
atuação em Rede que coopera para a proteção, atenção e cuidado dos jovens atendidos e de sua 

ações colaborativas entre 
uperior e outros parceiros do Instituto,foram 

a atenção biopsicossocial, educacional e 
om foco na Redução de Danos e desenvolvimento da juventude atendida. 

se por uma abordagem ao fenômeno da depressão em jovens, 
além dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva esclarecendo sobre a gestação prematura, 

ações já descritas neste 
tratar destes temas e promover espaço de conhecimentos, validados e 

de fontes seguras, e ambiente acolhedor de escuta qualificada, que propicia discussões e trocas 

diversos órgãos, entidades e instituições 
atuantes nos territórios atendidos, sendo esta rede de apoio conquistada a partir de trocas de 
informações, realização de reuniões e visitas pela equipe multidisciplinar dos CJ’s, sendo muito 

que vem sendo desenvolvido para oportunizar aos jovens acesso aos 
diversos servidos oferecidos por todos, o que sem duvida, tem permitido a redução de danos junto 
a essa juventude que os Centros de Juventude atendem. Segue a relação dos parceiros: 



 CREAS 
 ESCOLAS CÍVICAS 
 FACULDADE PROJEÇÃO
 FACULDADE UPIS 
 FIOCRUZ/SES DF 
 GEAMA 
 IBEI- INSTITUTO DE ESTUDOS DO INCONSCIENTE
 ICESP 
 INSTITUTO SHAMBALLA
 INSTITUTOS FEDERAIS DO DF
 LBV 
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 MOOV – INGLÊS E REFORÇO ESCOLAR
 N.A.I 
 NUEP/SRSCS 
 PAV 
 PROVID  
 REGIONAL DE ENSINO
 SESC CEILÂNDIA 
 TJDFT 
 UDF 
 UNIDADES DE SAÚDE 
 UNISS 
 UNB 
 

9.2. Atendimentos Psicológicos em Números
 
Atendimentos Diretos Individuais
Centro de Juventude Ceilândia - 367 Atendimentos.
Centro de Juventude Estrutural - 306 Atendimentos.
Centro de Juventude Samambaia 
 
Atendimentos Diretos Familiares
Centro de Juventude Ceilândia - 98 Atendimentos.
Centro de Juventude Estrutural - 126 Atendimentos.
Centro de Juventude Samambaia 
 
Atendimentos Diretos em Grupo:
Centro de Juventude Ceilândia - 338 Atendimentos.
Centro de Juventude Estrutural - 322 Atendimentos.
Centro de Juventude Samambaia 
 
9.3. Casos de Sucesso 
 
A seguir elegemos, de tantos casos de sucesso vivenciados ao longo deste período,
jovens que autorizaram a descrição de suas vivências e avanços por meio do atendimento 
psicológico nos Centros de Juventude.
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FACULDADE PROJEÇÃO 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO INCONSCIENTE 

INSTITUTO SHAMBALLA 
INSTITUTOS FEDERAIS DO DF 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
INGLÊS E REFORÇO ESCOLAR 

REGIONAL DE ENSINO 

UNIDADES DE SAÚDE  

Atendimentos Psicológicos em Números 

Diretos Individuais: 
367 Atendimentos. 
306 Atendimentos. 

Centro de Juventude Samambaia - 394 Atendimentos. 

Diretos Familiares: 
98 Atendimentos. 
126 Atendimentos. 

Centro de Juventude Samambaia - 150 Atendimentos. 

: 
338 Atendimentos. 
322 Atendimentos. 

Centro de Juventude Samambaia - 362 Atendimentos. 

elegemos, de tantos casos de sucesso vivenciados ao longo deste período,
jovens que autorizaram a descrição de suas vivências e avanços por meio do atendimento 

nos Centros de Juventude. 
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elegemos, de tantos casos de sucesso vivenciados ao longo deste período, relato de 3 
jovens que autorizaram a descrição de suas vivências e avanços por meio do atendimento 



 
 
Caso 1 
Jovem do sexo feminino 16 anos, ingressou no Centro em 2017 com encaminhamento escolar, 
queixa principal de auto mutilação com evolução para ideação 
terapêutico foram observados sintomas como apatia, distimia, distorção da image
autoestima, isolamento social e falta de volição para atividades mínimas.Jovem passou por 
atendimento psicológico individual, em grupo e familiar, foi indicada para oficinas, como forma de 
ampliar sua rede de apoio, ampliar suas capacidade
processo de acompanhamento e devido a contínuas recaídas foi encaminhada ao 
Mesmo com uso de medicações e manutenção do acompanhamento, passou por 3 tentativas de 
autoextermínio, internações psiqui
de remissão gradual, com retomada de consciência de si, de suas limitações, capacidades e valor 
pessoal, conseguiu retomar o vínculo acadêmico, refazer seus planos com expectativas ajustadas 
sua realidade, demonstrando menor exigência e maior amor e respeito pessoal. Atualmente
18 anos, participou das Ações do “Setembro Amarelo” tendo preferido fazer um vídeo que 
protegesse sua identidade, partilhando sua experiência e superação pessoal
em Dezembro/2019 ingressou em atividade laboral paga em sua área de interesse e com anuência 
de seus responsáveis. 
 
Caso 2 
Jovem do sexo masculino, 26 anos, ingressou no Centro
encaminhando pelo posto de saúde 
Ansiedade Generalizado, com crises de pânico e fobia social. Durante o processo terapêutico foram 
observados sintomas como sudorese excessiva, batimentos cardíacos acelerados, isolamento 
social, distorção da realidade, pensamentos intrusivos e trágicos e o medo de viver.O jovem exercia 
profissão regulamentada, mas devido ao transtorno desenvolvido, se desvinculou do ambiente 
profissional, desenvolveu sofrimento emocional, relacional e familiar e apr
medicação psiquiátrica. Foi realizada vinculação do jovem com 
Juventude, com o autocuidado e com o 
processo foram observados contínuos progressos, forta
apoio e restabelecimento de metas, propósito e de sua saúde mental. O jovem atualmente tem 
vínculo empregatício, atua no cuidado a outras pessoas e está inserido no trabalho em equipe.
 
Caso 3 
Jovem do sexo feminino 18 anos, ingressou no Centro em 2018
deslocamento, devido ao encerramento do Ensino Médio. Durante o processo terapêutico
Centro de Juventude foram observados sintomas como distimia, insegurança pessoal, distorção da 
imagem pessoal, baixa autoestima, aparente distanciamento social com vínculo social enfraquecido 
e medo do futuro.Foi realizada psicoterapia focal breve, com a construção de meta e objetivos 
claros, exercícios de auto cuidado para conhecimento pessoal e aumen
confiança. Com isso, retomou projetos anteriores, foram estabelecidos pontos de apoio e suporte 
pessoal, com participação consciente e ativa em seu círculo social. A jovem realizou excelentes 
reflexões, demonstrou engajamento em seu 
1 (ano) de sua alta, voltou ao Centro para informar que obteve êxito em sua 
Graduação na Universidade de Brasília 
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Jovem do sexo feminino 16 anos, ingressou no Centro em 2017 com encaminhamento escolar, 
queixa principal de auto mutilação com evolução para ideação suicida. Durante o processo 
terapêutico foram observados sintomas como apatia, distimia, distorção da image
autoestima, isolamento social e falta de volição para atividades mínimas.Jovem passou por 
atendimento psicológico individual, em grupo e familiar, foi indicada para oficinas, como forma de 
ampliar sua rede de apoio, ampliar suas capacidades pessoais e sociais. A jovem passou por longo 

e devido a contínuas recaídas foi encaminhada ao 
esmo com uso de medicações e manutenção do acompanhamento, passou por 3 tentativas de 

autoextermínio, internações psiquiátricas e afastamento escolar. Em 2019, a jovem iniciou processo 
de remissão gradual, com retomada de consciência de si, de suas limitações, capacidades e valor 
pessoal, conseguiu retomar o vínculo acadêmico, refazer seus planos com expectativas ajustadas 
sua realidade, demonstrando menor exigência e maior amor e respeito pessoal. Atualmente
18 anos, participou das Ações do “Setembro Amarelo” tendo preferido fazer um vídeo que 
protegesse sua identidade, partilhando sua experiência e superação pessoal
em Dezembro/2019 ingressou em atividade laboral paga em sua área de interesse e com anuência 

26 anos, ingressou no Centro de Juventude
encaminhando pelo posto de saúde de sua referência. Queixa principal de TAG 
Ansiedade Generalizado, com crises de pânico e fobia social. Durante o processo terapêutico foram 
observados sintomas como sudorese excessiva, batimentos cardíacos acelerados, isolamento 

storção da realidade, pensamentos intrusivos e trágicos e o medo de viver.O jovem exercia 
profissão regulamentada, mas devido ao transtorno desenvolvido, se desvinculou do ambiente 
profissional, desenvolveu sofrimento emocional, relacional e familiar e apresentava não adesão da 
medicação psiquiátrica. Foi realizada vinculação do jovem com o atendimento no Centro de 

e com o reforço para o uso da medicação/tratamento. Durante o 
processo foram observados contínuos progressos, fortalecimento pessoal, aumento da rede de 
apoio e restabelecimento de metas, propósito e de sua saúde mental. O jovem atualmente tem 
vínculo empregatício, atua no cuidado a outras pessoas e está inserido no trabalho em equipe.

anos, ingressou no Centro em 2018. Queixa principal de sentimento de 
deslocamento, devido ao encerramento do Ensino Médio. Durante o processo terapêutico

foram observados sintomas como distimia, insegurança pessoal, distorção da 
gem pessoal, baixa autoestima, aparente distanciamento social com vínculo social enfraquecido 

e medo do futuro.Foi realizada psicoterapia focal breve, com a construção de meta e objetivos 
claros, exercícios de auto cuidado para conhecimento pessoal e aumento da segurança e auto 

retomou projetos anteriores, foram estabelecidos pontos de apoio e suporte 
pessoal, com participação consciente e ativa em seu círculo social. A jovem realizou excelentes 
reflexões, demonstrou engajamento em seu tratamento e nos planos estabelecidos e após cerca de 
1 (ano) de sua alta, voltou ao Centro para informar que obteve êxito em sua 
Graduação na Universidade de Brasília - UNB, em um dos cursos desejados.  
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Jovem do sexo feminino 16 anos, ingressou no Centro em 2017 com encaminhamento escolar, 
. Durante o processo 

terapêutico foram observados sintomas como apatia, distimia, distorção da imagem pessoal, baixa 
autoestima, isolamento social e falta de volição para atividades mínimas.Jovem passou por 
atendimento psicológico individual, em grupo e familiar, foi indicada para oficinas, como forma de 

jovem passou por longo 
e devido a contínuas recaídas foi encaminhada ao psiquiatra. 

esmo com uso de medicações e manutenção do acompanhamento, passou por 3 tentativas de 
a jovem iniciou processo 

de remissão gradual, com retomada de consciência de si, de suas limitações, capacidades e valor 
pessoal, conseguiu retomar o vínculo acadêmico, refazer seus planos com expectativas ajustadas a 
sua realidade, demonstrando menor exigência e maior amor e respeito pessoal. Atualmente, com 
18 anos, participou das Ações do “Setembro Amarelo” tendo preferido fazer um vídeo que 
protegesse sua identidade, partilhando sua experiência e superação pessoal com outros jovens e 
em Dezembro/2019 ingressou em atividade laboral paga em sua área de interesse e com anuência 

de Juventude em 2019 com 
ueixa principal de TAG - Transtorno de 

Ansiedade Generalizado, com crises de pânico e fobia social. Durante o processo terapêutico foram 
observados sintomas como sudorese excessiva, batimentos cardíacos acelerados, isolamento 

storção da realidade, pensamentos intrusivos e trágicos e o medo de viver.O jovem exercia 
profissão regulamentada, mas devido ao transtorno desenvolvido, se desvinculou do ambiente 

esentava não adesão da 
o atendimento no Centro de 

uso da medicação/tratamento. Durante o 
lecimento pessoal, aumento da rede de 

apoio e restabelecimento de metas, propósito e de sua saúde mental. O jovem atualmente tem 
vínculo empregatício, atua no cuidado a outras pessoas e está inserido no trabalho em equipe. 

ueixa principal de sentimento de 
deslocamento, devido ao encerramento do Ensino Médio. Durante o processo terapêutico no 

foram observados sintomas como distimia, insegurança pessoal, distorção da 
gem pessoal, baixa autoestima, aparente distanciamento social com vínculo social enfraquecido 

e medo do futuro.Foi realizada psicoterapia focal breve, com a construção de meta e objetivos 
to da segurança e auto 

retomou projetos anteriores, foram estabelecidos pontos de apoio e suporte 
pessoal, com participação consciente e ativa em seu círculo social. A jovem realizou excelentes 

tratamento e nos planos estabelecidos e após cerca de 
1 (ano) de sua alta, voltou ao Centro para informar que obteve êxito em sua meta de iniciar 

 



O acompanhamento psicossocial é de 
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O acompanhamento psicossocial é de grande valia para os jovens dos Centros de Juventude.
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grande valia para os jovens dos Centros de Juventude. 



10. Impactos do Isolamento Social nas A
 

A situação de calamidade pública nacional decorre
doença respiratória aguda causada pelo “coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2” 
(SARS-CoV-2). A doença foi iden
República Popular da China, em 1 d
de dezembro do mesmo ano.  
 
Em 03/2/2020, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188/2020, declarou Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Coronavírus (2019-nCoV) e, em 0
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus.  
 
A Organização Mundial de Saúde
Covid-19, declarou em 11/03/2020 pandemia de Covid
 
O Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto GDF nº 40.520/2020, de12/03/2020 
isolamento social e medidas para a con
disposto nas normativas, sob a autorização da SEJUV, providenciou
dos Centros de Juventude. No dia 
âmbito da saúde pública distrital e, após, adotou uma série de medidas para mi
transmissão do coronavírus no Distrito Federal, tais como o fechamento de ramos do comércio, 
restrição de aglomeração de pessoas e campanhas visando a redução da presença de pes
Este contexto repercutiu em um agravamento da situação de vulnerabilidade 
poupar os jovens atendidos pelos Centros de Juventude do DF. 
 
Diante deste contexto, o IECAP adotou medidas 
presencial aos jovens para um sistema virtual
conquistados, difíceis que foram para construir. 
realizando 19 lives no período de 26 /03 a 30/04. Mais de 2.500 pes
atividades, o que estimulou o IECAP a ampliar o uso de ferramentas tecnológicas capazes de 
manter a juventude dos Centros com acesso ao aprendizado
com os professores e colegas.  
 
Neste sentido, a gestão do IECAP buscou
plataforma de aprendizado onde os conteúdos pedagógicos foram inseridos e, em complemento, 
passamos as usar as salas do zoom para as aulas das oficinas.
respondendo muito bem ao novo momento. Se por um lado, a nova forma de aprendizado 
surpreendeu a todos com os desafios para viabilizar a tecnologia
estão sendo elencados principalmente em função da praticidade dos acessos. Porém, vale 
registrar, que o nosso jovem precisa de uma atenção presencial, com o senso de pertencimento 
nos espaços dos Centros. Além do lanche ofertado em cada atividade que para muitos era o 
alimento do dia. Neste sentido, com ajuda de parceiros, em especial o Movimento DF Usa 
Máscaras, foi possível realizar mais de um mutirão com distribuição de cestas básicas para as 
famílias daqueles alunos em maior
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Impactos do Isolamento Social nas Atividades dos Centros de Juventude

A situação de calamidade pública nacional decorreu da pandemia em curso de COVID
doença respiratória aguda causada pelo “coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2” 

2). A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, 
República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 

3/2/2020, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188/2020, declarou Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 

06/2/2020 foi publicada a Lei n.º 13.979/2020, que dispôs sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

aúde, diante do crescimento do número de pacientes infectados pelo 
3/2020 pandemia de Covid-19.  

por meio do Decreto GDF nº 40.520/2020, de12/03/2020 
medidas para a contenção da pandemia do Coronavírus. 

sob a autorização da SEJUV, providenciou-se a suspensão das atividades 
dia em 28/03/2020, o GDF declarou situação de emergência no 

pública distrital e, após, adotou uma série de medidas para mi
transmissão do coronavírus no Distrito Federal, tais como o fechamento de ramos do comércio, 
restrição de aglomeração de pessoas e campanhas visando a redução da presença de pes

em um agravamento da situação de vulnerabilidade 
poupar os jovens atendidos pelos Centros de Juventude do DF.  

o IECAP adotou medidas imediatas para migrar o atendimento até
sencial aos jovens para um sistema virtual, que pudesse garantir o fortalecimento dos vínculos 

, difíceis que foram para construir. Iniciamos as lives com as
no período de 26 /03 a 30/04. Mais de 2.500 pessoas participaram destas 

atividades, o que estimulou o IECAP a ampliar o uso de ferramentas tecnológicas capazes de 
manter a juventude dos Centros com acesso ao aprendizado, ao convívio mesmo que a distancia 

gestão do IECAP buscou rapidamente consultoria para desenvolver uma 
plataforma de aprendizado onde os conteúdos pedagógicos foram inseridos e, em complemento, 
passamos as usar as salas do zoom para as aulas das oficinas. Os jovens começaram a participar, 
respondendo muito bem ao novo momento. Se por um lado, a nova forma de aprendizado 

com os desafios para viabilizar a tecnologia por outro os ganhos também já 
principalmente em função da praticidade dos acessos. Porém, vale 

registrar, que o nosso jovem precisa de uma atenção presencial, com o senso de pertencimento 
nos espaços dos Centros. Além do lanche ofertado em cada atividade que para muitos era o 

do dia. Neste sentido, com ajuda de parceiros, em especial o Movimento DF Usa 
Máscaras, foi possível realizar mais de um mutirão com distribuição de cestas básicas para as 
famílias daqueles alunos em maior situação de vulnerabilidade. 
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tividades dos Centros de Juventude 

da pandemia em curso de COVID-19, uma 
doença respiratória aguda causada pelo “coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2” 

ficada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, 
e dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 

3/2/2020, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188/2020, declarou Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

6/2/2020 foi publicada a Lei n.º 13.979/2020, que dispôs sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

diante do crescimento do número de pacientes infectados pelo 

por meio do Decreto GDF nº 40.520/2020, de12/03/2020 decretouo 
tenção da pandemia do Coronavírus. Em atendimento ao 

suspensão das atividades 
declarou situação de emergência no 

pública distrital e, após, adotou uma série de medidas para mitigar e conter a 
transmissão do coronavírus no Distrito Federal, tais como o fechamento de ramos do comércio, 
restrição de aglomeração de pessoas e campanhas visando a redução da presença de pessoas. 

em um agravamento da situação de vulnerabilidade da população, sem 

o atendimento até então 
que pudesse garantir o fortalecimento dos vínculos 

com as rodas de conversa, 
soas participaram destas 

atividades, o que estimulou o IECAP a ampliar o uso de ferramentas tecnológicas capazes de 
, ao convívio mesmo que a distancia 

rapidamente consultoria para desenvolver uma 
plataforma de aprendizado onde os conteúdos pedagógicos foram inseridos e, em complemento, 

Os jovens começaram a participar, 
respondendo muito bem ao novo momento. Se por um lado, a nova forma de aprendizado 

por outro os ganhos também já 
principalmente em função da praticidade dos acessos. Porém, vale 

registrar, que o nosso jovem precisa de uma atenção presencial, com o senso de pertencimento 
nos espaços dos Centros. Além do lanche ofertado em cada atividade que para muitos era o 

do dia. Neste sentido, com ajuda de parceiros, em especial o Movimento DF Usa 
Máscaras, foi possível realizar mais de um mutirão com distribuição de cestas básicas para as 



 
11. Considerações Finais 
 
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 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, em parceria com a Secretaria de 
Juventude, no período de 12 meses, de maio 201
prazo de vigência do termo de Fomento nº 002/2017
 

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 C
de 30% da população. Analisando os dados por região administrativa, o percentual de jovens de 15 
a 29 anos que nem trabalham nem estudam, 
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%
Samambaia 21%, apresentando assim um indicador de grande desafio para este projeto.
 

Diante deste contexto, o IECAP buscou, em parceria com a Secretaria de Juventude, comtemplar 
estratégias capazes de contribuir para reverter os indicadores negativos do
nas três regiões priorizadas como também fortalecer os vínculos e incentivar a participação de 
lideranças locais e movimentos sociais nas atividades desenvolvidas nos Centros, para a 
excelência na execução deste Projeto.
 

Vale registrar a parceria da Secretaria de Juventude com a SEJUS/DF para participação de jovens 
em liberdade assistida e semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de 
Juventude. Mesmo no período da pandemia foi possível cadastrar 83 de jovens 
dos quais 25 concluíram oficinas de empregabilidade.

 

Os eixos ressaltados pela SEJUV 
a busca de oportunidades que tiveram como meta constituir grupo de jovens 
sustentável, focado no mercado e na gestão participativa, tendo 
de renda e a inserção no mercado de trabalho, respeitando as diretrizes estabelecidas pela 
política da juventude.  

 

Neste período, foram cadastrados
Ceilândia, 415 no CJ Estrutural e 1.165 no C
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, o que se configura 
como dois atendimentos diretos.  
 

A meta prevista no Plano de Trabalho do Quarto Aditivo de Prorrogação 2019/2020 era o 
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 
aferimos o atendimento direto de 35.784 jovens, o que superou em quase vinte
meta pactuada. Foram realizados 
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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 

operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, em parceria com a Secretaria de 
Juventude, no período de 12 meses, de maio 2019 a maio 2020, em função da prorrogação do 
prazo de vigência do termo de Fomento nº 002/2017, por meio do Quarto Termo Aditivo.

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, cerca 
de 30% da população. Analisando os dados por região administrativa, o percentual de jovens de 15 
a 29 anos que nem trabalham nem estudam, nem procuram emprego refletiram a relação entre as 

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%

, apresentando assim um indicador de grande desafio para este projeto.

Diante deste contexto, o IECAP buscou, em parceria com a Secretaria de Juventude, comtemplar 
estratégias capazes de contribuir para reverter os indicadores negativos do 
nas três regiões priorizadas como também fortalecer os vínculos e incentivar a participação de 
lideranças locais e movimentos sociais nas atividades desenvolvidas nos Centros, para a 
excelência na execução deste Projeto. 

ar a parceria da Secretaria de Juventude com a SEJUS/DF para participação de jovens 
em liberdade assistida e semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de 
Juventude. Mesmo no período da pandemia foi possível cadastrar 83 de jovens 
dos quais 25 concluíram oficinas de empregabilidade. Um resultado relevante neste contexto.

pela SEJUV foram norteados pela importância da qualificação profissional e 
a busca de oportunidades que tiveram como meta constituir grupo de jovens 
sustentável, focado no mercado e na gestão participativa, tendo como principal objetivo a geração 
de renda e a inserção no mercado de trabalho, respeitando as diretrizes estabelecidas pela 

Neste período, foram cadastrados 3.310 jovens nos três Centros de Juventude, sendo: 1.730 no CJ 
Ceilândia, 415 no CJ Estrutural e 1.165 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 

o curso profissionalizante de massoterapia, como exemplo, o que se configura 
 

A meta prevista no Plano de Trabalho do Quarto Aditivo de Prorrogação 2019/2020 era o 
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 
aferimos o atendimento direto de 35.784 jovens, o que superou em quase vinte
meta pactuada. Foram realizados 39.780 atendimentos indiretos.  
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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 

Centros de Juventude 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia, em parceria com a Secretaria de 

, em função da prorrogação do 
or meio do Quarto Termo Aditivo. 

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 

idade Estrutural possui maior número de jovens, cerca 
de 30% da população. Analisando os dados por região administrativa, o percentual de jovens de 15 

refletiram a relação entre as 
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 

, apresentando assim um indicador de grande desafio para este projeto. 

Diante deste contexto, o IECAP buscou, em parceria com a Secretaria de Juventude, comtemplar 
 perfil destes jovens 

nas três regiões priorizadas como também fortalecer os vínculos e incentivar a participação de 
lideranças locais e movimentos sociais nas atividades desenvolvidas nos Centros, para a 

ar a parceria da Secretaria de Juventude com a SEJUS/DF para participação de jovens 
em liberdade assistida e semiliberdade das oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de 
Juventude. Mesmo no período da pandemia foi possível cadastrar 83 de jovens nestas condições 

Um resultado relevante neste contexto. 

foram norteados pela importância da qualificação profissional e 
a busca de oportunidades que tiveram como meta constituir grupo de jovens produtivos de forma 

como principal objetivo a geração 
de renda e a inserção no mercado de trabalho, respeitando as diretrizes estabelecidas pela 

nos três Centros de Juventude, sendo: 1.730 no CJ 
J 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 

o curso profissionalizante de massoterapia, como exemplo, o que se configura 

A meta prevista no Plano de Trabalho do Quarto Aditivo de Prorrogação 2019/2020 era o 
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período. Assim, 
aferimos o atendimento direto de 35.784 jovens, o que superou em quase vinte e quatro vezes a 



 
Estes números foram alcançados utilizando
e cidadania para mobilizar os jovens para a ação em dire
solidário. Importante ressaltar que o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem 
menor do que o indireto, chegou a equiparar
no sentido da comprovação de protagonismo do jovem dentro do Centro de Juventude. 

 

Ressaltamos o aumento significativo dos atendimentos diretos em relação à meta e ao período 
anterior. O que significa que, com o trabalho que está sendo realizado, o atendimento do objetivo 
do Centro de Juventude está sendo atendido, que seja ampliar a oferta de oportunidades para os 
jovens. Importante ressaltar ainda o apoio recebido da equipe da Secretaria da Juventude, que, de 
forma competente e profissional esteve presente fazendo o acompanhamento 
ações dos Centros de Juventude. 
 

Os Centros de Juventude demandaram equipe multidisciplinar de mais de 30 profissionais, 
dedicados e comprometidos, capazes de articular e encadear suas estratégias de forma eficiente, 
o que garantiu os resultados obtidos e o alcance das metas estabelecidas, a quem  IECAP muito 
agradece a dedicação. 
 
O isolamento social imposto pela pandemia do covid19 impôs mudanças significativas na condução 
dos Centros de Juventude que requereram da gestão do IECAP 
para manutenção do vínculo com os jovens atendidos, construído com grande dificuldade, 
buscando apoiá-los nas fragilidades surgidas. Conseguimos mesmo sendo e
desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude
esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes jovens e buscar superar as 
dificuldades para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho para uma vida adulta 
harmoniosa. 
 
Neste contexto, o IECAP cumpre os objetivos assinalados pela SEJUV compreendendo a 
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia.
 
Encaminhamos a presente Prestação de Contas, nos termos previstos no Decreto nº 37.843, de 
13/012/16, na certeza fiel execução do objeto do 
002/2017, como também no alcance das metas previstas em função dos importantes resulta
obtidos. Juntamos a este documento os anexos constando os relatórios fotográficos, os 
depoimentos, as listas de presença as pesquisas de satisfação, além de um exemplar de cada 
material produzido. 
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Estes números foram alcançados utilizando-se da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde 
mobilizar os jovens para a ação em direção a mudanças, ao trabalho digno e 

solidário. Importante ressaltar que o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem 
menor do que o indireto, chegou a equiparar-se, sendo este um importante indicador de resultado 

protagonismo do jovem dentro do Centro de Juventude. 

Ressaltamos o aumento significativo dos atendimentos diretos em relação à meta e ao período 
anterior. O que significa que, com o trabalho que está sendo realizado, o atendimento do objetivo 

de Juventude está sendo atendido, que seja ampliar a oferta de oportunidades para os 
Importante ressaltar ainda o apoio recebido da equipe da Secretaria da Juventude, que, de 

forma competente e profissional esteve presente fazendo o acompanhamento 
 

Os Centros de Juventude demandaram equipe multidisciplinar de mais de 30 profissionais, 
dedicados e comprometidos, capazes de articular e encadear suas estratégias de forma eficiente, 

ltados obtidos e o alcance das metas estabelecidas, a quem  IECAP muito 

O isolamento social imposto pela pandemia do covid19 impôs mudanças significativas na condução 
dos Centros de Juventude que requereram da gestão do IECAP agilidade na tomada de decisão 
para manutenção do vínculo com os jovens atendidos, construído com grande dificuldade, 

los nas fragilidades surgidas. Conseguimos mesmo sendo e
desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude, que passa a requerer da sua gestão um 
esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes jovens e buscar superar as 
dificuldades para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho para uma vida adulta 

Neste contexto, o IECAP cumpre os objetivos assinalados pela SEJUV compreendendo a 
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 
localizados nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia. 

presente Prestação de Contas, nos termos previstos no Decreto nº 37.843, de 
13/012/16, na certeza fiel execução do objeto do Quarto Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 
002/2017, como também no alcance das metas previstas em função dos importantes resulta
obtidos. Juntamos a este documento os anexos constando os relatórios fotográficos, os 
depoimentos, as listas de presença as pesquisas de satisfação, além de um exemplar de cada 

Atenciosamente, 

 
Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 
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se da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde 
ção a mudanças, ao trabalho digno e 

solidário. Importante ressaltar que o numero de atendimento direto, que no primeiro ano era bem 
se, sendo este um importante indicador de resultado 

protagonismo do jovem dentro do Centro de Juventude.  

Ressaltamos o aumento significativo dos atendimentos diretos em relação à meta e ao período 
anterior. O que significa que, com o trabalho que está sendo realizado, o atendimento do objetivo 

de Juventude está sendo atendido, que seja ampliar a oferta de oportunidades para os 
Importante ressaltar ainda o apoio recebido da equipe da Secretaria da Juventude, que, de 

forma competente e profissional esteve presente fazendo o acompanhamento no dia a dia das 

Os Centros de Juventude demandaram equipe multidisciplinar de mais de 30 profissionais, 
dedicados e comprometidos, capazes de articular e encadear suas estratégias de forma eficiente, 

ltados obtidos e o alcance das metas estabelecidas, a quem  IECAP muito 

O isolamento social imposto pela pandemia do covid19 impôs mudanças significativas na condução 
agilidade na tomada de decisão 

para manutenção do vínculo com os jovens atendidos, construído com grande dificuldade, 
los nas fragilidades surgidas. Conseguimos mesmo sendo este cenário é 

, que passa a requerer da sua gestão um 
esforço maior para desenvolver ações capazes de acolher estes jovens e buscar superar as 
dificuldades para que eles possam desenhar e assumir o seu caminho para uma vida adulta 

Neste contexto, o IECAP cumpre os objetivos assinalados pela SEJUV compreendendo a 
operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de Juventude do Distrito Federal 

presente Prestação de Contas, nos termos previstos no Decreto nº 37.843, de 
Termo de Fomento nº 

002/2017, como também no alcance das metas previstas em função dos importantes resultados 
obtidos. Juntamos a este documento os anexos constando os relatórios fotográficos, os 
depoimentos, as listas de presença as pesquisas de satisfação, além de um exemplar de cada 
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