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Palavra da Presidente, 

 

O período a que se refere este Relatório, maio 2020 a maio 2021, foi desafiador! Para todos! Para a 

humanidade. 

 

Marcado por vários eventos de extrema importância, alguns esperados, outros nem tanto, fizeram toda a 

diferença na gestão do IECAP junto ao projeto dos Centros de Juventude do DF, que precisou adotar um 

conjunto de medidas e trilhar novos caminhos para cumprir, em condições adequadas e satisfatórias, sua 

responsabilidade social diante da SEJUV/DF, parceria formalizada pelo Quinto Aditivo ao Termo de Fomento 

nº 002/2017.  

 

Como consequência da situação de emergência causada pelo Covid-19, o IECAP precisou tomar providencias 

imediatas para migrar seu atendimento 100% presencial para sistemas virtuais e remotos, em função do 

isolamento social necessário, para garantir a continuidade das atividades sem prejudicar os jovens dos 

Centros de Juventude. 
 

Digno de registro e de destaque nesse período, particularmente a partir do mês de março com o agravamento 

da pandemia, foi a fantástica capacidade de adaptação de todos que atuam no Instituto IECAP ao trabalho 

remoto a que fomos obrigados a submeter o time, sem qualquer experiência interna anterior que pudesse dar 

uma mínima referência de melhores práticas até então exercitadas nessa modalidade.  
 

Os novos tempos abriram caminhos, inclusive para estruturar a organização, definir os processos e registrar 

resultados mais que satisfatórios superando todas as metas previstas no projeto do Centro de Juventude.  
 

Agradeço a todos os parceiros pela confiança depositada em nosso trabalho e principalmente aos nossos 

colaboradores pelo comprometimento e dedicação em todas as atividades desenvolvidas. 

 

Neste período, mesmo com a situação de instabilidade ocasionada pela pandemia, mas, ao mesmo tempo em 

função deste isolamento social, foi possível realizar 163.787 atendimentos diretos e indiretos aos jovens dos 

Centros de Juventude e suas famílias, por meio de participação em oficinas e cursos profissionalizantes, 

atendimento psicossocial, rodas de conversa. Muitos foram os desdobramentos de ações concretas realizadas 

pelo IECAP que contou com o importante apoio da SEJUV, com a estratégia de ampliar o atendimento aos 

jovens de todas as cidades do DF. 

 

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.  

 

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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1. Dados da Parceria 

 

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

CNPJ: 04.319.160/0001-59 

Endereço: QS 402, Conjunto G, Lote 01 – Samambaia Norte CEP: 72.318-527 

Dirigente: Renata Aparecida de Oliveira 

Localidade de Execução: Ceilândia, Estrutural e Samambaia quando das ações 

presenciais e, com o advento do isolamento social causado pela pandemia da Covid19, 

a modalidade presencial conectado, online, permitiu atendimento para os jovens do DF 

de um modo geral. 

Contatos: (61) 3963-3171 

Objeto da parceria: Operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de 

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

e Samambaia, no período de doze meses, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Políticas para Juventude do Distrito Federal. 

Meta Quantitativa: Atendimento direto a 1500 jovens da faixa etária de 15 a 29 anos pelo 

período de 12 meses e a oferta de 300 vagas em cursos profissionalizantes no mesmo 

período. 

N° Processo: 04010-00000028/2019-14 - 0417.001.536/2016  

Vigência: 12 meses, de 05/05/2020 a 05/05/2021 

Valor do Ajuste: R$ 1.873.626,00 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil seiscentos e 

vinte e seis reais), dos quais foram repassados pela Administração Pública duas 

parcelas até a data de fechamento deste relatório, nos valores de R$ 716.809,00 

(setecentos e dezesseis mil, oitocentos e nove reais), em 15/07/2020 e R$ 655.967,00 

(seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais), em18/11/2020 

e R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais) efetivada 01/07/2021.



 
 

Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 
Período maio/2020 a maio/2021 

4 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

2. Introdução 

 

O advento do isolamento social (quarentena obrigatória) decretado pelo DF em 

12/03/2020, impôs ao IECAP adoção de medidas imediatas visando migrar as atividades 

presenciais dos Centros de Juventude para diversas plataformas digitais, com 

estratégias diferenciadas, para garantir a presença do jovem nesta nova configuração de 

aprendizado e integração.  
 

Em função da pandemia COVID19, os Centros de Juventude do DF migraram as 

atividades presenciais para uma plataforma de aprendizado virtual, utilizando diversos 

recursos telemáticos como Moodle, Drive, Instagram, WhatsApp, Meet, Zoom, 

TeamLink. Em apoio à plataforma, onde os conteúdos pedagógicos foram inseridos, foi 

possível realizar encontros via zoom, para disseminação dos conteúdos e 

acompanhamento virtual do aprendizado dos jovens. As dificuldades, do primeiro 

momento para os alunos acessarem aos ferramentais virtuais foram sendo superadas a 

cada dia, chegando ao final, em maio 2021, com plena utilização da plataforma por parte 

dos jovens. 
 

A plataforma foi sendo aprimorada ao longo deste período, o que possibilitou realizar 

todas as atividades dos Centros de Juventude com muito sucesso. O IECAP adotou a 

modalidade presencial conectado onde o professor esteve presente em todas aulas, de 

forma virtual, em três salas de zoom cujas licenças de uso foram adquiridas 

especialmente para o projeto, tendo como capacidade de 100 até 500 participantes de 

forma simultânea. 
 

Ainda, com o intuito de alargar para os jovens o acesso às atividades dos Centros de 

Juventude, neste período foi fortalecida a plataforma de aprendizagem no Moodle, onde 

estão disponibilizados todos os conteúdos dos cursos e oficinas além dos deveres de 

casa, apostilas, vídeo e material de apoio ao aprendizado. As aulas também foram 

disponibilizadas no canal do IECAP no Youtube, com link dedicado. 

 

O esforço do IECAP ao buscar várias estratégias online ocorreu como forma de sustentar 

o vínculo com os alunos – vínculos estes tão desafiadores para serem construídos e 

mantidos. A partir da possibilidade das aulas online, e, contando com o apoio da 

Comunicação da SEJUV, houve a ampliação do atendimento aos jovens de outras 

cidades do DF, superando a limitação de atendimento apenas em Ceilândia, Estrutural 

e Samambaia, onde estão as sedes físicas do projeto. Neste contexto, foi possível 

oferecer também atendimento aos jovens do Sistema Socioeducativo, com apoio da 

equipe de monitores e coordenadores da SEJUS DF.  
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A tomada de decisão do IECAP para migrar do sistema presencial para o sistema virtual 

foi rápida e efetiva. Porém, impactou em muitos itens previstos no Plano de Trabalho 

aprovado para o período 2020/2021, ensejando revisão das atividades e adequações. 

Para tanto, foram tomadas providências de solicitar autorização da SEJUV, por meio do 

Oficio IECAP PRESI nº 063, de 28/08/2020, encaminhado pela primeira vez em 

03/09/2020, e, posteriormente nos dias 14 e 16/09/2021. 

 

Ressaltamos ainda que, o isolamento social ocasionado pela pandemia, desde o seu 

início, triplicou o trabalho diário da equipe do IECAP e dos Centros de Juventude, 

exigindo maior dedicação, maior atenção e maior agilidade da equipe para conseguir 

realizar as entregas e a obtenção dos resultados exitosos previstos. No início de 

maio/2021 também foi viabilizado a prorrogação da parceria, formalizada por meio do 

Sexto Aditivo 

 

A seguir, passaremos a relatar as atividades desenvolvidas no período de maio/2020 a 

maio/2021, no âmbito da parceria com a SEJUV/DF, por meio do Quinto Aditivo ao Termo 

de Fomento nº 002/2017, atividades estas que foram responsáveis pelo alcance dos 

excelentes resultados obtidos e atendimento das metas previstas, integralmente. 

 

 

3. O Instituto IECAP, OSC parceira responsável pela gestão do projeto  

 

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

da sociedade civil constituída em 2001 e desde então atua na sociedade com projetos e 

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

dos beneficiários. As parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil 

qualificam as políticas públicas, aproximando-as das pessoas e das realidades locais e 

possibilitando a solução de problemas sociais específicos de forma criativa e inovadora.  

 

É importante ressaltar que as relações do terceiro setor com o poder público estão agora 

amparadas em regras claras e válidas em todo o País, com foco na obtenção de 

resultados das parcerias e não mais focadas apenas na execução financeira dos 

Ajustes. Com um marco legal próprio (Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Distrital 

nº 37.843/2016) e práticas institucionais que valorizem as OSC’s, é possível responder 

adequadamente às necessidades de uma sociedade civil atuante, que se expandiu e 

diversificou nas últimas décadas e que tem muito a contribuir com a democracia 

brasileira. 

 

Neste contexto, temos a presente parceria celebrada entre a Secretaria de Juventude do 

DF e o IECAP visando o fortalecimento das ações nos Centros de Juventude do DF, 

onde o principal desafio é conseguir que o jovem do DF volte a sonhar e possa 

assumir o protagonismo do seu caminho pessoal, profissional e social. 
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4. O que são os Centros de Juventude 

 

Das diversas definições sobre o que é ser jovem, temos aquela que identifica a 

Juventude como um momento de transitoriedade ou de “preparação” para o ingresso na 

vida adulta. É possível entender a Juventude como um período de desenvolvimento e 

amadurecimento biológico, psicológico e social que se manifesta em mudanças de 

atitude no que tange a necessidade de proteção familiar, de potencialidades, de 

responsabilização e busca de autonomia, entre outros entendimentos.  

 

Importante ressaltar que a Juventude não se expressa de forma igual em todos os grupos 

sociais. Não podemos imaginar que todos os jovens das classes populares ou aqueles 

elitizados apresentem o mesmo tipo de comportamento e manifestam igualmente sua 

juventude no interior de seus conjuntos sociais. A partir desse pressuposto se propõe 

a abordagem da juventude em seu plural, juventudes, numa leitura que enfatiza a 

diversidade de modos de ser jovem.  

 

O perfil dos jovens desenhado pelas mídias, retrata-os como grave problema social – ora 

envolvidos com drogas, violência ou acidentes de trânsito – e não como sujeitos de 

direitos, com seus interesses comuns (públicos) e individuais (esfera privada), faz com 

que suas trajetórias peculiares se tornem objeto de críticas e julgamentos muitas vezes 

distorcidos.  

 

Este cenário é desafiante para os objetivos dos Centros de Juventude, que passam 

a requerer da sua gestão um esforço maior para desenvolver ações capazes de 

acolher estes jovens e buscar superar as dificuldades para que possam desenhar 

e assumir o seu caminho para uma vida adulta harmoniosa. 

 

Os objetivos do projeto compreendem 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 principalmente: 

 

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

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

saúde, cidadania, direitos humanos e trabalho. 

 

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

centros de juventude priorizados; e  

 

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

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

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

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

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

formação para o empreendedorismo, assistência social, prevenção do uso de 

drogas ilícitas, ação social e comunitária.  
 

Os eixos do Projeto estão norteados pela importância da qualificação profissional e a 

busca de oportunidades que tem como meta constituir grupo de jovens produtivos de 

forma sustentável. 
 

Com esta visão, 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 a harmonia familiar e da 

comunidade em que atuam.  
 

Os Centros de Juventude, no âmbito deste projeto, disponibilizam equipe interdisciplinar 

com psicóloga, pedagoga, assistente social, além de instrutores qualificados. Possuí 

também uma equipe de coordenação atendendo prontamente todas as demandas dos 

jovens. 
 

No período de maio/2020 a maio/2021, os Centros de Juventude continuaram 

funcionando plenamente, em plataformas virtuais, onde os jovens foram atendidos 

diretamente, com oferta de oficinas de cultura, de empregabilidade, curso 

profissionalizante e grupos psicossociais, sendo destaque: 

 

(i) Formação para o primeiro emprego: Empregabilidade Módulo I e II 

(ii) Curso Profissionalizante: Cuidador de Idoso 

(iii) Curso Profissionalizante Assistente Administrativo 

(iv) Curso Profissionalizante Empreendedorismo Digital 

(v) Cultura: Cozinha de Sucesso. Faça e Venda!  

(vi)  Teatro Módulo I, II, III e IV 

(vii) Grupos de Atendimento Psicossocial. 
 

As oficinas de cultura com o violão e esporte com o Muay Tai ocorreram nos meses de 

maio e junho, porém, foram suspensas temporariamente em função do isolamento social 

ocasionado pela pandemia visto que exige conteúdo presencial que, na atual 

circunstância, não pode ser cumprido. Os recursos matérias destas oficinas foram 

carreados para ampliar as outras modalidades. 
 

Neste período foram ampliadas as Oficinas de Empregabilidade com o acréscimo da 

Empregabilidade II; de Teatro, com o acréscimo dos Módulos I, II e III; e da Cozinha de 

Sucesso. Faça e Venda! focando o conteúdo para oportunidades em tempo de 

pandemia.  
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Esta estratégia foi adotada para ofertar maior número de vagas e turmas para os jovens 

e suprir a grade de aulas quanto a suspensão temporária das oficinas de esporte e violão. 

 

Vale ressaltar ainda que no período de execução da parceria, além dos 03 Centros de 

Juventude já conhecidos, o Centro de Juventude Virtual - CJV, que foi criado com esse 

nome, durante a pandemia, para não expor os jovens dentro da sala virtual já que 

contempla os jovens do Sistema Socioeducativo do DF que hoje se encontram em 

semiliberdade e liberdade assistida em todo o Distrito Federal.  

 

A seguir, passamos a compartilhar as ricas e exitosas experiências vivenciadas durante 

o período de maio/2020 a maio/2021 com os jovens do DF.  

 

 

5. Demonstração do Cumprimento do Objeto 

 

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, atendimento psicossocial e entretenimento, sendo todas 

estas iniciativas pautadas pela excelência da entrega.  

 

A partir de 12 de março de 2020 e até o encerramento deste período (Ano 4) em 

maio/2021, por força de Decreto Distrital, as atividades presenciais foram suspensas nos 

Centros de Juventude, migrando o atendimento direto dos jovens para plataformas de 

aprendizado virtual, utilizando diversas ferramentas como Moodle, Drive, Instagram, 

WhatsApp, Meet, Zoom, TeamLink. Em apoio à plataforma, onde os teores pedagógicos 

foram inseridos, foi possível realizar encontros via Zoom, Meet, Youtube, com apoio dos 

grupos de Whatsapp para disseminação dos conteúdos e acompanhamento virtual do 

aprendizado dos jovens.  

 

 

5.1. Metas e Indicadores do Projeto 

Os indicadores são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o 

resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a 

necessidade de ações corretivas, sendo portanto, um teste permanente da validade da 

estratégia.  

 

As metas do presente projeto são o atendimento direto de 1.500 jovens no período de 

05/05/2020 a 05/05/2021, nos três Centros de Juventude e a oferta de 300 vagas em 

cursos profissionalizantes durante os 12 meses de vigência do Quinto Aditivo ao Termo 

de Fomento nº 002/2017.  
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Os indicadores de resultados previstos no Plano de Trabalho 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 Conversa Jovem) / (500 participantes) * 60  

⇒ (Número de participantes Cursos Profissionalizantes) / (510 participantes) * 90.  

(Nota: essa meta, inicialmente, era de 300 vagas) 

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

 

 

5.2. Definição de Critérios de Atendimentos Direto e Indireto para Centros de 

Juventude 

 

A experiência vivenciada pelo IECAP no âmbito do Projeto dos Centros de Juventude, 

ao longo dos últimos três anos, municiou o Sistema de Monitoramento do projeto de 

muitas informações sobre o dia-a-dia dos jovens nos espaços físicos dos CJ’s, 

requerendo definição de critérios quanto ao atendimento direto e indireto do beneficiário. 

A atual definição dos critérios de atendimento não é exaustiva visto que as atividades 

são dinâmicas e as demandas dos jovens são variadas. Porém, para o período de 

maio/2020 a maio/2021, os critérios definidos para atendimento direto e indireto estão 

listados a seguir: 

 

Atendimentos diretos 

 

a) Atendimento psicológico individual e familiares 

b) Atendimento assistente social individual e familiares 

c) Entradas em sala de aula virtual da assistente social – acolhida  

d) Entradas em sala de aula virtual da psicóloga – acolhida 

e) Participação virtual dos alunos no curso/oficina 

f) Participação rodas de conversas 

g) Participação palestras 

h) Participação festa formatura formandos – Entrega de Certificado 

i) Participação na reunião da rede. 

j) Participação em eventos virtuais especiais - organizado por parceiros 

k) Atendimento virtual assistente social em grupo 

l) Atendimento virtual psicológico em grupo 

m) Participação eventos virtuais extras organizados pelo Centro de Juventude 
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Atendimentos indiretos 

a) Cadastros realizados 

b) Mobilização para eventos e atividades 

c) Mobilização para cursos - ligação 

d) Mobilização para cursos - WhatsApp 

e) Mobilização para cursos - e-mail marketing. 

 

 

5.3. Os Centros de Juventude em Números 

 

5.3.1. Atendimentos diretos e indiretos 

 

No período de maio 2020 a maio 2021 foi realizado um total de 163.787 atendimentos 

nos Centros de Juventude do DF. Deste total, foram procedidos 71.848 atendimentos 

diretos no período. No CJ de Ceilândia foram realizados 46.121, no CJ Estrutural 10.458 

e no CJ Samambaia 15.269 atendimentos diretos. Quanto aos atendimentos indiretos 

foram realizados no período 91.939 no total, sendo 74.763 no CJ Ceilândia, 11.668 no 

CJ Estrutural e 5.508 atendimentos no CJ Samambaia.  
 

 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS:163.787 

Total de Atendimento Direto: 71.848 

Total de Atendimento Indireto: 91.939 
 

 

Centro de Juventude da Ceilândia

 

 

Centro de Juventude da Estrutural 
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Centro de Juventude de Samambaia 

 
 

Link para acesso aos arquivos: 

https://sistemaiecap.com.br/pages/relatorios/rel_print_filtros_data.php?periodo=2020-05-05&periodo2=2021-

05-05 

 

5.3.2. Cadastros Novos 

 

Com relação ao número de cadastros, foram realizados 4.367 cadastros novos. A meta 

prevista no Plano de Trabalho para o Ano Quatro do projeto era a obtenção de 1.500 

cadastros novos. Este resultado supera em quase três vezes o número pactuado. Neste 

total, registra-se 321 cadastros relativos aos jovens do Sistema Socioeducativo, para o 

qual utilizou-se a denominação de Acolhimento. Em função dos cursos online, houve 

adesão de jovens de praticamente todas as cidades do DF. 

 

Cadastro por Cidade 

Período de 06/05/2020 até 05/05/2021 

Total de 4.367. 

CIDADE QUANTIDADE 

 

CIDADE QUANTIDADE 

BRAZLANDIA 108 SAMAMBAIA 837 

CEILANDIA 1.020 SANTA MARIA 170 

CRUZEIRO 20 SÃO SEBASTIAO 123 

GAMA 189 SOBRADINHO 65 

GUARA 104 SOBRADINHO II 69 

ITAPOA 100 TAGUATINGA 263 

JARDIM BOTANICO 11 VICENTE PIRES 42 

NUCLEO BANDEIRANTE 25 AGUAS CLARAS 72 

PARANOA 82 CANDOGOLANDIA 14 

PARKWAY 3 ESTRUTURAL 350 

PLANALTINA 112 FERCAL 18 

RIACHO FUNDO 71 LAGO NORTE  10 

RIACHO FUNDO II 154 LAGO SUL 02 

PLANO PILOTO 61 VARJÃO 19 

RECANTO DAS EMAS 244 SUDOESTE/OCTOGONAL 09 
 

TOTAL  4.367 
 

 

https://sistemaiecap.com.br/pages/relatorios/rel_print_filtros_data.php?periodo=2020-05-05&periodo2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/relatorios/rel_print_filtros_data.php?periodo=2020-05-05&periodo2=2021-05-05
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Os cadastros podem ser acessados pelos links a seguir: 

GERAL: 4.367 

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=&data1=2020-05-

06&data2=2021-05-05 

 

ACOLHIMENTO: 321.  

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=5&data1=2020-05-

06&data2=2021-05-05 

 

CJ SAMAMBAIA: 1.591 

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=4&data1=2020-05-

06&data2=2021-05-05 

 

CJ ESTRUTURAL 687 

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=3&data1=2020-05-

06&data2=2021-05-05 

 

CJ CEILÂNDIA 1.768 

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=2&data1=2020-

05-06&data2=2021-05-05 
 

 

 

5.3.3. Quantidade de Turmas 

Com relação ao número de turmas de oficinas e cursos profissionalizantes foram 

ofertadas 96 turmas no período nas seguintes especialidades: Assistente Administrativo, 

Cuidador de Idoso, Empreendedorismo Digital, Empregabilidade, Cozinha de Sucesso, 

Biojoias, Funcional Fight, Primeiros Socorros e Teatro. 

 

Detalhamento das Turmas 
Nome da Turma Inicio Termino Curso Qtd de 

Alunos 

MODULO III CeinCena 02/05/2020 22/08/2020 TEATRO 12 

MODULO II 08/05/2020 28/08/2020 TEATRO 42 

T1 - MODULO I 08/06/2020 27/07/2020 EMPREGABILIDADE  54 

T1 - MODULO I 08/06/2020 27/07/2020 EMPREGABILIDADE 22 

T1 - MÓDULO I 08/06/2020 27/06/2020 EMPREGABILIDADE 37 

T1 - MODULO I 08/06/2020 27/07/2020 EMPREGABILIDADE 67 

T1 - MÓDULO I 16/06/2020 11/08/2020 TEATRO 46 

T1 - MÓDULO I 17/06/2020 22/08/2020 TEATRO 54 

T1 - MÓDULO I 18/06/2020 13/08/2020 TEATRO 23 

T1 - PC 02/07/2020 13/08/2020 COZINHA DE SUCESSO  57 

T1 - PC 07/07/2020 18/08/2020 COZINHA DE SUCESSO 30 

T1 - PC 07/07/2020 28/08/2020 COZINHA DE SUCESSO 45 

T1 - PC 07/07/2020 13/08/2020 COZINHA DE SUCESSO 8 

T1 - MÓDULO II 11/08/2020 29/09/2020 EMPREGABILIDADE  11 

https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=5&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=5&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=4&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=4&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=3&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=3&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=2&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
https://sistemaiecap.com.br/pages/report/print_cad_geral_periodo.php?id_centro=2&data1=2020-05-06&data2=2021-05-05
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Nome da Turma Inicio Termino Curso Qtd de 

Alunos 

T1 - MODULO II - NOT 11/08/2020 29/09/2020 EMPREGABILIDADE 19 

T1 - MÓDULO II NOT 11/08/2020 29/09/2020 EMPREGABILIDADE 7 

T2 - MÓDULO I 12/08/2020 30/09/2020 EMPREGABILIDADE 9 

T1 - MODULO I 12/08/2020 30/09/2020 EMPREGABILIDADE 67 

T2 - MODULO I 12/08/2020 13/08/2020 EMPREGABILIDADE 98 

T2 - MÓDULO I 12/08/2020 30/09/2020 EMPREGABILIDADE 40 

T1 - MODULO II 12/08/2020 13/08/2020 EMPREGABILIDADE 3 

T2 - PC 15/09/2020 18/10/2020 COZINHA DE SUCESSO  35 

T2 - PC 15/09/2020 17/11/2020 COZINHA DE SUCESSO  40 

T 2 - PC 15/09/2020 03/11/2020 COZINHA DE SUCESSO  22 

T1 - MODULO IV CeinCena 22/09/2020 21/12/2020 TEATRO 10 

T2 PC  05/10/2020 05/12/2020 COZINHA DE SUCESSO 5 

T2 - MODULO II 07/10/2020 16/12/2020 TEATRO 18 

T1 - MODULO III 09/10/2020 18/12/2020 TEATRO 19 

T1- MÓDULO II 14/10/2020 30/12/2020 TEATRO 9 

T2- MÓDULO I 19/10/2020 21/12/2020 TEATRO 25 

T2 MODULO I * 19/10/2020 21/12/2020 TEATRO 36 

T 2 - MÓDULO I 19/10/2020 21/12/2020 TEATRO 12 

T 1 03/11/2020 25/02/2020 CUIDADODOR DE IDOSO  64 

T1  03/11/2020 25/03/2021 CUIDADODOR DE IDOSO  279 

T1 03/11/2020 25/02/2021 CUIDADODOR DE IDOSO  214 

T3 16/11/2020 18/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  70 

T 3 16/11/2020 18/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  31 

T3 16/11/2020 18/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  73 

ESPECIAL DE NATAL 06/12/2020 20/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  42 

T1 ESPECIAL DE NATAL 08/12/2020 17/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  31 

T 1 ESPECIAL DE NATAL 08/12/2020 17/12/2020 COZINHA DE SUCESSO  7 

T 3 VESP 09/12/2020 21/12/2020 EMPREGABILIDADE  12 

T3- PC 09/12/2020 30/12/2020 EMPREGABILIDADE  25 

T3 - PC 09/12/2020 21/12/2020 EMPREGABILIDADE  30 

T1 - PC 11/01/2021 10/04/2021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 208 

T1 - PC 11/01/2021 20/04/2021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 169 

T1- FIT&LIGHT 11/01/2021 01/03/2021 COZINHA DE SUCESSO  13 

T1- PANIFICAÇÃO 11/01/2021 01/03/2021 COZINHA DE SUCESSO  14 

T 1 11/01/2021 19/04/2021 COZINHA DE SUCESSO  68 

T 1- PANIFICAÇÃO 11/01/2021 01/03/2021 COZINHA DE SUCESSO  12 

T 1- FIT E LIGHT 11/01/2021 01/03/2021 COZINHA DE SUCESSO  12 

T1 - PANIFICAÇÃO 11/01/2021 15/02/2021 COZINHA DE SUCESSO  27 

T1 - FIT E LIGHT 11/01/2021 12/02/2021 COZINHA DE SUCESSO  18 

T3 MÓDULO II 11/01/2021 26/04/2021 TEATRO 12 

T1 MODULO V CeinCena 12/01/2021 27/04/2021 TEATRO 12 

T2 MODULO III 13/01/2021 28/04/2021 TEATRO 9 

T3-  14/01/2021 01/05/2021 TEATRO 25 

T 3- 14/01/2021 26/04/2021 TEATRO 14 

T5 MÓDULO I 14/01/2021 29/04/2021 TEATRO 14 

T5 MODULO I 14/01/2021 30/04/2021 TEATRO 1 

T2 MODULO IV Gênesis 15/01/2021 30/04/2021 TEATRO 18 

T 1 18/01/2021 29/04/2021 EMPREENDEDORISMO DIGITAL 29 

T1 - 18/01/2021 30/05/2021 EMPREENDEDORISMO DIGITAL 126 

T1  18/01/2021 26/04/2021 EMPREENDEDORISMO DIGITAL 115 

T 1  20/01/2021 20/01/2021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 33 

T 1  20/01/2021 20/01/2021 EMPREENDEDORISMO DIGITAL 18 

T 1 Panificação 20/01/2021 20/01/2021 COZINHA DE SUCESSO 11 

T1 02/02/2021 04/02/2021 FUNCIONAL FIGHT 45 
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Nome da Turma Inicio Termino Curso Qtd de 

Alunos 
T 1 02/02/2021 05/03/2021 FUNCIONAL FIGHT 13 

T1 02/02/2021 25/03/2021 FUNCIONAL FIGHT 21 

T 1-PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 08/03/2021 01/04/2021 COZINHA DE SUCESSO 12 

T1 - Panificação & Confeitaria 08/03/2021 08/03/2022 COZINHA DE SUCESSO 42 

T1 - Panificação & Confeitaria 08/03/2021 01/04/2021 COZINHA DE SUCESSO 9 

T1 -PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 08/03/2021 09/04/2021 COZINHA DE SUCESSO 23 

T4 EMPREGABILIDADE 10/03/2021 10/06/2021 EMPREGABILIDADE 35 

T 1 - PÁSCOA INESQUECÍVEL 15/03/2021 19/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 13 

T1 - WS PÁSCOA INESQUECÍVEL 15/03/2021 19/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 37 

T 1 TOP 3 (Para fazer e vender) 22/03/2021 26/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 13 

TURMA 02 BIOJÓIAS VESPERTINO 22/03/2021 30/05/2021 BIOJÓIAS 16 

T1 Cozinha Top 3 - Receitas Para fazer e Vender 22/03/2021 26/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 21 

T 2 VESP 23/03/2021 29/04/2021 BIOJÓIAS 5 

T1 VESP 23/03/2021 04/05/2021 BIOJÓIAS 11 

TURMA 01 BIOJÓIAS MATUTINO 23/03/2021 30/05/2021 BIOJÓIAS 6 

T 1 MAT 24/03/2021 28/04/2021 BIOJÓIAS 4 

T 2 TOP 3 (Receitas que cabem no seu bolso) 29/03/2021 31/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 11 

T1 Cozinha Top 3 Receitas que cabem no seu 

bolso 

29/03/2021 31/03/2021 COZINHA DE SUCESSO 16 

T 4 - MAT 30/03/2021 04/05/2021 EMPREGABILIDADE  20 

T4 Empregabilidade I 30/03/2021 04/05/2021 EMPREGABILIDADE  49 

T4 - Empregabilidade 30/03/2021 04/05/2021 EMPREGABILIDADE  24 

T1 12/04/2021 30/05/2021 PRIMEIRO SOCORROS 115 

T 1 12/04/2021 05/05/2021 PRIMEIRO SOCORROS 53 

T1 - P. S. 12/04/2021 05/05/2021 PRIMEIRO SOCORROS 102 

T2  24/04/2021 05/05/2021 BIOJÓIAS 7 

T 1 - BOLOS CASEIROS 26/04/2021 30/04/2021 COZINHA DE SUCESSO 12 

T 1 - RECEITAS JUNINAS 26/04/2021 30/04/2021 COZINHA DE SUCESSO 11 

T 1 27/04/2021 27/04/2021 PRIMEIRO SOCORROS 4 

 

 

5.3.4. Análise do Atingimento das Metas - Indicadores de Resultados do Projeto  

 

No Plano de Trabalho aprovado para o Ano 4 do projeto dos Centros de Juventude estão 

previstas duas metas que são: (i) o atendimento direto de 1.500 jovens ao ano e (ii) a 

oferta de 300 vagas em cursos profissionalizantes no mesmo período.  

 

Quanto a meta de atendimentos, foram procedidos 71.848 atendimentos diretos no 

período, resultado que superou em quase 50 vezes a meta prevista. Com relação a oferta 

de vagas para os Cursos Profissionalizantes foi registrado o número de 1.328 matrículas, 

resultado que superou em quase três vezes a meta pretendida. Observa-se que houve 

autorização da SEJUV para acrescentar 210 vagas para os cursos profissionalizantes, 

perfazendo o total de 510 vagas. 

 

Para além das duas metas, o projeto estabeleceu outros indicadores para aferição de 

resultados, que foram atendidos ponto a ponto ao longo do período, obtendo as 

seguintes marcas: 
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(a) Número de cadastros realizados – 4.367 

Com relação ao número de cadastros realizado foram registrados 4.367 novos cadastros 

de jovens, de todas as Regionais Administrativas do DF, conforme quadro das cidades 

constante do item 4.3, acima. 

 

Resultado Obtido: Estava previsto a realização de 1.500 novos cadastros de jovens. O 

resultado obtido superou em quase três vezes (2,91) do quantitativo previsto. 

 

(b) Número de participantes nas oficinas – 2.265 

No período houve a participação de 2.265 alunos nas oficinas, sendo 823 alunos na 

Cozinha de Sucesso, 629 alunos na Empregabilidade, 411 alunos no Teatro, 79 alunos 

no Funcional Fight, 274 alunos nos Primeiros Socorros e 49 alunos na Biojoias. 

 

Resultado Obtido: Estava prevista a participação de 1.200 alunos (80% de 1.500), mas 

foi superada em quase o dobro da quantidade prevista. Destaque para a Oficina Cozinha 

de Sucesso que continua congregando muitos jovens, ressaltando que o momento de 

pandemia levou muitos jovens a empreender, sendo essa oficina uma opção efetiva para 

estimular um pequeno negócio. 

 

(c) Número de participantes nas Conversa Jovem (Roda de Conversa*) – 1.258 

No período foram realizados 37 encontros que contaram com a participação de 1.258 

jovens. Destaca-se que, por orientação da SEJUV, estes encontros receberam a 

denominação de Conversa Jovem, em substituição ao termo Roda de Conversa. 

 

Resultado Obtido: estava prevista a realização de 09 (nove) Rodas de Conversas no 

período com a participação mínima de 300 jovens (60 % de 500 participantes). A 

quantidade de encontros foi multiplicada por 4 vezes e o número de participantes nos 

encontros superou em quatro vezes o quantitativo previsto. 

 

(d) Alunos matriculados nos Cursos Profissionalizantes – 1.328 

Com relação ao número de alunos matriculados nos cursos profissionalizantes foram 

registrados1.328 alunos, sendo 478 matriculas para Assistente Administrativo, 557 

matrículas para Cuidador de Idoso e 288 matrículas para Empreendedorismo Digital.  

 

Resultado Obtido: a previsão era de 300 vagas, montante este ampliado para 510, com 

autorização da SEJUV, em função da grande procura dos jovens por estes cursos. O 

indicador previa o atendimento mínimo de 90% de participantes, ou seja, 459 alunos. O 

resultado superou em quase três vezes (2,89) da quantidade prevista. 
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(e) Número de jovens atendidos no psicossocial – 4.031 

O atendimento psicossocial dos Centros de Juventude registrou um crescimento 

significante no período. É possível atribuir essa procura dos jovens e suas famílias por 

esse suporte em função da pandemia. Os profissionais da equipe multidisciplinar do 

psicossocial registraram: 2.420 atendimentos individuais e 1.611 atendimentos em 

grupo. 
 

Resultado Obtido: havia previsão de 60 jovens e suas famílias atendidos (60% de 100) 

que foi superada por um diferencial de acréscimo muito significativo. Aproximadamente 

70 vezes o quantitativo previsto. 

 

(f) Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Juventude 

Organizar os grupos de jovens dos três centros de Juventude para participarem de 

evento em comemoração ao dia da Juventude. Em função da Pandemia, o evento de 12 

de agosto de 2020 foi realizado de forma virtual, e comemorado com uma agenda diária 

de atividades virtuais no período de 11 a 14/08/2020. 

 

Resultado Obtido: realização do evento para comemorar o Dia Internacional da 

Juventude. Apesar de virtual, os encontros realizados com os jovens nas salas de zoom 

foram bastante produtivos, contando com a participação do Secretário de Juventude, do 

astronauta brasileiro formado pela NASA, dentre outras participações relevantes. 

 

(g) Realização de dois eventos de Formatura 

Estava prevista a realização de duas festas de formatura dos jovens participantes das 

oficinas e cursos profissionalizantes dos Centros de Juventude. Entretanto, o 

agravamento da pandemia do covid19, que manteve o isolamento social, impediu a 

realização dos eventos. Os jovens receberam certificados e kit pedagógico nos Centros 

de Juventude, em ação planejada com todos os requisitos para a segurança dos jovens. 

 

6. Mobilização 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 nas associações comunitárias, cursos profissionalizantes, 

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

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

Especializada em Assistência (CREAS), organizações não governamentais e 

organizações da sociedade civil de interesse público.  

 

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

para a busca ativa dos jovens, uma vez que são ferramentas de trabalho, de expressão, 
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de protesto, de educação, de disseminação de cultura e outros. Neste sentido, 

Instagram, WhatsApp e Facebook, contribuíram para a integração e a aproximação da 

juventude. Estas mídias foram vastamente utilizadas pelos Centros de Juventude no 

período da Pandemia para divulgação das atividades e postagem de banners com 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 

de concentração destes jovens 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 Centros.  

 

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 oferece ao jovem a oportunidade de estabelecer metas para sua 

trajetória e buscar alcança-las. No que cabe a equipe técnica dos Centros não se mede 

esforço 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 225 de jovens nestas 

condições 

 

 

7. Impactos do Isolamento Social nas Atividades dos Centros de Juventude 

 

A situação de calamidade pública nacional decorreu da pandemia em curso de COVID-

19, uma doença respiratória aguda causada pelo “Coronavírus da síndrome respiratória 

aguda grave 2” (SARS-CoV-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 de dezembro do mesmo ano.  

 

Em 03/02/2020, 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 Coronavírus (2019-nCoV) e, em 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 decorrente do Coronavírus. A 
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Organização Mundial de Saúde, diante do crescimento do número de pacientes 

infectados pelo Covid-19, declarou em 11/03/2020, a pandemia de Covid-19.  

 

O Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto GDF nº 40.520/2020, de 12/03/2020 

decretou o isolamento social e medidas para a contenção da pandemia do Coronavírus. 

Em atendimento ao disposto nas normativas, sob a autorização da SEJUV, providenciou-

se a suspensão das atividades dos Centros de Juventude. No dia 28/03/2020, o GDF 

declarou situação de emergência no âmbito da saúde 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. Este contexto 

repercutiu em um agravamento da situação de vulnerabilidade da população, sem 

poupar os jovens atendidos pelos Centros de Juventude do DF.  

 

Com o advento da pandemia ocasionada pelo COVID19, as atividades presenciais nos 

Centros de Juventude foram suspensas para os alunos, no dia 12/03/2020 e 

permaneceram nestas condições por todo o período do Ano 4.  

 

Do Tele trabalho 

A equipe de colaboradores passou a desenvolver as suas atividades, a partir de 23 de 

março, por meio do tele trabalho. Desde então, as coordenadoras dos Centros realizaram 

as mobilizações, a organização dos conteúdos pedagógicos com a consultoria 

contratada, apoio aos instrutores nas oficinas à distância.  

 

Os instrutores tiveram que se reinventar para manter as oficinas no sistema a distância. 

Manteve-se o acompanhamento psicossocial via grupos de zap e pelo zoom como 

também atendimentos individuais a distância. O esforço concentrado foi para não se 

perder o vínculo com os jovens atendidos nos Centros de Juventude. 

 

 

8. Documentos encaminhados à Parceira no período 

 

No período a que se refere este Relatório, de maio/2020 a maio/2021, o IECAP 

encaminhou à SEJUV documentos que requeriam orientação sobre a condução de 

questões do dia a dia dos Centros de Juventude como também solicitações de ajustes de  

 

Planos de Trabalho para adequar a estratégia de atuação do IECAP em função do 

isolamento social e demais consequências causados pela pandemia da COVID19. 

 

O Estado de Calamidade Pública decretado pelo GDF em função da pandemia da Covid19 

exigiu do IECAP, enquanto parceiro responsável pela gestão dos Centros de Juventude 

do DF, tomada de decisão imediata, emergenciais e necessárias para não interromper as  
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ações e atividades do projeto, o que teria consequências negativas para a política pública 

da juventude do DF, para a Administração e, principalmente, para os jovens, sedentos por 

atividade e oportunidades diante do cenário adverso causado pela pandemia. 

 

Apesar da SEJUV ter sido cientificada de todo o conjunto de demandas emergenciais, ter 

oferecido apoio irrestrito e autorizado as alterações em função da situação de emergência, 

a formalização dos seus procedimentos internos não acompanhou a situação de urgência. 

Razão pela qual o IECAP desconhece alguns encaminhamentos da Secretaria, visto que 

não obteve acesso à íntegra ao Processo no SEI, embora tenha solicitado formalmente. 

 

No quadro a seguir, apresentamos os documentos enviados e os respectivos 

encaminhamentos: 

 

 Data Tipo Número Assunto Status 

01 09/07/2020 Ofício 048/2020 Reitera pagamento da primeira parcelado 

Quarto Aditivo ao Termo de Fomento nº 

002/2017 

Atendido 

02 02/08/2020 Ofício 058/2020 Encaminha Prestação de Contas Final 

relativa ao período 2019/2020 

Recebido 

03 10/08/2020 Ofício 068/2020 Reitera definição uso saldo remanescente Sem resposta 

04 11/08/2020 E-mail S/N Dia Internacional da Juventude Atendido 

05 12/08/2020 Anexo S/N Envio Relatório Fotográfico prestação de 

contas 2019/2020 

Atendido 

06 18/08/2020 Anexo S/N Envio Relatório Execução do Objeto Atendido 

07 25/08/2020 Anexo S/N Encaminha Plano de Trabalho dos Saldos 

Remanescentes solicitado pelo Gestor 

Sem resposta 

08 28/08/2020 Ofício 063 1ª versão do oficio que apresentou ajustes e 

adequações no Plano de Trabalho 2020/2021 

Sem resposta 

09 04/09/2020 E-mail S/N Atende solicitação gestor para envio dos 

planos de trabalho desde 2017. 

Atendido 

10 14/09/2020 Ofício 063 2ª versão do oficio que apresentou ajustes e 

adequações no Plano de Trabalho 2020/2021 

Sem resposta 

11 15/09/2020 Ofício 063 3ª versão do oficio que apresentou ajustes e 

adequações no Plano de Trabalho 2020/2021 

Sem resposta 

12 22/09/2020 Ofício 069 Reitera a solicitação de pagamento da quarta 

e última parcela do Quarto Aditivo. 

Atendidos 

13 30/09/202 Ofício 072 Envio do Relatório Informativo Trimestral 

relativo ao período de maio a julho/2020. 

Atendido 

14 15/10/2020 Ofício 092 Atende solicitação do Gestor quanto ao envio 

de Planilhas com os prestadores de serviços 

do projeto e outras informações. 

Atendido 

15 21/10/2020 Ofício 070 Comunica parceria obtida com a Associação 

de Soroptimista de Brasília para cursos de 

capacitação destinado a 15 jovens no CJ da 

Estrutural 

Atendido 
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 Data Tipo Número Assunto Status 

16 22/10/2020 Oficio 094 Atende solicitação do Gestor quanto 

atividades realizadas nos Centros de 

Juventude e relatório da pesquisa de 

satisfação (amostragem reduzida) 

Atendido 

17 23/10/2020 Ofício 099 Solicita pagamento da segunda parcela do 

Quinto Termo Aditivo ao Termo de Fomento 

nº 002/2017 

Atendido 

18 30/10/2020 Oficio 101 Solicita posição sobre os assuntos tratados 

em ofícios anteriores e reitera o pedido de 

urgência para as definições necessárias ao 

bom andamento do projeto. 

Sem resposta 

19 06/11/2020 Ofício 106 Comunica mudança data ação Soroptimista Atendido 

20 18/11/2020 Oficio 108 Encaminha Relatório Financeiro Período 

2018/2019 

Encaminhado 

21 01/12/2020 Ofício 109 Comunica problema contrato internet CJ 

Samambaia  

Encaminhado 

22 30/12/2020 Oficio 112 Encaminha Relatório Financeiro Período 

2019/2020 

Encaminhado 

23 31/12/2020 Oficio 116 Encaminha Relatório Informativo Trimestral 

período agosto a outubro/2020 

Encaminhado 

24 21/01/2021 Ofício  006 Resposta e-mail sobre a metodologia de 

pesquisa de satisfação 

Encaminhado 

25 21/01/2021 Ofício  007 Resposta ao Oficio 420/SEJUV, sobre 

apontamentos do Gestor 

Encaminhado 

26 08/02/2021 Oficio 010 Resposta com adequação do cronograma de 

desembolso 

Encaminhado 

27 17/02/2021 Ofício 012 Resposta ao gestor – envio quadro 

prestadores de serviço 

Encaminhado 

28 01/03/2021 Ofício 015 Resposta solicitação da SEJUV a 

prorrogação do Termo de Fomento nº 

002/2017 

Atendido 

29 03/03/2021 Ofício 016 Resposta ao Oficio SEJUV 51/2021 – 

acompanhamento e fiscalização 

Encaminhado 

30 09/03/2021 Oficio 020 Solicita pagamento das terceira e quarta 

parcelas do Quinto Aditivo 

Atendido 

31 18/03/2021 Oficio 023 Reitera pedido de apostilamento contido nos 

Ofícios 063/2020, 099/2020, 101/2020 e 

116/2020 

Sem resposta 

32 05/04/2021 Ofício 027 Documentação complementar para 

prorrogação – 1ª Diligência 

Encaminhada 

32 14/04/2021 Ofício 032 Documentação complementar para 

prorrogação – 2ª Diligência 

Encaminhada 

33 05/04/2021 Ofício 036 Documentação complementar para 

prorrogação – 3ª Diligência 

Encaminhada 
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9. Ajustes no Plano de Aplicação 

 

No decorrer da execução do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2017, foi 

necessária a tomada de decisão pelo IECAP para realizar despesas imprescindíveis a 

viabilização das ações previstas no Plano de Trabalho originalmente aprovado, em razão 

das mudanças ocasionadas pela situação de calamidade pública estabelecida no país 

desde março/2020, em função da pandemia imposta pelo COVID19. 

 

A obtenção dos resultados e o atendimento das metas previstas na Parceria, em tempos 

de pandemia, foram um desafio diário e, para tanto, o IECAP precisou usar novas 

estratégias, construir novos caminhos, unir forças de todos os colaboradores, buscar outras 

parcerias para garantir o funcionamento dos Centros de Juventude, de forma ininterrupta 

mesmo que virtual, ofertando aos jovens do Distrito Federal apoio, atenção, cursos, 

oficinas, atendimento psicossocial entre outras atividades tão importantes para manter o 

vínculo com estes jovens, que neste contexto estavam ainda mais vulneráveis, precisando 

do apoio da política pública do GDF.  

 

Neste sentido, a execução do Plano de Trabalho requereu ajustes em alguns de seus itens 

para atender a essa realidade desafiadora ocasionada pela pandemia, em benefício da 

execução do objeto da parceria, para os quais utilizamos a prerrogativa prevista no 

parágrafo 7º, do artigo 44, que trata de pequenos valores: 

 

§ 7º O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de ativos 

financeiros poderão ser realizados pela organização da sociedade civil com posterior 

comunicação à administração pública, desde que em benefício da execução do objeto 

da parceria, conforme procedimentos e limites estabelecidos em ato normativo setorial.  

 

As alterações adotadas estão explicitadas a seguir: 

 

I. Coordenação Administrativa: 

 

No Plano de Trabalho aprovado no quarto aditivo, houve um lapso da nossa parte quanto 

ao serviço de Coordenação Administrativa. Apesar de estar previsto no Quadro de 

Colaboradores, deixou de constar no plano de aplicação. Trata-se de serviço responsável 

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

tecnológicos e humanos, como também pelo monitoramento das ações desde o início do 

projeto até a prestação de contas, entre outras atividades. É possível verificar que este 

serviço faz parte do projeto desde o primeiro ano. Sendo assim, foi inserido o valor anual 

de R$ 78.000,00, obtidos de diversos itens a seguir especificados, que estavam mesmo 

necessitando de adequações em função da pandemia do COVID19. Foram eles: 
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a) Oficinas de Esporte 

 

O Muay Thai é o esporte adotado nas oficinas dos Centros de Juventude. Ocorre nos 

três Centros de Juventude e é muito apreciada pelos jovens. Conseguimos prender a 

atenção dos alunos com as lives durante os meses de abril e maio. Porém, a 

impossibilidade do presencial, desestimulou os alunos, razão pela qual suspendemos as 

iniciativas virtuais nesta modalidade. Sendo assim, reduzimos de 36 meses (três 

instrutores sendo 1 em cada Centro de Juventude) para 18 meses a realização das 

oficinas, no período, sendo que:  

 

- No mês de maio os três instrutores foram remunerados pois trabalharam (3 cotas 

mensais); 

- Restam 15 cotas mensais que estavam previstas para serem utilizadas a partir de 

outubro/2020, em atividades esportivas no Centro de Juventude de Samambaia, 

mantendo os rígidos protocolos de segurança impostos neste momento para as 

atividades esportivas. Porém, a SEJUV não autorizou o retorno presencial. 

 

Neste sentido, a rubrica era de R$ 43.200,00 e passou a ser R$ 21.600,00, anual. A 

diferença foi destinada a suprir a ampliação da Oficina de Teatro, ao ano, (valor de R$ 

14.400,00) e a importância de R$ 7.200,00, foi alocada para compor a rubrica do 

Coordenador Administrativo. 

 

b) Oficinas Diversas 

Neste item está contida a Instrutoria de Violão dos 03 Centros de Juventude, como também 

o HIP-HOP do CJ Estrutural que continua via zoom. Porém, pelas mesmas razões 

apresentadas no item anterior da oficina de esporte, suspendemos as aulas de violão. Em 

função da permanência das medidas de isolamento social, têm-se que este ano será difícil 

o retorno das aulas de violão presenciais. Dessa forma, propomos reduzir o número de 

cotas mensais de 48 para 36 cotas com o objetivo de introduzirmos outras modalidades de 

oficinas a partir de outubro, cuja pesquisa de interesse está em andamento. A diferença, no 

montante de R$ 8.400,00, foi alocada para compor a rubrica do Coordenador 

Administrativo. 

 

c) Material de Expediente 

Em atenção as orientações do gestor da parceria, fizemos uma análise nos itens de material 

de expediente considerando aplicar redução naqueles que, em função do isolamento social 

causado pela pandemia, terão seu uso diminuído. Sendo assim, reduzimos as quantidades 

dos itens previstos, conforme assinalado no plano de trabalho em anexo. A diferença, no 

montante de R$ 7.640,00, foi alocada para compor a rubrica do Coordenador 

Administrativo. 
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d) Insumo Culinária Sustentável 

Foi possível ajustar essa rubrica visto que, em função do isolamento social causado pela 

pandemia, as aulas de culinária sustentável passaram a ser ministradas na plataforma 

digital, sendo necessário a aquisição de uma cota de insumos por aula e não mais as três 

cotas exigidas nas aulas presenciais. Sendo assim, propomos o ajuste para reduzir de R$ 

2.200,00 a cota mensal para R$ 1.500,00 o que enseja a diferença de R$ 6.000,00 a ser 

alocada para compor a rubrica do Coordenador Administrativo. 

 

e) Material Gráfico 

Propomos o ajuste deste item reduzindo a quantidade de panfletos a ser produzidos, 

reduzindo de 30.000 para 10.000 unidades o que enseja uma diferença no montante de R$ 

8.000,00 a ser alocada para compor a rubrica do Coordenador Administrativo. 

 

f) Camisetas 

Propomos o ajuste deste item reduzindo a quantidade de camisetas a ser produzidas, 

reduzindo de 4.000 para 3.330 unidades, o que enseja uma diferença no montante de R$ 

17.420,00 a ser alocada para compor a rubrica do Coordenador Administrativo (R$ 

14.670,00) e R$ 2.750,00 para fazer frente ao acréscimo de 50 mochilas do 

profissionalizante. 

 

g) Kit Brindes 

Torna-se possível ajustar essa rubrica visto que, em função do isolamento social causado 

pela pandemia, muitos alunos não comparecem para retirar o seu brinde da formatura. 

Sendo assim, propomos o ajuste para reduzir: 50 unidades do mimo da Empregabilidade; 

150 unidades do mimo do Teatro; 10 unidades da Culinária Sustentável; e 30 prajeds do 

muaythai. Perfazendo o valor de R$ 7.210,00 a ser alocado para compor a rubrica do 

Coordenador Administrativo. Na oportunidade, propomos ainda, o acréscimo de 50 

mochilas no item do mimo do profissionalizante visto que serão disponibilizadas mais 

vagas, correspondendo este acréscimo a R$ 2.750,00. 

 

h) Coffee Break 

Este item foi previsto para atender duas formaturas presenciais. Em função do isolamento 

social causado pela pandemia, presume-se que uma delas não será possível acontecer. 

Sendo assim, foi feito o ajuste para permanecer um Coffee break para uma delas, o que 

enseja uma diferença no montante de R$ 8.720,00 a ser alocada para compor a rubrica do 

Coordenador Administrativo. 

 

i) Locação de Transporte para alunos nas atividades diversas 

Nesta rubrica está previsto o transporte dos jovens para eventos externos com 40 

deslocamentos. Em função da paralisação das atividades presencias, reduzimos 20 

deslocamentos, no montante de R$ 14.000,00, ficando o valor de R$ 14.000,00 neste item.  
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A proposta é utilizar essa diferença da seguinte forma: R$ 7.000,00 para compor a rubrica 

do Coordenador Administrativo e R$ 7.000,00 para compor a rubrica do monitor 

administrativo, justificado no item 3, abaixo. 

 

j) Banheiro Químico  

Nesta rubrica estava prevista banheiros químicos que seriam utilizados no Dia Internacional 

da Juventude em 12 de agosto. Em função da paralisação das atividades presencias, o 

evento foi cancelado, ficando o valor de R$ 2.100,00 para compor a rubrica do coordenador 

administrativo. 

 

I. Monitores dos Centros  

Cada Centro de Juventude dispõe de um monitor para auxiliar à Coordenação nas 

atividades do dia-a-dia. Em função do aumento de horas trabalhadas ao longo desta 

situação de isolamento social, definimos o aumento de R$ 200,00 na remuneração de cada 

um, passando de R$ 700,00 para R$ 900,00 a partir de agosto/2020. Assim, o total dessa 

rubrica passa a ser de R$ 30.600,00 pelos 12 meses. 

 

II. Monitor Administrativo  

Verificamos a necessidade de um monitor administrativo para apoiar o trabalho da 

coordenação geral dos Centros de Juventude visto que em relação a estrutura do período 

anterior, esta ficou super restrita (abrimos mão de duas coordenações e uma secretária 

executiva). No valor de R$ 1.200,00 mensal, deixamos previsto 10 meses deste trabalho, 

no total anual de R$ 12.000,00. 

 

III. Assistente Social e Psicóloga  

Houve uma pretensão da parte do IECAP de tornar a contratação destes dois profissionais 

via CLT, computando para tanto no plano de trabalho do quarto aditivo, valores de encargos 

sociais conforme legislação vigente.  

 

Ocorreu que, a mudança para ser feita no patamar que o projeto poderia absorver não ficou 

atrativo para as duas profissionais, razão pela qual, as mesmas não optaram por essa 

modalidade. Assim, propomos que parte do valor de R$ 35.376,00 que eram destinados 

aos encargos, ao ano, sejam utilizados na contratação de serviço de melhoria dos 

ferramentais tecnológicos da plataforma de aprendizagem, no montante de R$ 34.896,00. 

O restante, no valor de R$ 480,00, seja parte destinada a melhoria da remuneração dos 03 

monitores dos Centros. Será necessário o montante de R$ 5.400,00 anual (vide item 2 

acima). 

 

IV. Oficina de Teatro 

Estava prevista para ocorrer durante 8 meses, com atendimento de uma turma em cada 

Centro de Juventude. Em virtude desta oficina ter uma grande aceitação dentre os jovens 
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e, considerando a necessidade de atraí-los para atividades que possam apoiar esse 

momento desafiador da pandemia e isolamento social, decidiu-se propor a ampliação 

das turmas alongando para 11 meses a contratação da Instrutoria, além de acrescer R$ 

500,00 mensais ao valor previsto para atender a ampliação das horas ministradas. Sendo 

assim, este item do Plano de Trabalho passou de R$ 24.000,00 para R$ 38.500,00. Esta 

diferença foi obtida na redução de quatro meses em cada CJ (12 meses no total) da 

Oficina de Esporte. 

 

V. Combustível 

Em função da redução de deslocamento de veículo para os Centros visto que as atividades 

presenciais estão muito restritas, reduzimos para R$ 2.000,00 o valor mensal de 

combustível como também 02 meses de uso, ficando essa rubrica no montante de R$ 

20.000,00. A diferença, de R$ R$ 10.000,00, propomos seja utilizada metade para compor 

parte da rubrica de monitor administrativo (item 3 acima) e a outra metade para compor a 

rubrica dos monitores dos Centros, justificado no item 2, acima. 

 

VI. Aprimoramento Plataforma de Aprendizagem 

Conforme relatado anteriormente, o IECAP reagiu no primeiro momento do isolamento 

social ao desafio de manter os jovens em aulas, com a adoção de medidas para migrar do 

ambiente presencial para o ambiente digital.  

 

No princípio, foram utilizadas as ferramentas que estavam disponíveis, porém, no decorrer 

do processo, verificou-se a necessidade de aprimorar os sistemas, como forma de oferecer 

melhor qualidade na aprendizagem dos jovens. Esta iniciativa de criação da plataforma de 

aprendizagem foi desenvolvida em duas vertentes. A primeira, as tratativas tiveram início 

logo em março para atender de imediato a demanda dos alunos.  

 

Compreendeu a adequação do desenho pedagógico da plataforma onde foi necessária uma 

consultoria especializada, contratada de forma emergencial, para construir novos planos de 

aula, estratégia pedagógica e acessos, adaptados para o ambiente de aprendizado virtual. 

Requereu ainda a elaboração e monitoramento de todos os processos advindos desse novo 

sistema nos meses subsequentes. 

 

Passada esta etapa, verificou-se a necessidade de melhoria na outra parte do sistema. A 

parte relativa a estrutura tecnológica. Fazendo uma comparação lúdica, estaríamos com 

um motor de BMW hospedado no chassi de um carro básico, que não comporta a 

desenvoltura do mesmo. Sendo assim, apresentamos proposta para contratação dos 

serviços de: programar e hospedar ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Agregar 

como diferencial o Design Instrucional de cursos em Ambiente Moodle, sendo este o 

grande apelo desta estratégia, que seja tornar o conteúdo pedagógico visualmente atrativo 

para o jovem, que mesmo aficionado por tela, precisa ter empatia com conteúdo e designs 

do seu interesse. Além desta possibilidade, o serviço contempla ainda capacitação no 
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Moodle para os Administradores do Moodle. Está previsto ainda 32 horas mensais de 

mentoria de acompanhamento e monitoramento, desenvolvendo habilidades na 

programação como também Curso de Design Instrucional para o Ambiente Moodle – para 

até 10 pessoas indicadas pelos Centros de Juventude. O valor obtido para este serviço com 

profissional de vasta experiência é de R$ R$ 36.744,00 conforme orçamento anexo. No 

plano de trabalho temos disponível o valor de R$ 34.896,00 com o qual podemos negociar 

com o consultor. 

 

As adequações visaram atender o novo planejamento de ações que o Instituto precisou 

elaborar, de forma tempestiva, para garantir a permanência das atividades junto aos jovens 

atendidos pelos Centros de Juventude do DF, com o objetivo de não perder o importante 

vínculo construído com eles ao longo dos últimos 12 meses, como também para a eficácia 

da execução do objeto do Quinto Aditivo ao Termo de Fomento n° 002/2017, celebrado 

entre o IECAP e a SEJUV. Os demais valores do Plano de Trabalho permaneceram sem 

alteração. 

 

 

10. Atividades e Realizações dos Centros de Juventude 

 

As duas primeiras semanas de maio 2020, em função do isolamento social, foram utilizadas 

pela equipe de colaboradores do IECAP para elaborar os novos planos pedagógicos 

visando alimentar a plataforma digital de aprendizado. Neste sentido, além do Conteudista 

previsto no Plano de Trabalho, do apoio da Pedagoga do IECAP, o Instituto precisou 

contratar, emergencialmente, consultoria especializada para apoiar professores e 

coordenadores a realizar esta tarefa, como também definir e testar os instrumentais que 

iriam ser utilizados neste novo sistema. 

 

 

 

Em maio/2020 

 

Muay Thai 

Os professores de Muay thai elaboraram planos pedagógicos para adequar os conteúdos da 

oficina às ferramentas digitais. Assim. As oficinas tiveram algumas aulas pelo aplicativo Zoom 

como também o professor através do aplicativo “Whatsapp” passou uma série de exercícios 

para os alunos praticarem em casa.  

Muay Thai: Dos dias 11 a 15 de maio 
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Muay Thai: Dos dias 18 22 de maio 
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Muay Thai: Dos dias 25 a 29 de maio 

   

 
Exemplo lista chamada  
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Exemplo de exercícios para serem feitos em casa -  Grupo no WhatsApp  
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Culinária Sustentável 

A oficina de Culinária Sustentável teve aula através do aplicativo Zoom como também o 

professor utilizou o aplicativo “Whatsapp” para postar vídeos e áudios explicando cada 

receita. Ressalta-se que alguns alunos enviaram fotos de pratos que estão fazendo em 

casa nesse período de quarentena.  

Do dia 04 a 08 do mês de maio  
  

   

 

Do dia 11 a 15 do mês de maio 
   

   

Do dia 18 a 22 do mês de maio 
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   Do dia 25 a 29 do mês de maio 

   

   

 

Oficina de Violão Popular 
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A oficina de Violão teve aulas através do aplicativo Zoom como também alguns alunos 

tiraram dúvidas através do grupo de “WhatsApp”.  

Do dia 04 a 08 de maio     

   
 

Violão Popular: Do dia 11 a 15 de maio 

   

 

   

 



 
 

Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 
Período maio/2020 a maio/2021 

33 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Violão Popular: Do dia 18 à 22 de maio 

   

  Violão Popular: Do dia 25 a 29 de maio 

   

   

Exemplo dos exercícios para casa 
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Oficina Hip-hop 

  

 

Curso Profissionalizante Massoterapia 
   

  

 

O curso profissionalizante de Massoterapia finalizou a parte teórica na primeira semana 

de maio/2020 mas, os professores continuaram incentivando os alunos para este 

permanecerem estudando e buscando conhecimento na área.  
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Curso Profissionalizante de Assistente Administrativo 

 

De segunda à sexta-feira tivemos em andamento o curso profissionalizante de Assistente 

Administrativo Aprendiz. Às aulas permaneceram de forma virtual através da plataforma 

Moodle e Zoom. Quando os alunos apresentaram dificuldade para acessar o Moodle e Zoom 

foram utilizadas outras plataformas que não são sobrecarregam como Meet, TeamLink e 

Whatsapp. 
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https ://drive.goo gle.com/open?id= 1E Z6JaXTo_onMhKG5a6tl Lri16 7lBIsK7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lives e Rodas de Conversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE | #CJconvida: ARTE E 

ACESSIBILIDADE - CONCEITOS E 

BARREIRAS 

💃🕺👋♿ 

O Projeto PÉS pesquisa a criação, a 

provocação e a execução do movimento 

expressivo para e por pessoas com 

deficiência por meio de técnicas do 

teatro-dança. Então amanhã vamos 

conversar sobre isso: criatividade, 
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dedicação, arte e acessibilidade. 

Inclusão é sempre um tema muito 

importante! Vamos juntos? 

 

💬 O papo do #CJconvida será com o 

diretor e coreógrafo do Projeto Pés, 

Rafael Tursi! 

 

Esperamos vocês para conversarmos 

juntos QUARTA-FEIRA, 6 de maio, às 

16h30 nas redes sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM! 👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/ 

  

 

 

LIVE | #dialogostransversais: SARAU 

VIRTUAL - ACORDES POÉTICOS 

🎼🎵🎶🎤 

Sexta é dia de música! Vem cantar com 

a gente e conversar sobre como 

compreender um instrumento de 

trabalho (seja na música, no teatro, na 

administração, na culinária, no esporte) 

e aprender sobre nosso corpo, tempo, 

ritmo, escuta, treino e dedicação. Vem 

no ritmo! 🙌  

 

💬 O papo do #dialogostransversais será 

com o Day Souza, historiadora e 

professora de violão 

Esperamos vocês para conversarmos 

HOJE, 08 de maio, às 16h30 nas redes 

sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/ 

 

LIVE | #dialogostransversais: 

"PRIMEIRO ATO" DO SENSÍVEL: 

CORPO E RESPIRAÇÃO 

Energia, presença, atitude, 

perfeccionismo, corpo e memória 

muscular: vamos aprender técnicar de 

respiração para ativar nossa consciência 

corporal. Autoconhecimento pode nos 

ajudar com nervosismo, com ansiedade, 

com medo e trabalhar a atenção plena. 

Inspira, não pira e vem!  

 

O papo do #dialogostransversais será 

com o Joarley Laert, massoterapeuta de 

técnicas orientais 
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Esperamos vocês para conversarmos 

HOJE, 11 de maio, às 16h30 nas redes 

sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/ 

 

 

 

 

Dia 12 de Maio participamos da reunião de treinamento com a Equipe Dale Carnegie Drops 

 

Dia 13 de Maio participamos da reunião de Coordenação para alinhas demandas do Centro 

de Juventude. 

 

Dia 14 de Maio Participamos da reunião para apresentação da ação O DF Usa Máscaras. 

http://www.instagram.com.br/iecap.social/
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Dia 15 de Maio tivemos um encontro com a Luciana Asper, promotora do Ministério 

Público Federal, palestrando sobre Integridade com o tema: A quem compete a vacina 

da Integridade? O Brasil Precisa dela? 

 

Dia 15 de Maio às 16h30 tivemos a Live Diálogos Transversais; Disciplina e 

Condicionamento Corpo em Ação, com o professor e lutador de Muay Thai Cosmo e o 

professor, ator e diretor de Teatro Adilson Diaz 

.  
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18 à 23 de maio 
 

 

LIVE | #dialogostransversais: O 
DESPERTAR DAS COMPETÊNCIAS 
PARA UMA VIDA PROFISSIONAL 

💼📚👩🏽💼👨🏽💼 

Um dos grandes desafios da juventude na 
transição para a fase adulta é o alcance do 
primeiro emprego. Hoje vamos falar da 
preparação para isso: responsabilidades, 
potencialidades e qualidades profissionais, 
como se expressar, se portar, controlar a 
ansiedade, resolver problemas... Essa é 
uma jornada de pecepção de nossas 

próprias competências. Vamos juntos? �🏽 

💬 O papo do #dialogostransversais será 

com Gabriela Oliveira, graduada em 
Recursos Humanos 
Esperamos vocês para conversarmos 
HOJE, 18 de maio, às 16h30 nas redes 
sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/

 
 

 

 

  
LIVE | #IECAPconvida: ESCOLHAS E 

CAMINHOS - ACREDITANDO NA VITÓRIA! 

 

🎯🎯🎯 

Você sabe o que faz um Embaixador da 
Organização das Nações Unidas? Já 

pensou em fazer parte desse cenário, se 
envolver com decisões sobre a 
juventude e ajudar as pessoas? Amanhã 
tem uma conversa muito legal sobre 
isso! Caminhos, escolhas, trajetórias, 
oportunidades... Venham conhecer e se 
inspirar em uma história impressionante 
de mudança e transformação!  

💬 O papo do #IECAPconvida será com 

Renata Hargreaves, presidente do 
IECAP, e Jeconias Neto, embaixador da 
juventude na ONU 
Esperamos vocês para conversarmos 
AMANHÃ, 20 de maio, às 16h30 nas 
redes sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/ 
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RODA DE CONVERSA CJ | COMO 
SERÁ O AMANHÃ? 
Quando falamos do amanhã, lembramos 
também de esperança. E isso quer dizer 
juventude, vigor! Falaremos dos desafios 
de pensar o futuro na nossa roda de 
conversa na terça-feira, dia 26. 
Aguardamos vocês!  

💬 O papo será conduzido por Laetitia 

Daud, psicóloga clínica especialista em 

hipnoterapia e coaching 

Esperamos vocês para conversarmos 

TERÇA-FEIRA, 26 de maio, às 16 horas 

no ZOOM 

👉 

https://us02web.zoom.us/j/2508352012 
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Dia 24 de Maio realizamos a distribuição de cestas básicas aos pais de alunos do Centro de 

Juventude. Esta ação foi realizada em parceria com o Movimento DF Usa Máscara, do 

Ministério Público do DF. 

  

Dia 25 de Maio participamos da reunião com todos os colaboradores dos Centros de Juventude, 

onde tivemos momentos de reflexão e alinhamentos com a equipe. 

 

 

 

 

  

LIVE | #CJconvida: QUADRILHAS 
JUNINAS - MOVIMENTO CULTURAL E 
MOBILIZAÇÃO DE JOVENS 

🎉🌽🤠 

Junho está chegando e com ele uma das 
épocas mais movimentadas! Esse ano 
vai ser um pouco diferente, mas não 
podemos deixar passar em branco, né? 
A gente continua se mobilizando e se 
mexendo em casa! Amanhã vamos 
conversar com quem entende sobre a 
organização e as apresentações das 
quadrilhas juninas tanto no circuito local 
como no nacional. Essa é uma 
expressão artística e cultural que 
também transforma vidas e histórias! 
 O papo do #CJconvida será com Márcio 
Nunes, gerente de Cultura de Ceilândia, 
Presidente da liga de Quadrilhas Juninas 
do DF e Entorno e presidente da 
Confederação Brasileira de Entidades de 
Quadrilhas Juninas 
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Esperamos vocês para conversarmos 
QUARTA, 27 de maio, às 19h nas redes 
sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/ 
 

 
 

 
 

LIVE | SHOW: MÚSICA PARA ALÉM 
DAS PAREDES 

🎼🎵🎶🎤 

Sexta é dia de música e teremos um 
repertório mais do que especial 
preparado pelo nosso professor de 
violão do Centro de Juventude da 
Estrutural! E não vai ter só música não, 
viu? Durante a live também teremos 
alguns brindes para quem participar. Não 
vai perder, hein! Vem curtir com a gente!  
 

💬 A live show será com o Marcos 

Elienai, músico e professor do CJ, e Alex 
Alves, professor de música na Em7 
Escola de Música. 
Esperamos vocês para curtir com a 
gente na SEXTA, 29 de maio, às 19h nas 
redes sociais do IECAP 

Nos acompanhe pelo INSTAGRAM!👇 

www.instagram.com.br/iecap.social/
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Em junho/2020 

Em junho, permanecemos com as nossas aulas de forma virtual utilizando as plataformas 

Moodle, Drive, Instagram, Whatsapp, Meet, Zoom, TeamLink com as seguintes oficinas e 

cursos em andamento: Teatro presencial conectado, Empregabilidade presencial 

conectado e Culinária presencial conectado. Iniciamos também a turma de 

Empregabilidade na modalidade presencial conectado. 

 

Às aulas permaneceram de forma virtual através da plataforma Moodle e Zoom, Whatsapp, 

quando os alunos apresentaram dificuldade para acessar o Moodle e Zoom foram utilizadas 

outras plataformas que não são sobrecarregadas como Meet, TeamLink e WhatsApp. 

 

As fotos abaixo confirmam as aulas de Culinária que continuavam via WhatsApp e Moodle:  

  

  
tps ://drive.google.com /open?id=1 EZ6JaXT o_onMhKG5a6tlL ri16
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Dia 08 de Junho de 2020 iniciamos a primeira turma de Empregabilidade na modalidade 

presencial conectado que aconteceram as segundas e quartas-feiras no horário de 10h às 

11h. 

 

 

   

   

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 Dia 16 de Junho iniciamos nossa turma de Teatro presencial conectado módulo às 

quintas-feiras das 14h às 16h. 
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Conversa Jovem realizadas via Zoom com a presença da psicossocial, dos 

colaboradores ICAP, palestrantes convidados e dos alunos das oficinas: 

 

0

  

RODA DE CONVERSA CJ | (RE)PENSE:  
IMPACTOS PESSOAIS E SOCIAIS DO 
USO DE DROGAS 
 

💬 O papo será conduzido por Marcos 

Ribeiro, conselheiro do CONEN-DF e 
terapeuta holístico 
 
Esperamos vocês para conversarmos 
TERÇA-FEIRA, 9 de junho, às 16 horas no 
ZOOM 
 

👉 https://us02web.zoom.us/j/82099993876 

  

 

CONVERSA JOVEM CJ | TRABALHO: 

POSSIBILIDADES, DESAFIOS E 

NECESSIDADES EM MEIO A 

PANDEMIA 

💬 O papo será conduzido por Rayssa 

Ramos, assistente social e especialista 

em Políticas Públicas para Infância, 

Juventude e Diversidade pela UnB 

Esperamos vocês para conversarmos 

TERÇA-FEIRA, 16 de junho, às 16 horas 

no ZOOM 

👉🏼https://us02web.zoom.us/j/896962165

53  

 

https://us02web.zoom.us/j/89696216553
https://us02web.zoom.us/j/89696216553
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Dia 18 de Junho iniciamos nossa primeira turma de Teatro na modalidade presencial 

conectado módulo. 

 

 

 

RODA DE CONVERSA CJ | DA PONTE 
PRA CÁ: UMA VISÃO DE FUTURO 

Como podemos pensar em futuro com o 

cenário atual? Como podemos idealizar 

mais da vida se a realidade não mostra 

alternativas? A Roda de Conversa do 

Centro de Juventude desta semana 

espera visitar as impossibilidades 

existentes, os ambientes escuros do uso 

e abuso de drogas e pensar caminhos a 

serem construídos em conjunto! 

#VemPraRoda💬 O papo será conduzido 

por Jeconias Neto, embaixador da 

juventude na ONUEsperamos vocês 

para conversarmos na QUINTA-FEIRA, 

25 de junho, às 16 horas no ZOO👉 

https://us02web.zoom.us/j/89696216553 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89696216553
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Em julho/2020 

Dia 07 de Julho  

Iniciamos uma nova turma de Culinária Sustentável Cozinha de Sucesso presencial conectado às 

terças e quintas-feiras das 10h às 11h. Primeira aula da turma cozinha de sucesso, Aula Magna; 

Aula inaugural do curso de CULINÁRIA; Apresentação do IECAP; Estabelecimentos dos objetivos 

do curso e dinâmicas de atuação no decorrer do curso. 
 

 

 

Cozinha de sucesso. Aula. Lasanha de berinjela e cubos ao bechamel. Aula prática. Mais 

uma vez sucesso e muita participação dos alunos. 
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Cozinha de sucesso. Aula de marketing e fotografia de alimentos, com a participação de 

Raquel Cavalcante e Marília Rodrigues. Aula super show com muita interação dos alunos 

  

 

Curso de Teatro presencial conectado que acontece às quintas-feiras das 14h às 16h. 

Curso de Cenografia Contemporânea, com o professor Dr Marcelo Denny da USP. Aula #4 

com os alunos do Centro de Juventude de Ceilândia, módulo II e IV (CeinCena) - Ana 

Gabriela, Camila Rosendo, Guilherme Oliveira, Marcelo Santiago e Normando 

Vasconcelos. 
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Em agosto/2020 

 

03/08/2020 

Encontros pontuais Adilson Teatro Módulo II - Criação da personagem para apresentação. O mês 

iniciou com os Encontros Pontuais do Professor Adilson Diaz- Criação de Monólogos, a partir de obras 

literárias para apresentação do MIM. 

 

Mobilização nas turmas de Teatro para Sarau Virtual 

Quantidade de pessoas participantes nos grupos: Cerca de 1.200 jovens considerando rede social 

local, alunos ativos e não ativos CJC. Iniciada a mobilização nas turmas de Teatro para o Sarau Virtual 

que foi realizado pelas turmas de Teatro no dia 14/08/2020, na aula de Teatro módulo II. Todos os 

alunos de Teatro puderam participar do Sarau com textos, poesias, danças, músicas e outros. Evento 

onde foi convidado o público em geral.  
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04/08/2020 

 

Oficina de Cozinha de sucesso 

Quantidade de participantes neste dia: 22  

Aula de Cozinha de sucesso com o professor Eduardo, cujo tema foi precificação. Fez uma 

apresentação sobre o Instagram e o Facebook.  

. 

Encontros Pontuais com Adilson Diaz - Encontros de 30m para cada aluno ensaiar o texto 

com o professor construção da personagem monólogos. 

Quantidade de alunos assistidos neste dia neste dia: 6. Os ensaios dos monólogos continuam para 

a apresentação MIM. Finalizando o módulo II. Destaca-se a importância dos jovens estarem 

atuando neste novo cenário mesmo com tantas dificuldades encontradas. Estão usando os 

cômodos da casa para que possam apresentar.  

 

 

 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 
53 

Aula de Teatro Módulo IV Ceincena  

Quantidades de participantes no dia: 8. Proposta de criar um vídeo a partir do que estão fazendo 

em casa e o como estão se relacionando com o mundo exterior o como eles observam o vazio 

existente em cada um assim como nas pessoas a falta do antes. O material será disponibilizado no 

Instagram do Ceincena o resultado final será um documentário sobre o olhar de cada um deles.  

 

Mobilização por e-mails para empregabilidade módulo II.  

Quantidade de e-mails enviados: 348. Início da mobilização junto ao sistema Socioeducativo do DF 

para o curso de Empregabilidade I e II. A mobilização se deu através da Diretoria de Monitoramento. 

Foram mobilizadas todas as unidades de Semiliberdade e Liberdade Assistida. 
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05.08.2020  

 

Aula de Teatro Módulo I com os 3 Centros de Juventude 

Quantidade de participantes neste dia: 26. Participação do Psicossocial Eliane Salzano e Andreia 

Arruda para falar sobre os atendimentos, Plano de Futuro e Estatuto da Juventude. Temas: Superar 

Obstáculos, e Qual o seu Everest? Entrada da professora de Empregabilidade para divulgar a sua 

nova oficina. 

 

06/08/2020 

Aula de Cozinha de Sucesso dia de Pizza, a aula foi bem legal, os alunos participaram bastante 

agregando novos saberes, alguns dos alunos deram sugestões e foi uma aula bem produtiva. Aula 

com os 4 CJ’s. Quantidade de participantes no dia: 20  
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07/08/2020 

Aula de Teatro Módulo II 

Quantidade de participantes no dia: 43. Aula de Teatro Módulo I CJC. Professor Adilson falando sobre 

os monólogos e apresentação no final do curso. Apresentando também um convite para fazer uma 

oficina com um grupo de Teatro em Goiânia Sobre jogos teatrais Simpla.  

 
 

08/08/2020  

As mobilizações para Empregabilidade módulo I e II continuam. Quantidade de e-mails 

empregabilidade módulo I – 89. Mensagens enviadas nos grupos de WhatsApp Empregabilidade 

módulo I com Card.  Total 1631 (de acordo com a quantidade de participantes nos grupos). 

                    
Empregabilidade módulo I 

 

10/08/2020 

 

As mobilizações continuam  

16 jovens no grupo    41 jovens no grupo. 
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Oficina de Jogos Teatrais. 

Parceria ofertada por um grupo de teatro de Goiânia. Total de Participantes da Oficina. Vinte jovens 

participaram. 

Link das fotos dos alunos participantes da oficina de jogos teatrais.  

https://photos.app.goo.gl/yTzD1Er96N3zv8nH7  

https://www.sympla.com.br/oficina-de-jogos-teatrais-para-criancas-e-

adolescentes__912960 

 

 

 

 

 

Alinhamento para Semana da Juventude -  Reunião com a Coordenação e Comunicação. 

Definição sobre as Rodas de Conversa e Sarau com os jovens de Teatro e ainda sorteio ao vivo 

para os participantes com voucher em reais. A abertura com Jeconias, o Embaixador da ONU numa 

live com Adilson Diaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/yTzD1Er96N3zv8nH7
https://www.sympla.com.br/oficina-de-jogos-teatrais-para-criancas-e-adolescentes__912960
https://www.sympla.com.br/oficina-de-jogos-teatrais-para-criancas-e-adolescentes__912960
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11/08/2020 

 Live com Jeconias Neto 

Mobilização para semana da juventude live com Jeconias (grupos de WhatsApp, rede, parceiros e 

colaboradores). 

📢 Semana da Juventude do CJ-DF📢 
 
Pessoal querido, hoje iniciamos nossas atividades em celebração ao Dia 
Internacional da Juventude! Quem vem dar as boas-vindas é Jeconias 
Neto, embaixador da juventude na ONU! Além de falar o que vai rolar 
durante os próximos dias, vamos conversar sobre as alegrias e os 
desafios da juventude nos dias de hoje: experiências, trajetórias, 
caminhos e escolhas.  
Participem conosco! 
 
Quando? HOJE, 11/08 
Que horas? 19h 
Onde? No nosso instagram, @iecap.social 
https://www.instagram.com/iecap.social/ 
 
Esperamos vocês! Chega mais que temos novidades, viu? (Inclusive: já 
viu nosso post no Instagram? Corre lá!) 
 
Equipe do Centro de Juventude do DF 
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Aula de Teatro módulo IV  

A aula dá-se a partir de uma pesquisa feita pelos alunos sobre um diário de bordo. Apresentação 

de um trabalho autoral. O trabalho feito por apresentação no Instagram seguindo o modelo da 

@intermissão. Apresentação sobre os textos e do como brincar e explorar as habilidades de cada 

um como edições de vídeo e de repente fazerem um documentário. 
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Aula de Delivery com o Edu e convidado 

 

Aula de delivery com Edu e convidado. Sobre a importância de acoplar e higienizar as entregas, 

atendimentos a clientes devem ser de primeira qualidade. 

 

 

 

 

O Centro de Juventude Virtual – CJV 

 

A Diretoria do Socioeducativo enviou a planilha das unidades com os jovens inscritos para o curso 

de Empregabilidade I e II onde temos os seguintes números:  

Empregabilidade I 

Liberdade Assistida em meio aberto total de 87 inscritos 

Semiliberdade total de 16 inscritos 

Empregabilidade II  

Liberdade Assistida em meio aberto total de 03 inscritos 

O número total de inscritos foi de 106 jovens   
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12/08/2020  

Conversa Jovem com Secretaria Nacional da Juventude, Paulo Nakamura. Mobilização para 

Semana da Juventude SNJ (Grupos de WhatsApp, rede, parceiros e colaboradores) 

Diretor da Secretaria Nacional de Juventude compartilha sua trajetória de superação com a juventude! 
 
Neste dia 12 de agosto celebramos o Dia Internacional da Juventude e a Sejuv-DF com a equipe dos Centros de Juventude 
organizaram um momento muito especial com o diretor da Secretaria Nacional da Juventude, Paulo Nakamura, que irá 

compartilhar sua trajetória de superação: o seu trabalho o levou a se preparar até como astronauta 👀.  
 
Venha participar conosco! 
Se ligue nesse presente: a cada atividade iremos realizar um sorteio de vouchers para os participantes! 
 
Confira a programação e curta! 
Lembrando: O bate-papo é às 14h, viu? 
 
Link para participar e celebrar conosco o Dia Internacional da Juventude: 
 

 👉 https://us02web.zoom.us/j/83639978573 
 
Um abraço carinhoso, 
Equipe do Centro de Juventude do DF 
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Aula Magna de Empregabilidade - Módulo I  

Quantidade de participantes no grupo 53. A equipe estava presente e o número de alunos foi bem 

satisfatório. Raquel Cabral, consultora do IECAP no projeto de comunicação, apresentou o Centro de 

Juventude, falou sobre a SEJUV, engajamento das turmas nas redes sociais, o poder do agora, sobre 

as ferramentas e do como s superar e aproveitar o que temos e que nada é impossível quanto 

potencializamos aquilo que tem de melhor se permitir participar no processo de aprendizado.  
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Conversa Jovem com SEJUV - Quantidade de participantes neste dia: 66 

 

O tema da Roda foi sobre sonho. Sobre se tornar um mestre desta arte.  
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13/08/2020  

Mobilização para Semana da Juventude bate papo com novo Secretário Kedson Rocha em Roda 

de Conversa com João Paulo, do Movimento Céu na Terra. 

 

Secretário de Juventude do DF e João Paulo estarão juntos em bate-papo com os jovens 
na Semana da Juventude do CJ-DF! 
 
As comemorações do Dia Internacional da Juventude continuam! Amanhã, 13 de agosto, 
teremos uma roda de conversa muito especial com Kedson Rocha, Secretário de 
Juventude do DF, e João Paulo, fundador do Movimento Céu na Terra! Planos de futuro, 
um tema que permeia os atendimentos no Centro de Juventude do DF, serão o assunto 
principal do papo para compartilhamento e trocas entre vivências da juventude. 
 
Venha participar conosco! 
E tem mais presente na área: vamos realizar outro sorteio para os participantes! 
 
Lembrando: nossa roda de conversa será quinta-feira, 13 de agosto, às 14h! 

👉 Link para participar: https://us02web.zoom.us/j/87968317614 

 
Um abraço carinhoso, 
Equipe do Centro de Juventude do DF 
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Aula de Cozinha de Sucesso - Aula de Hambúrguer  

A aula acontece bem dinâmica com o Chef Edu inovando na metodologia, utilizando vídeos 

onde explica as receitas. Estratégia interessante para interagir com os jovens que aprovaram o 

vídeo. 

 

A Roda de Conversa com a SEJUV -  Kedson Rocha, Secretário de Juventude do DF, e João 

Paulo, fundador do Movimento Céu na Terra! Planos de futuro, um tema que permeia os 

atendimentos no Centro de Juventude do DF, o assunto principal do papo para compartilhamento 

e trocas entre vivências da juventude.  

 

Aula de empregabilidade Módulo II com professor Wesley 

Como resolver os problemas onde as pessoas juntas buscam colaborar. Organização e 

Sinergia*. Como as duas estão voltadas para pessoa quem desenvolve as tarefas as são 

Pessoas, que precisam ser valorizadas *interação a energia que contagia as pessoas de primeira 

que é a interação entre as pessoas Sinergia = energia. 
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Visita da equipe técnica da SEJUV ao CJ Samambaia. O gestor Anderson Mota e o Geraldo 

Barradas, Chefe de Gabinete. 

 

14/08/2020 

Mobilização para Sarau Virtual com Teatro de todos os CJS. 
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Aula de Empregabilidade Módulo I com Gabi Quantidade de participantes no dia: 46. Gabi 

falando sobre o que os jovens pensam do futuro, spoiler sobre plano de futuro com a Eliane 

Salzano. Exemplificando como serão as próximas aulas. Finalização da Semana da Juventude 

encerrando com chave de ouro. Foram apresentados textos autorais de alguns alunos ou 

readaptações de textos da dramaturgia assim como músicas autorais. Apresentação do Sarau 

dos alunos de Teatro dos Centros de Juventude DF. 
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18/08/2020 

Aula do Edu Cozinha de Sucesso – Recebendo Janaina para contribuir com o arroz de brócolis. 

A aula foi sobre marmita fit e os feedbacks sobre como vende-las assim como armazenar. Aula 

muito rica tendo em vista que, atualmente, uma das preocupações é manter o corpo e mente 

saudáveis. 22 participantes. 

 

Aula de Empregabilidade II com professor Wesley – Aula com os 4 Centros de Juventude pelo 

zoom abordando tema sobre direitos trabalhistas.  

 

Aula de Teatro CeinCena - Módulo 4 - Debatendo temas para a apresentação do Espetáculo 

assim como os trabalhos autorais no Instagram do CeinCena, coletivo artístico do Centro de 

Juventude Ceilândia. Quantidades de participantes no dia: 10 

 

19/08/2020  

Aula de Teatro Módulo I - Quantidade de presentes no grupo: 53 alunos 

 

20/08/2020  

Aula de Cozinha de Sucesso  
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Mobilização para entrega de certificados CJC presencial - última mobilização lembrete no 

celular de cada aluno formando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Empregabilidade Módulo II – Internet e modelos de negócios: o que deve ou não ser 

colocado na internet. 
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21/08/2020  

Aula de Empregabilidade – Gabi 

 

 

 

Entrega de Certificados 

 

Foram entregues os certificados presencial no Centro de Juventude Ceilândia respeitando todas as 

medidas de segurança segundo a OMS. Teve aferição de temperatura higienização, tanto na 

entrada do espaço cultural quanto na entrada e saída das salas de recebimentos de certificados 

Sala de Coordenação: entrega de Certificados de Muay thai e Violão 

Sala 10 Teatro 

Sala 11 Assistente Administrativo. 

Acesse o link das fotos clicando Centro de Juventude no link abaixo em azul. 

Entrega de Certificados - CENTROS DE JUVENTUDE 

https://drive.google.com/drive/folders/1qdXEq4tSNRW5tfvQbJVRvYu5ka-WPiT3?usp=sharing
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24 e 25/08/2020 Entrega dos Certificados com a presença dos queridos professores de 

Wesley e Edu Henrique. Nos dias 24 e dia 25 ocorreu a entrega dos certificados no CJ Estrutural 

e teve a presença do Secretário Kedson Rocha. 
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Entrega de certificados do dia 26.08.20 e 27.08.20. 

No dia 26 a entrega de certificados no CJS contou com a presença do Secretário de Juventude 

DF Kedson Rocha. Dados da entrega de Certificados no CJS: 33 alunos receberam 

certificados presencialmente. 
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25/08/2020 Aula de empregabilidade módulo II – Como você quer ser visto? 
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Aula de Teatro Adilson - CeinCena 

 

26/08/2020 

Aula de empregabilidade módulo I com a professora Gabi com todos os CJs 
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Aula de teatro módulo I com todos os CJs - Adilson falando sobre a transição dos meninos 

para módulo I para o módulo II. Diferenças dos seres humanos, cada um é um ser diferente, mas 

que estas diferenças todos em algum momento se conectam. 

 

Reunião de sistematização de Rede grupo de organização da Rede Ceilândia, falando sobre a 

pauta e alinhando a entrega da nossa Cartilha. 

 

 
 

27/08/2020 - Reunião de Rede Ceilândia 

 

Link da lista de presença: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVeWECOIwdja1syCy3Uxpwfq-

H6OkEO3 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVeWECOIwdja1syCy3Uxpwfq-H6OkEO3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVeWECOIwdja1syCy3Uxpwfq-H6OkEO3
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Aula do professor Wesley sobre empreender - Agregar valor abordando ideias sobre levar a 

satisfação para o cliente, assim como colocar paixão naquilo que o empreendedor faz 

diagnosticar, conhecer o público alvo para saber como atuar na região, procurar consultoria e 

outros. 
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Aula de Teatro módulo I - Alinhamento para o MIM 
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Reunião de Colaboradores 

Os professores falam como foi a sua semana bem como as dificuldades encontradas no percurso 

da realização das atividades e preparam a próxima semana bem como demandas para que 

possamos ajuda-los. 
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31/08/2020  

Reunião de Coordenação para alinhamento  

Alinhamento para a semana do setembro amarelo em parceria com a SEJUV. Preparação da rodas 

de conversa assim como vídeos e outros para serem mobilizados para dar mais atenção aos nossos 

jovens.  
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Setembro/2020 

01/09/2020  

Aula de Empregabilidade Módulo II 

Aula com os  CJ’s  - professor Wesley, falando sobre orientação profissional 
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Aula de Teatro módulo IV CeinCena -  
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02/09/2020  

Aula Empregabilidade – Professora Gabriela - Sobre inteligência emocional segundo 

Goleman - Gatilhos e para não responder mal se colocar no lugar do outro ter empatia, é muito 

importante trabalhar dentro das nossas habilidades emocionais de acordo com o CHÁ. 

 

03/09/2020  

Mobilização de Cozinha de Sucesso 
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CONVOCAÇÃO - COZINHA DE 
SUCESSO (EAD) 
 
A Secretaria da Juventude 
(SEJUV) informa que você foi 
contemplado(a) com uma vaga 
para a oficina "Cozinha de 
Sucesso: Faça e Venda.  
 

🗓️ A oficina GRATUITA iniciará 

no dia 15 de Setembro às 10h.  
 

👩💻 As aulas serão ao vivo pelo 

ZOOM e os conteúdos 
complementares estarão 
disponíveis na plataforma online do 
Centro de Juventude (Moodle).   
 
ATENÇÃO Você deve confirmar 
sua matrícula na oficina através do 

link: https://forms.gle/dxJXgCiPzS663fs88  
  
Aguardamos Você! 
Seja bem vindo!! 
 

 

Encontros pontuais para a Mostra Interna de Monólogos - Reta final para o MIM - os 

encontros continuam com Adilson Diaz para alinhar a apresentação. Alguns jovens estão com 

dificuldades de acesso à internet.  
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Live com Adilson Diaz falando de Teatro para Juventude. No Instagram 

do@indelicadateatral, ele citou o trabalho dele no Centro de Juventude Ceilândia e o 

CeinCena, o quanto o Teatro mudou a vida dos nossos jovens.  

 

Mobilização aos alunos de Teatro Módulo I, II e IV 

 

 

Aula de empregabilidade módulo II com os 3 CJs. O professor trata sobre a carta de 

apresentação, compartilhando tela, e interagindo com os jovens. Aula é muito rica. 
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04/09/2020  

Aula de Empregabilidade módulo I 

Marketing pessoal – apresentação de um vídeo do Roberto Justus sobre como pode ser 

entrevistado, como é complicado fazer o seu marketing pessoal e como não falar coisas 

que você não sabe. 

 

Saiu a matéria da Entrega dos Certificados  

https://www.tudooknoticias.com.br/brasilia/certificados-de-oficinas-e-cursos-realizados-

ate-maio-sao-entregues-a-jovens-dos-centros-de-juventude/ 

Mobilização para cozinha de Sucesso na aula da Professora Gabriela. Entrada do chef Edu 

falando da abertura da oficina. 

https://www.tudooknoticias.com.br/brasilia/certificados-de-oficinas-e-cursos-realizados-ate-maio-sao-entregues-a-jovens-dos-centros-de-juventude/
https://www.tudooknoticias.com.br/brasilia/certificados-de-oficinas-e-cursos-realizados-ate-maio-sao-entregues-a-jovens-dos-centros-de-juventude/
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07/09/2020 

Ensaio geral para a Turma de Teatro MIM - Neste encontro foram propostos todos os recursos 

para a apresentação, assim como alinhamento para equipe técnica e ainda presença do nosso 

querido amigo e parceiro psicólogo Marcelo Lucchesi para um olhar mais afinado sobre os 

monólogos. 

 

08/09/2020  

Aula de Empregabilidade Módulo II - Todos os CJs - Currículo, como fazer um linkedin e colocar 

as informações no currículo. 
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Divulgação da MIM no diário de Ceilândia.  

https://www.instagram.com/p/CE4gXFrJT97/?igshid=14jtx8c6m05j3 

 

https://www.instagram.com/p/CE4gXFrJT97/?igshid=14jtx8c6m05j3
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Jovens do Centro de Juventude de Ceilândia, da Secretaria de Juventude do DF, realizarão 

apresentação de teatro virtual  

https://www.daquidf.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.w3noticias.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.vemverbrasilia.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.correiodopoder.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.dezminutos.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.nahoradobrasil.com.br/2020/09/jovens-do-centro-de-juventude-de.html 

https://www.empreenderbrasilia.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.jknoticias.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.folhadoplanalto.com.br/2020/09/jovens-do-centro-de-juventude-de.html 

https://www.distritocultural.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.paulomelo.blog.br/2020/09/jovens-do-centro-de-juventude-de.html 

https://www.tribunadobrasil.com/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.ceilandiaempauta.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.df24horas.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.brasiliaemon.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html 

https://www.daquidf.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html
https://www.w3noticias.com.br/2020/09/mostra-interna-de-monologos-de-jovens.html
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Reunião de Sistematização para alinhamento de demandas da Rede Social Local de Ceilândia. 

Quantidade de Participantes em nosso grupo: Janaina MPDFT, Weila do Sesc coordenadora de 

idosos, Amanda psicóloga do CRAS Cei Sul, Everardo Educador social das Redes UNB, Valdeci 

Justiça comunitária MPDFT, Jamires voluntária Rede estudante de Assistente Social.  
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Aula de Teatro CeinCena  

Adilson inicia uma nova proposta para que os nossos jovens possam apresentar no auditório da 

Câmara dos Distritais, em novembro.  

 

 

09/09/2020  

Aula de empregabilidade módulo I com Gabriela e os 4 Centros de Juventude falando sobre 

atendimento ao público. Os alunos interagem bastante participam muito e trocam muitos 

conhecimentos uns com os outros. Gabriel dá o seu depoimento sobre como ser um bom ouvinte 

e um mediador entre a empresa e o cliente. Este jovem é realmente um case de sucesso 
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Aula de Teatro módulo I com os 3 Centros de Juventude. 

Compartilhou no grupo de WhatsApp e todos foram assistir e em seguida voltaram e foi bem 

legal a dinâmica.  

 

 

Reunião de Rede local Ceilândia - Dia de divulgar a Cartilha de Ceilândia  

Pela primeira vez a Rede fez um evento para comemorar a entrega de uma cartilha. A ideia foi 

da Coordenação do CJC para que fosse proporcionado um momento de refrigério, onde seria 

apresentado um Cantor da Rede social de Ceilândia e o Léo nosso aluno de Teatro módulo II. 

Foi um evento pontual e muito importante para a Rede social de Ceilândia. Participantes no dia: 

35 Andreia Arruda esteve conosco neste dia. 
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10/09/2020 

Mobilização por e-mail: convocação dos alunos cadastrados no sistema IECAP para COZINHA 

DE SUCESSO online início dia 15/09/2020  

 

 

Mobilização para a MIM - foram mobilizados Redes, grupos ativos e não ativos dos jovens 

CJC, parceiros e colaboradores. 

Vem aí a MIM - Mostra Interna de Monólogos! 
Como explorar espaço a favor da cena?  
Em meio a uma pandemia, os jovens estão dialogando sobre teoria e prática, adequando os espaços 
físicos cotidianos em espaços cênicos. Como movimento em meio a 150 dias de isolamento, os jovens 
participantes estão sendo convidados a pensar e a propor as encenações no espaço doméstico: um lugar 
onde o texto não sobreponha o cenário e o cenário não sobreponha o texto. Essas provocações não só 
permeiam o universo artístico, mas também têm ocupado o dia a dia de muitas pessoas que foram 
levadas a ressignificarem suas casas nesse novo contexto. 
 
18 jovens do Centro de Juventude de Ceilândia se apresentam mostrando o melhor de "MIM"! 
 

🗓️ SEXTA-FEIRA, 11/09 
 

🕑 14H 
 

📍No YouTube do IECAP: https://bit.ly/2GDvXNI 
 

Contamos com a participação de todos! :) 
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Encontros pontuais final - CJC Finalizando alguns ajustes. 
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Aula de Empregabilidade módulo II com o professor Wesley 

Sobre ABNT e suas normas e planilhas, um assunto muito importante em todos os âmbitos no 

trabalho.  

 

 

 

 

11/09/2020 

Aula Empregabilidade Módulo I 

As aulas da Gabi são bem interativas e os jovens são bem participativos. Os assuntos abordados 

em sala de aula são sempre atualizados. A professora fala de vivências. 
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MIM - Dia da apresentação da Mostra Interna de Monólogos:  

Dia muito importante para os nossos jovens bem como para nós, tivemos a presença do nosso 

querido Secretário Kedson Rocha que segundo a Bia deixou de ir aos compromissos para ficar 

extasiado assistindo aos nossos jovens. A apresentação foi um sucesso, a internet contribuiu 

para que tudo andasse em perfeita ordem, tivemos alguns ajustes técnicos onde os alunos 

caiam e Sara e eu os colocávamos dentro da sala novamente. 
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Tivemos a participação da nossa psicóloga Andreia Arruda falando sobre olhares dentro da psicologia 

sobre os textos apresentados pelos nossos jovens. Foram cenas fortes como Moritz e Hamlet - 

aproveitando o gancho e falando sobre o setembro amarelo. 

 

14/09/2020  

Entrevista sobre a MIM  https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/jovens-de-ceilandia-

apresentam-monologos-pela-internet/ 

 

https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/jovens-de-ceilandia-apresentam-monologos-pela-internet/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/jovens-de-ceilandia-apresentam-monologos-pela-internet/
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Reunião de Coordenação -  A nossa reunião de coordenação seguiu como sempre em ordem 

e alinhamos vários pontos importantes para a nossas demandas. 

 

Inscrevemos os nossos jovens de Teatro Módulo II para o FETO Pessoal, é para inscrever 

a MIM no FETO-BH Online - Um Festival de Teatro. 
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Equipe Técnica: 

Adilson Silveira Dias - Adilson Diaz - 969.320.400-00 - 3042734115 SSP/RS - - 61 982306999 - Professor/Diretor 

Maria Regina de Oliveira Araújo - Regina Araújo - CPF 505 102 231 68 / RG 1174 920 SSP -DF - 61985747249 

Sarah Victória Almeida Rodrigues - Sarah Almeida - 031137671-13 - 2810718 SSP/DF - - 61 983120501 

1 - Giovanna Sabino Camargo - Giovanna Camargo - 05873512175 - 1200803755 - 28/02/1999 - 61981732278 - Atriz 

2 - Débora Aline Fernandes Santos- Débora Aline- 080.799.071.02- 3.138.212 SSP/DF - 06/05/2003- (61) 99275-5062 

-  

3 - Leonardo Alves Gomes - Leonard Al - 066.505.801-20 - 3.556.717 SSP DF- 28/06/1998 - 993612733 - Ator 

4- Lisa Oliveira da Conceição -Lisa Oliveira - 04732451160 - 3105828 SSP/DF - 20/03/1998 - (61)999063677 - Atriz 

5- Luciano Lucas de Oliveira Gois - Luciano Lucas -  075.243.011-46 - 3.779.261 - 30/08/2001 - 61985555070 - Ator 

6- Ana Beatriz Quintiliana de Moura- Beatriz Quintiliana - 087.631.111-79- 3.989.846 - 13/06/2003- 61986648509- Atriz 

7 - Luender Rytchel Martins Silva - Luender Martins - 05413992173 - 3308632 SSP/DF - 28/06/1996 - (61) 981205174 

- 

8- Laura de Oliveira Gois - Laura Oliveira - 075.242.941.82 - 3.779.358 SSP/DF - 09/02/2004 - (61) 30219686 9- 

Jéssica Alves da Silva - Jéssica Alves - 074.415.241-05 - 3.629.040 SSP/DF  - 21/10/1999 - (61) 983547177 - Atriz 

10- Normando de Oliveira Vasconcelos Roberto - Normando Vasconcelos - 

055.528.611-83 - 3.881.714 DPT/DF - 12/10/2001- (61) 98417-5786 - Ator 

11- Marina Monteiro Dias- Marina Monteiro - 70750569131-6700350- SSP/GO 06/01/2000- 61994267923 - Atriz 

12- Leandro Victor Silva Gomes – Leandro Victor – CPF/049.538.251-52 – RG/3.140.358 – SSP/DF  17/07/1996 – 

98274- 

13 - Gabriela Cardoso da Silva - Gabriella Cardoso - 065.114.621-61 - 3.514.167 - SSP-DF 11/10/1998 - 61991196379 

-  

14- Guilherme Rocha Soares- Guilherme Rocha- 063136721-78 - 3.477.183-SSP-DF  23/03/1999 - 61981511976- 

Ator 

15- Kymberli Liane Glitz de Melo - Kymberli Glitz - 04666656103 - 2824889 - 31.01.1998 - 61 983307485 - Atriz         

16- Amanda Petry Guimarães - Amanda Petry- 051.309.491-10 -3211148 - 16/02/2001 - 991188250 e 984212448 – 

Atriz 
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15/09/2020  

Aula Magna com Raquel Cabral 
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Aula de Empregabilidade módulo II - As aulas são muito importantes sempre abordando temas 

para o mercado de trabalho. 

 
 

Aula de Teatro módulo 4 CJC / Pesquisa para o Experimento Cênico Câmara. 
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16/09/2020  

Aula de Empregabilidade Módulo I - com Gabi Entrada da Eliane Salzano em sala de aula: 

sobre o plano de futuro - sobre como se organizar -  como está a vida de vocês falando sobre o 

psicossocial e outros.  
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Finalização Teatro módulo I com os Centros de Juventude - CJC, CJE, E CJS. 

 

 

Aula com a Dra. Andreia Chaves falando sobre saúde Mental.  
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17/09/2020  

Aula de Cozinha de Sucesso com Chef Edu 

 
 

Oficina de Empregabilidade Módulo II - Tema: Educação e pesquisa. 

 

21/09/2020  

Reunião de Coordenação  
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Filmagens da Cozinha de Sucesso - para agência Brasília: Ação para divulgação do Curso 

Cozinha de Sucesso 

 

 

@Prof Adilson Diaz Teatro nosso professor de Teatro nos Centros de Juventude será um dos 

PALESTRANTES!!!  
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Depoimento de uma aluna: Achei incrível, Dil!! Super lindo você sempre citando a gente. Suas falas 

super coerentes e trazendo a prática, tinha outra professora minha lá, a Clélia aí fiquei até emocionada de 

ver vocês juntos hihihi. A profissional de TO trouxe um embasamento muito bom fazendo o intercâmbio 

entre o teatro do  

Mobilização nos grupos dos alunos de Teatro Módulo I, II e IV. 

 

22/09/2020 Roda de conversa com Laeticia e Thiago Honório - Mobilização para a Roda de 

Conversa na rede social local, grupos ativos e não ativos, parceiros e colaboradores.  

🔴 RODA DE CONVERSA - CENTRO DE JUVENTUDE | #SETEMBROAMARELO: TODOS 

PELA VIDA! 
 
Sabe aqueles dias que tudo parece cinza? Em que não se consegue avistar o horizonte? 
Esses dias chegam pra todos, para uns passa e para outros pesam...! Nós estamos aqui 
pra trocar uma ideia, as experiências e falar para você que somos todos pela vida e 
estamos todos juntos nessa luta. A campanha Setembro Amarelo não pode ser lembrada 
só́ neste mês. Devemos falar deste assunto o ano inteiro. Estamos te esperando para 
participar desse papo! #VemPraRoda 
 

💬 O papo será conduzido por Laetitia Daud, psicóloga e Thiago Honório, visitador do 

Programa Criança Feliz Brasiliense 
 
Esperamos vocês para conversarmos na TERÇA-FEIRA, 22 de setembro, às 16 horas no 
ZOOM 
 

👉 Link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/89696216553 

Com transmissão ao vivo no YouTube https://youtu.be/qxTDvTyXiw0 
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Tivemos a ONG Pases - Fica localizada na Zona Rural do Incra e reunirão 10 alunos para 

assistirem a Live conosco ela colocou um Tela e super participaram da live. No final agradeceu 

porque sempre lembramos de convidá-los e eles se sentem excluídos. Super gratidão em tê-los 

conosco. 

 
 

 

Lista de alunos aprovados do módulo II de Teatro. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yll6ODf50tstMZA2X98vbofuyZW_2V1e6ieYjHwi

veM/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yll6ODf50tstMZA2X98vbofuyZW_2V1e6ieYjHwiveM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yll6ODf50tstMZA2X98vbofuyZW_2V1e6ieYjHwiveM/edit?usp=sharing


 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 

111 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

24/09/2020  

Reunião de Rede local Ceilândia - Conversa sobre o tema setembro amarelo sobre não 

valorizar, não banalizar bem como divulgar os meios de suicídios. Como identificar pessoas - 

mudanças de comportamentos quietude ou falar demais. Juliana do NAI articula sobre para além 

do núcleo, o adolescente é um dos fatores de descuido em alguma proporção e que a família 

poderiam ser alvos das ações mais efetiva. 
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Aula de cozinha de Sucesso - Copinho da felicidade 
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Grupos de WhatsApp CJC. 
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25/09/2020  

Aula de Empregabilidade I - Com alguns convidados  

Muito produtiva e com convidados especiais trocando experiências. Tivemos a presença do 

Adilson Diaz e alguns alunos de Teatro, e a presença do professor Chef Edu. 
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Roda de Conversa com SEJUV presencial Centro de Juventude Ceilândia 

Foi um momento ímpar na vida dos jovens com compartilhamentos de vivências incríveis muitas 

emoções foram vivenciadas neste dia. A equipe da SEJUV ficou encantada com o trabalho junto 

aos jovens. 
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Interação/ mobilização com trocas no grupo de Massoterapia vídeos professor Laert. Teremos 

aula em breve para tirar dúvidas. 

 

 

27/09/2020  

 

Aula de massoterapia Tira dúvidas com Professor Laert com alunos da Samambaia e 

Ceilândia.  

 

As terapias que beneficiam como banho dietas e ervas, massagem através dos movimentos 

poder ficar bem no dia a dia. Cheats usam a mesma técnica da acupuntura só com os dedos que 

é pressão com os dedos 
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29/09/2020 

Foram realizadas nos 3 Centros de Juventude as mobilizações para a Conversa Jovem 

com SNJ E SEJUV, nos grupos ativos e não ativos, Rede, lista de transmissão parceiros e 

colaboradores 

🔴 RODA DE CONVERSA - CENTRO DE 

JUVENTUDE | #SETEMBROAMARELO: 
AÇÕES PARA A JUVENTUDE! 
 
O mês de setembro está se encerrando, mas os 
diálogos sobre a campanha #setembroamarelo 
não devem finalizar por aqui. Falar sobre a 
prevenção do suicídio e sobre como podemos 
acolher pessoas em sofrimento deve fazer parte 
das conversas durante todo ano. No bate-papo 
de amanhã vamos falar sobre o que tem sido 
feito no DF e no Brasil para acompanharmos e 
estarmos mais próximos das necessidades dos 
jovens. #VemPraRoda 
 

💬 O papo será com Emilly Coelho, Secretária 

Nacional da Juventude, e Kedson Rocha, 
Secretário de Juventude do DF 
 

Esperamos vocês para conversarmos na TERÇA-FEIRA, 29 de setembro, às 16 horas no ZOOM 
 

👉 Link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/89696216553 

Com transmissão ao vivo no YouTube em https://youtu.be/T4S9hi5bJhk 
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Aula de Empregabilidade Módulo II - Finalização  

Professor falando sobre a importância das ferramentas na internet, intranet e mails corporativos, 

o não poder vazar informações no ambiente de trabalho. A internet e a evolução continua e 

continuará está sempre em expansão, assim como a área da medicina, como as pessoas utilizam 

a internet de maneira equilibrada dentro das organizações, e algumas pessoas ficam 

acomodadas dentro do cargo e atrapalha a atividade assim como a produtividade.  
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Aula de Teatro CeinCena - alinhando sobre a apresentação na Câmara falando sobre o não 

uso da máscara. 

 

30/09/2020 

Aula de empregabilidade módulo I finalização 
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Em Outubro/2020 

01/10/2020  

Aula Cozinha de Sucesso  

 

 

05/10/2020  

Mobilização para Teatro módulo I - As mobilizações continuam agora com card. neste 

momento que atraímos novos jovens para as oficinas. Mobilização na rede, parceiros e 

colaboradores. 

VAGAS ABERTAS | Teatro (EAD) 🎭 

O Centro de Juventude abre vagas para a oficina de TEATRO.  
Para participar, é necessário ter entre 15 e 29 anos e ser morador do Distrito Federal. Início dia 19 de Outubro, 
às 14h 

A inscrição é feita pelo Link abaixo: 👇🏾 
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https://goo.gl/TbC8P5 
 

📍 As aulas serão realizadas por videoconferência (ZOOM) e pela plataforma on-line do Centro de Juventude 

(Moodle). 

Faça sua inscrição e divulgue 😉 

 
Dúvidas:  
(61) 99629-6941 (wpp) 
___cjceilandia@gmail.com 
#GRATUITO #IECAP   
Da Secretaria da Juventude SEJUV / GDF 

 

Diário de Ceilândia Divulgou a Oficina de Teatro - stories. 

 

06/10/2020 

Cozinha de Sucesso -  Higienização dos alimentos principalmente em tempos de pandemia, 

por exemplo tomar o cuidado quando for higienizar porque pode tirar a data de validade sendo 

assim é importante criar a rotina para datas extras porque o álcool em gel pode remover as letras 

da caixa.  
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CJS esteve presente na Reunião de Rede Social de Samambaia - Participação das 

instituições públicas e privadas em prol da comunidade. 

 

Reunião com Ambiental - coleta seletivo Consciente Criação do fórum da coleta seletiva, 

formação de multiplicadores tendo o fórum como um espaço colaborativo 
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Aula de Teatro CeinCena - Adilson está apresentando propostas sobre performance. Pesquisa 

da Ana Luísa Emmanuelle https://foradopalco.wordpress.com/performance/  

 

Artur Barrio arte efêmera.                             Catherine Bay 

07/10/2020 

Início da aula de Teatro módulo II  

Todos os papéis amassados são desistência então acenda a sua luz, como provocar a sua 

criatividade que pode ser conceituada como modos novos e adaptativos em vários contextos. 

Criar soluções inovadoras e apropriadas buscar novos caminhos se arriscar, andar para um lugar 

que desconheço e tocar o novo.  

 

 

https://foradopalco.wordpress.com/performance/
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Participação do CJS e CJC no resultado da pesquisa no site da 

Codeplan.www.codeplan.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codeplan.df.gov.br/
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08/10/2020 

 

Aula de Cozinha de Sucesso com Edu e os 4 CJs.  
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Reunião de coordenação: alinhando novos cursos para os CJs 
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09/10/2020  

Aula de Teatro módulo III CJC - Processo visionário sintonização do pensamento e as coisas 

vão surgindo e as ideias começam a brilhar 

 
 

13/10/2020 

Início das mobilizações para o Atendimento Psicológico em grupo, no CJC. 

🛑 Atenção Jovens: o Atendimento 

Psicológico em Grupo está com inscrições abertas! 

💭 Sentimentos e comportamentos como exaustão, preocupação excessiva com o futuro, desânimo e 

procrastinação são exemplos do que a pandemia e afastamento social podem gerar. 
O Atendimento Psicológico em Grupo pode te ajudar na construção de ferramentas para o seu 
desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade para alcançar suas metas e transformação positiva 
de sua vida! 
 
Se liga! Os atendimentos serão online até que possamos estar juntos novamente.  
Quer fazer parte dessa ação?  
Acesse o link para maiores informações e para adesão ao grupo: 
https://chat.whatsapp.com/IDY7Q8OfGNtJIfbMSDCukB 
 
� Esse serviço é oferecido pelo Centro de Juventude, parte das ações Secretaria de Juventude do DF. 
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Aula do Edu Precificação  

 
 

Aula de Teatro CeinCena Doris Salcedo colombiana Bogotá uma artista que gosta de usar 

muitas cadeiras nas artes plásticas. Ela ocupou um espaço com 1500 cadeiras. Elas [as pessoas 

grandes] adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes 

jamais se interessam em saber como ele realmente é.  Mas perguntam: Qual é a sua idade? 

Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente assim é que elas 

julgam conhecê-lo.” “Todas as pessoas grandes foram um dia crianças – mas poucas se lembram 

disso.” 

 

 
14/10/2020  

Aula de Teatro Módulo II com todos os CJs hoje com a presença dos alunos do módulo I falando 

sobre como foi o processo até chegar no resultado final Filme do diário de bordo. Luender fala 

do Arquético - jung no processo da pesquisa ele é estudante de psicologia finalizando Jovens 

falam sobre o diário de bordo 
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15/10/2020  

Aula de Cozinha de Sucesso Dia de Pizza. 

 
 

https://photos.app.goo.gl/j33zZ75hxYicSiM97 link das fotos. 

16/010/2020 

https://photos.app.goo.gl/j33zZ75hxYicSiM97
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Encontros pontuais com os jovens do CeinCena Alinhamento para apresentação em 18 de 

dezembro. 

 

Aula de Teatro módulo III - dia de Filme Crash 

 
 

 

19/10/2020  

Mobilizações para o Cursos de Cuidador de Idosos. Nesta semana a nossa mobilização para 

cuidador foi bem acirrada buscando novas parcerias, com a rede local bem como redes sociais 

locais para nos ajudar na mobilização. 
LINK DO CARD INTERATIVO CUIDADOR:  

https://drive.google.com/file/d/1t2YFvfgcODf44GvCgXzPKBvtd1XVVUxx/view?usp=sharing   

  

VAGAS ABERTAS | Cuidador de Idoso (EAD) 👨⚕👩🏽⚕ 
 
O Centro de Juventude abre vagas para o curso profissionalizante de CUIDADOR DE IDOSO  
Para participar, é necessário ter entre 18 a 29 anos, ser morador do Distrito Federal e ter ensino fundamental 
completo. Início dia 03 de Novembro. 
 

A inscrição é feita pelo Link abaixo: 👇🏾 
https://goo.gl/TbC8P5 
 

📍 As aulas serão realizadas por videoconferência (ZOOM) e pela plataforma on-line do Centro de Juventude 

https://drive.google.com/file/d/1t2YFvfgcODf44GvCgXzPKBvtd1XVVUxx/view?usp=sharing
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(Moodle). 

Faça sua inscrição e divulgue 😉  
 
Dúvidas:  
CADA CENTRO DE JUVENTUDE COLOCOU O SEU EMAIL  
E WHATSAPP. 
#GRATUITO #IECAP   
Da Secretaria da Juventude SEJUV / GDF 

 

 

Aula inaugural de Teatro módulo I Cjs – Todas as coordenadoras presentes assim como os 

assistentes e Andreia Arruda. Foi uma aula muito especial. Nossos jovens amaram a primeira 

aula.   

 

20/10/2020 

Reunião de alinhamento com o grupo de Soroptimista de Brasília para realização do curso 

Sonhe, Realize. A proposta e de ser 4 módulos com a participação de 16 jovens entre 15 e 29 

anos. Os temas serão abordados direcionados a violência da mulher, como agir, pra quem pedir 

ajuda. 
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Primeira aula do curso Sonhe, Realize em parceria com o grupo de Soroptimista de Brasília, 

onde 16 jovens estarão participando por 4 sábados, cada um com tema relacionado a violência 

da mulher 

 

Reunião de Rede Estrutural, para apresentarmos os cursos que estamos tendo online e 

apresentação da Maria Rafael. 
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Reunião com CIEE - Firmando parceria o Assistente Social irá sair e ele fez um café com a 

Rede para fechar o trabalho assim como apresentar o CIEE como espaço de convivência e as 

pessoas que desenvolvem o trabalho de oficinas. comentou que estão doando cestas básicas 

para as famílias bem como chips para que as famílias atendidas possam utilizar os dados móveis.  
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Aula de Teatro CeinCena - dialogando sobre contextualização para a nova apresentação. 

Provocação para representar as cenas o que pode mais ver através do que não estamos vendo 

para podermos dialogar com o público. Dialogar com o hibridismo assim como brincar com o 

audiovisual. Vamos ensaiar nos dias 07 e 14 de novembro - faltando alinhar horários para ensaios 
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21/10/2020 

Aula de Teatro CJ’s pelo Zoom Módulo II - dialogando sobre o trabalho final indicando filmes 

para possíveis propostas de pesquisa neste sentido ele provoca aos alunos a pesquisarem sobre 

os temas atuais abordados em filmes. Filmes que dialoguem com os processos criativos dos 

alunos.  

 

Atendimento - Grupo Terapêutico -  aberto com a presença do Anderson SEJUV, gestor da 

parceria, saúde mental durante a pandemia - hoje o convite para gerações é desenvolver um 

novo lugar vínculo respeito empatia - sofrimento durante a pandemia. 
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22/10/2020  

Mobilização do Curso Cuidador de Idoso Parceiro Max Maciel News (Grupo de WhatsApp)  

 

Disponibilizado na Rede Social Local da Ceilândia l Participação da Eliane Salzano Apresentação do  

 

 

Anuário do Atendimento Socioeducativo Inicial no Núcleo de Atendimento Integrado - 

NAI/UAI - DF. 
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23/10/2020  

Reunião de Professores para alinhamento de demandas semanais. 

 
 

Aula de Teatro CJC módulo III - Criação de pílulas no espaço da sua própria casa para que 

possa ser gravado o vídeo. Exemplo: uma ação no banheiro de lavar o rosto é uma ação para 

cada pílula. Colocando motivação e o que me motiva a fazer aquilo. Embrião - Módulo III. Vamos 

explorar pequenas células de criação, sem colocar uma carga emocional ou uma relação de 

conexão logo de início. Vamos repetir essa sequência e mostrar os resultados nas próximas 3 

aulas. 
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 Mobilização do Cuidador de Idoso na Rede Social Ceilândia. 

 

24/10/2020 

Segundo Módulo do Curso Sonhe, Realize em parceria com o grupo de Soroptimista de 

Brasília, com a participação de 16 jovens. 
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Encontro com os jovens de Teatro CeiCena para uma roda de conversa sobre nossa 

apresentação em dezembro. 

 

26/10/2020  

Aula de Teatro módulo I com todos os CJ’s 

Falando sobre ferramentas para encontrar como estar em conexão com o Teatro. Antes de pegar 

o texto, antes de pegar uma obra de Teatro o convite é como nos olhar para dentro de cada um 

de nós a partir deste olhar posso dividir tudo com o outro. Quem sou eu e qual a minha história 

a partir do momento que falo quem sou posso estar criando uma personagem tenho as minhas 

complexidades e meus objetivos diários e dentro da minha trajetória se olho para mim sou o 

próprio protagonista da minha história 
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27/10/2020 

Aula de Cozinha de Sucesso chef Edu - aula de cozinha de sucesso - Delivery e empadão. 

 

Aula de Teatro CeinCena  

Apresentação dos textos para o Marcelo Lucc com feedbacks, por isso, quem não tiver 

apresentado entre em contato com os professores para acertar isso. A meta é de fechar os textos 

até na próxima aula, terça, 03/11. Essa etapa é importante para montar o roteiro final.  
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28/10/2020  

Aula de teatro Módulo II CJ’s  

Hoje começamos falando sobre "QUEM SOU EU?" e falando um pouco nós. A metade da turma 

ficou para a próxima aula. E pedi que já comecem a pensar na primeira atividade. Olhando pra 

sua vida como um livro que está em plena criação, se você abrisse ele hoje, qual momento, qual 

passagem, qual página gostaria de dividir com a turma. É importante que você ao escolher essa 

narrativa, pense nos detalhes, nas sensações, cores, palavras... tudo! Transcreva sua história 

num papel ou bloco de notas para que fique registrado. 
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29/10/2020  

Reunião de Rede Local Ceilândia  

Nestas reuniões eu recebo a Rede social local em minha sala institucional do Meet assim como 

responsável pela confecção dos cards e ainda colaboro com a organização da pauta com outros 

participantes da rede local. Sobre o curso de cuidador de idoso, e inscrições para o cuidador e 

assistente administrativo assim como a suas abrangências para o DF todo. Com a participação 

de Regina Araújo, Andreia Arruda - que falou sobre o grupo terapêutico e Eliane Salzano que 

ficou de levar um parceiro para a próxima reunião que terá o tema novembro azul. 

 

 
Link da lista de presença https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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Aula de cozinha de Sucesso com Edu fazendo hambúrguer 
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Reunião com a professora Fernanda, alinhamento para o curso cuidador de idoso 
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Em novembro/2020 

 

02 de novembro de 2020 

 

Curso Cozinha de Sucesso: Realizamos hoje a aula com Chef Edu e a participação da Janaina 

Machado, falando sobre dicas de apresentação de pratos, o cuidado com os congelados. 

 

 

 

 

03 de novembro de 2020  

 

Curso Cuidador de Idosos:  Iniciamos hoje o tão esperado curso profissionalizante de cuidador 

de idosos, com a professora Fernanda.  Tivemos 100 jovens através do aplicativo zoom, mais 

140 jovens assistindo pelo Youtube. A aula magna foi com a Raquel Magalhaes e contamos com 

a participação do Sec. Kedson Rocha e o Dep. Rodrigo Delmasso. A frase para deixar registrado 

este momento: CUIDAR É UM ATO DE AMOR, AMOR AO PROXIMO!!! 
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Reunião de Alinhamento – toda equipe para alinhar como serão as aulas do Curso Cuidador de 

idosos, e as estratégias de controles, como lista de presença, provas e entrega de kits. 
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Curso de Teatro -  Aula com Ceincena, hoje tivemos a presença do nosso parceiro Marcelo 

Lucchesi 

 

 

 

 

04 de novembro de 2020  

Aula Cozinha de Sucesso – Como fazer deliciosos panetones e blackstone. 
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Curso Cuidador de Idosos -  Aula sobre anatomia humana 

 

 

 

 

 

Curso de Teatro - Aula do módulo II, alinhamento sobre o Monólogos - Hoje foi apresentado 

alguns vídeos de trabalhos autorais dos alunos e trouxeram muitas propostas de textos e 

imagens. 
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05 de novembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – Aula hoje sobre o Sistema esquelético. 

 

 

 

 

 

 

06 de novembro de 2020  

Curso de Teatro – Hoje tivemos encontros pontuais com alunos do CeinCena e aula sobre 

diálogos MIM 
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Curso Cuidador de Idosos -  Aula sobre o sistema nervoso e as suas funcionalidades. 

 

 

 

Curso de Teatro – Encontros pontuais dos alunos Ceincena  
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09 de novembro de 2020  

Curso Cuidador de Idosos-  Tema abordado sistema respiratório 

 

 

Curso de Teatro -  aula módulo I - O professor Adilson, propôs que o próximo encontros será até 

o dia 21/12/2020 -  o tema será: Olhar para a vida e destacar o momento que você gostaria de 

contar em detalhes. 
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10 de novembro de 2020  

 

Curso Cuidador de Idosos – Tema abordado em aula sobre sistema cardiovascular  

 

 
 

 
 

Curso de Teatro - Aula de Teatro:  Aconteceram os ensaios individuais, criações e personagens 

para o novo projeto de teatro MIM 
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Reunião Semanal – Coordenação e professores para analisar como foi semana e preparar as 

estratégias para as novas demandas. 

 
 

Curso de Teatro -  Aula Teatro módulo III 

 
 

 

11 de novembro de 2020  

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre sistema digestório. 
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Curso de Teatro – Aula com os jovens do módulo I, alinhamento para a pílula MIM 2  

 

 
 

 

12 de novembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre órgãos internos  
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Curso de Teatro – Foi realizado um momento de encontros pontuais e alinhamento pra realização 

da MIM 2. 

 

 
 

 

13 de novembro de 2020  

 

Curso Cuidador de Idosos – Hoje o tema abordado foi sobre o sistema imunológico.  
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Curso Cozinha de Sucesso – Iniciamos as mobilizações para o novo curso de Cozinha de 

Sucesso, através dos grupos de WhatsApp e e-mails, listas de transmissão, rede social local, 

colaboradores e parceiros. 

 
 

 

Curso de Teatro - Aula módulo III, encontros pontuais com CeinCena e alinhamento para 

apresentação no dia 21/12/2020. 

 

 

 

16 de novembro de 2020  

Curso de Cozinha de Sucesso:  Primeira aula Curso Cozinha de Sucesso com receitas natalinas. 

Foi um sucesso a aula magna e contamos com a participação de todos da coordenação do 

Secretário da Juventude Kedson Rocha. 
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Curso Cuidador de Idosos - Aula de hoje sobre, o sistema urinário. 
 

 
 

 
 

Curso de Teatro -  Aula Módulo I - Hoje nossos jovens trouxeram histórias contadas por eles, 

algumas são deles mesmos e outras não só que eles narram a história como se fosse deles. 

Início da Construção da Personagem para a MIM  
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Reunião de coordenação -  Para alinhamento das ações do outubro rosa e novembro azul. E o 
workshop e cursos profissionalizantes que iremos iniciar. 
 

 
 

Curso de Teatro -  Encontros Pontuais Módulo III 
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17 de novembro de 2020  

 

Curso Cuidador de Idosos: Aula cuidador de idosos e o tema abordado foi Sistema muscular e a 

importância do exercício físico para os músculos. 
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Curso de Teatro - Aula com CeinCena Módulo 4.  

Os jovens estão pesquisando e propondo textos para apresentação. 

 
 

 

 

18 de novembro de 2020  

 

 Curso Cozinha de Sucesso - Aula sobre higiene e manipulação dos alimentos  
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Curso Cuidador de Idosos -  Aula sobre sistema tegumentar. 

 
 

 
 

Curso de Teatro -  Aula Módulo I I. Os jovens estão estudando Textos para a MIM 2 
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19 de novembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – hoje os jovens apreenderam sobre o sistema tegumentar. 

 
 

 
  

Curso de Teatro – Encontros pontuais com módulo II, alinhamento para MIM 2 
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Roda de Conversa – Realizamos as mobilizações convidando os jovens para Roda de conversa, 

através dos cadastros do sistema, e-mails e grupos de WhatsApp e nas Redes Sociais locais, 

parceiros e colaboradores. 

 

 
 

 

20 de novembro de 2020  

 

Curso Cozinha de Sucesso – Receitas de como preparar panetones e blackstone   
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Curso de Cuidador de Idosos – Hoje tivemos revisão da disciplina de anatomia para prova no dia 

23. 

  
 

 
 

 

Roda de Conversa – Assunto muito importante para os dias de hoje – Prevenção e saúde, com 

o médico, Dr. Carlos Alberto.  
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Curso de Teatro - Aula Módulo III - Propostas para o longuinha. 
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23 de novembro de 2020  

 

Curso Cozinha de Sucesso – hoje a aula foi sobre como fazer pães. 
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Curso Cuidador de Idosos –  Dia de prova avaliação sobre a primeira disciplina. 

 
 

 
 

Curso de Teatro- Encontros pontuais com os jovens, modulo I 

 
 

 

 

Atendimento Psicológico em grupo, discutiram sobre resiliência 
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24 de novembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – hoje aprenderam sobre diabetes, dentro da disciplina Saúde do 

idoso 

 
 

 
 

 

Curso de Teatro – Encontros pontuais Módulo III 
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25 de novembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso – Foi sobre fotografia, a importância da apresentação dos pratos e 
preparos. 

 

 

 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre acidente vascular cerebral  

 

 

 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Curso de Teatro -  Encontros pontuais com os jovens do módulo III 

 

 

26 de novembro de 2020  

Curso Cuidador de Idosos – Hoje tivemos a participação do Professor Adilson, falando sobre 

Cuidar de si. Foi uma aula motivadora e de extrema importância para o momento que os nossos 

jovens estão vivendo.  

 

 

Reunião de Rede de Ceilândia DF, apresentamos o Centro de Juventude, falamos sobre as 

oficinas e cursos disponíveis para os jovens. Participaram vários parceiros da rede e a equipe 

do IECAP, Regina Araújo, Eliane Salzano e Andreia Arruda  
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Curso de Teatro - Encontros pontuais módulo II e III Projeto Gênesis -  Um experimento 

audiovisual (longuinha) e Vem a MIM II 

 

 

Curso Cuidador de Idosos – Tivemos hoje a presença do Professor Wesley, falando sobre 
Ergonomia, tratando sobre as regras e procedimentos que inspiram cuidados com a saúde do 
profissional. 
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Curso Cozinha de Sucesso – Aula como preparar salpicão de frango  
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Curso de Teatro -   Encontros pontuais com CeinCena para o Curta metragem no final do Ciclo. 

 

 

Curso de Teatro - Aula hoje junto com os alunos do módulo III 

 

30 de novembro de 2020 

Atendimento Grupo Psicológico – hoje abordamos o tema planejamento estratégico  
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Curso Cozinha de Sucesso – Aula de hoje como aprender a fazer os Copinhos da felicidade 

 

 

Curso de Teatro - Aula Módulo I e Encontros Pontuais módulo III 
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Em dezembro 2020 

 

01 de dezembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos: Hoje iniciamos o mês falando sobre, a pneumonia e suas 
manifestações clinicas, principalmente nos pacientes idosos e acamados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Curso de Teatro – Encontros Pontuais com o professor Adilson Diaz, tema Projeto Gênesis  

 

 

Curso Teatro – Aula de teatro modulo IV CeinCena, alinhamento para o manifesto que será 
apresentado no dia 18/12/2020 as 20 hs, via zoom. 
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02 de dezembro de 2020 

Curso de Cuidador de Idosos – Tema abordado na aula, incontinência urinaria, como trocas as 

fraldas geriátricas e fazer a higienização diária, a maneira correta para não constranger o 

paciente.  

 

 
Curso Cozinha de Sucesso – aula com professor Edu  
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Nova Parceria junto ao Iecap – Hoje demos início a mais uma parceria de sucesso, fechamos 

com os jovens do Lar Eurípedes, o Lar e uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes 

que são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Os jovens não podem fazer uso de 

celular, terão acesso as aulas através dos computadores e interagindo com os professores e 

alunos. É uma grande oportunidade de inclusão social 

 
 

Curso de Teatro – Modulo II  
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Reunião de Coordenação – Estavam presentes coordenação e todas as coordenadoras, pauta 

da reunião: semana cultural, definir estratégias para mobilização da nova turma da oficina de 

cozinha de sucesso, definir como será o workshop do professor Wesley e assuntos genéricos. 

 
 

 
03 de dezembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre psicomotricidade e atividades domesticas, o cuidador 

deve estar apto a fazer atividades com os pacientes evitando o esquecimento e o isolamento. 
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Curso de Teatro – Encontro pontual com os jovens do modulo II  

 
 

04 de dezembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso – sobre precificação e a importância de saber os valores de cada 

item, para saber o melhor valor de venda. 
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Reunião de Coordenação – Alinhamento para as novas turmas de Empregabilidade, Cozinha de 

Sucesso Especial de natal e Workshop Soft Skills 

 

 
 

Curso Cuidador de Idosos – Aula pra falar sobre como planejar as atividades psicomotora  
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Curso Teatro – Aula modulo II, elaborando o texto que será escrito pelos jovens sobre Genesis  

 
 

 
 

 

Convocação e mobilização para o novo Curso Cozinha de Sucesso Especial de NATAL, os três 

centros de juventude, mobilizaram através de e-mail, WhatsApp, relação de jovens cadastrados, 

parceiros, nas redes locais, escolas e rádio local.  
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06 de dezembro de 2020 

Mobilizações nos Centros de Juventude, para os novos cursos: empregabilidade e workshop – a 

importância das soft skills. A estratégia adotada foi através do envio por e-mails e WhatsApp 

para todos os jovens cadastrados no sistema, com os cards de divulgação. Divulgação junto aos 

parceiros da rede local, escolas, rádios locais. 

 
 

07 de dezembro de 2020 

 

Curso de Cozinha de Sucesso – Hoje a receita foi de como fazer salpicão, servido de maneira 

diferente e chic. 
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Curso Cuidador de Idosos – Tema abordado hoje foi sobre infecção de trato urinário  

 

 
 

 
 

Curso de Teatro –Aula de Teatro módulo I, hoje tivemos a participação da Assistente 

psicossocial, Eliane Salzano e a psicóloga Andreia Arruda 
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 Reunião de coordenação – alinhamento e definição para as novas ações e parcerias. 

 
 

08 de dezembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos – Aula para os jovens conhecerem sobre demência e como cuidar de 

um idoso com esta patologia. 
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Curso Cozinha de Sucesso Especial de Natal – Receita de hoje: Entradinhas para ceia de natal 

 
 

 

Workshop sobre Soft Skills – Hoje foi realizado o nosso workshop com o Professor Wesley e 

tivemos a participação do Secretario Kedson Rocha e toda equipe do Iecap. 
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Curso de Teatro – Encontros Pontuais Modulo II  

        
 

Curso de Teatro – Aula modulo 4 CeinCena, hoje assistimos a 2 propostas dos jovens, foi 

compartilhado algumas trocas entre os jovens e alguns trabalhos já estão finalizados. 
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09 de dezembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula de como fazer “pavetone” e rabanadas, com poucos 

ingredientes e custo baixo.  

 
 

 

Curso Cuidador de Idosos – Continuação da aula sobre demência, uma patologia que as vezes 

os cuidadores não entendem a demência de cada paciente, e pela falta de conhecimento, 

acabam tratando de maneira agressiva e sem paciência os pacientes. E uma doença que avança 

muito rápido e silenciosamente, considerada progressiva e que afeta a parte cognitiva. 
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Oficina de Empregabilidade – Hoje iniciamos a oficina de Empregabilidade com a professora 

Gabriela. Tivemos aula magma com a presença da Eliane Salzano e Raquel Cabral.  O tema 

hoje foi sobre, procrastinação e como se organizar para ser um excelente administrador. 

 
 

Curso de Teatro – Modulo II, hoje o espaço foi para os jovens falarem como o teatro influencia 

na vida de cada um, tivemos feedbacks incríveis e gratificantes, de como tiveram que enfrentar 

as dificuldades do curso EAD, ter que sair da zona de conforto. E principalmente sobre a grande 

referência que eles tem do professor Adilson.  
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10 de dezembro de 2020 

Curso Cuidador de Idosos -  Hoje aprendemos mais sobre, uma doença crônica degenerativa 

conhecida como Parkinson 

 

Curso Cozinha de Sucesso – Hoje tivemos a participação da Assistente Social, Eliane Salzano, 

para falar sobre assistência social, plano de futuro e divulgação das rodas de conversas e a 

receita de hoje, foi sobremesa de natal de tiramisu 

 
 

 

 

11 de dezembro de 2020 

 

Curso Cuidador de idosos – Aula como realizar exercícios respiratórios em casa, para 

fortalecimento das musculaturas respiratórias.  
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Oficina Empregabilidade – O tema hoje foi sobre postura profissional e competências 

profissionais  

 
 

Roda de Conversa – É PRECISO SABER VIVER, hoje iniciamos a roda de conversa de maneira 

diferente, com a participação de toda equipe Iecap realizamos um “teatrinho”, falando sobre o 

que vivenciamos neste período de pandemia, temas abordados de maneira leve, como respeito, 

família, convivência com os vizinhos, parentes e amigos. O dia a dia consigo mesmo dentro do 

isolamento, como olhar o próximo, a falta de um abraço e um pouquinho do dia a dia convivendo 

com o Covid19. Foi sensacional. 
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Mobilização para semana cultural CASULO – Iniciamos as mobilizações nos grupos de 

WhatsApp, nas redes sociais, escolas, parceiros e colaboradores. 

 
 

 

 

 

14 de dezembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso - Hoje aula foi super dinâmica e tivemos a participação da Raquel 

Magalhaes e Andreia Arruda, o tema abordado foi marketing e orientação psicológica  
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Curso Cuidador de Idosos – Aplicado os dois últimos conteúdo da segunda disciplina do curso 

saúde do idoso, falou também sobre o calendário nacional de vacinação e sobre doenças 

infectocontagiosas e a forma de prevenção. 

   
 

 

 
 

Curso de Teatro – Apresentação de Shakespeare 
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Oficina de Empregabilidade – Aula sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Muito 

interessante e dinâmica e a participação dos jovens. 
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15 de dezembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula Plus com receitas de sobremesa de natal  
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Curso Cuidador de Idosos – A aula hoje foi para apresentar aos alunos os vídeos que eles fizeram 
sobre reações cognitivas e psicomotricidade.  

 

 

 

 

Curso de Teatro - Aula Teatro CeinCena, alinhamento final para o manifesto- violência 
doméstica. 
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16 de dezembro de 2020 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula hoje com a Janaina Machado, falando sobre, lucratividade 
nos produtos  

 

Curso Cuidador de Idosos – Iniciou se hoje a penúltima disciplina do curso ser cuidado, 
abordando as características e perfil de um cuidador.  
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Oficina de Empregabilidade – Aula sobre inteligências múltiplas e marketing pessoal, com a 
participação do professor Wesley 

 

 

Curso de Teatro -  Mobilização para MIM II 

 

 

17 de dezembro de 2020  

Curso Cozinha de Sucesso - Hoje a aula foi diferente, com a participação da Assistente Social 

Eliane Salzano, ensinando como montar uma mesa e alguns truques de etiqueta e  o Chefe Edu 

ensinando uma receita pratica e deliciosa de Petit four de cebola. 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

 

 

Curso Cuidador de Idosos – Tema abordado sobre higiene bucal e pessoal e os fatores de bem 
estar do paciente. 
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18 de dezembro de 2020 

Oficina de Empregabilidade – Aula sobre atendimento e comunicação e postura profissional  

 

 

Curso Cuidador de Idosos – Continuação da aula sobre higiene pessoal do paciente  
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Curso de Teatro – Apresentação do Genesis pelo Y.T  

 
 

Reunião de Coordenação e professores – Alinhamento e novas definições para o próximo ano. 

 
 

21 de dezembro de 2020 
 
Oficina de Empregabilidade – Aula de encerramento ensinando como produzir currículo, gestão 
de tempo, contamos com a participação da Psicóloga Andreia Arruda e da Assistente Social, 
Eliane Salzano. 
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Em janeiro 2021 

 

04 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de idosos – Tema abordado na aula foi o estatuto do idoso. Tivemos uma 

participação especial a Assistente Social Eliane Salzano, contribuindo com os seus 

conhecimentos sobre a assistência social e os direitos dos idosos. 

 

 
 

Reunião de coordenação - Primeiro encontro do ano de 2021.Reunião para traçar as estratégias 

de captação de novos parceiros e projetos. Definir o planejamento estratégico e as ações do mês  
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05 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre, violência e maus tratos contra o idoso, e como pode 

afetar a integridade física e o bem estar do paciente. 

 
 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Iniciamos as mobilizações para esta nova turma, através dos 

grupos de WhatsApp e e-mails cadastrados, novos parceiros e divulgação nas redes locais. 
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06 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de Idosos – Aula de hoje foi sobre, psicologia do Idoso. Para compreender o 

que passa na cabeça do paciente.  

 

 
 

 
 

Curso Cozinha de Sucesso / Panificação – Iniciamos as mobilizações através dos cadastros do 

sistema, foram enviados o card. de divulgação através de e-mails e grupos do WhatsApp, Rede 

social local, grupos de WhatsApp das escolas, parceiros, ONG, parceiros e colaboradores. E 

mails sistema Iecap. 
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07 de janeiro de 2021 

 

Curso Cuidador de Idosos- Tema abordado hoje foi sobre, comunicação, a importância do 

Cuidador estar atento aos comportamentos do paciente. 

 

 
 

Curso Cozinha de Sucesso / Fit e Light – Realizamos as mobilizações para esta nova turma tão 

esperada e solicitada. Enviamos o material de divulgação para todo cadastro do sistema, por e-

mails e grupos de WhatsApp, no grupo das redes locais, parceiros e colaboradores do Iecap. 
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Reunião de coordenação – Para alinhamento e planejamento dos novos cursos, workshops, 

rodas de conversas e oficinas, que irão iniciar. 

 
 

 

08 de janeiro de 2021 

 

Curso de Cuidador de Idosos – Tema abordado hoje sobre, saúde do cuidador, assunto de 

extrema importância para o dia a dia junto ao paciente  

 
 

11 de janeiro de 2021 

Curso de Teatro – Iniciamos as mobilizações para oficina de Teatro, através dos grupos de 

WhatsApp, Rede social local, escolas, parceiros, colaboradores.  
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Curso de Cuidador de Idosos – Aula sobre os direitos trabalhistas do cuidador.  

 

 
 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Hoje iniciamos a primeira aula do curso e tivemos na aula 

magna Raquel Cabral conduzindo a aula magna e esteve presente o Secretario Kedson Rocha. 
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Curso Cozinha de Sucesso / Panificação -  Tivemos mais uma aula com receitas fit  

  
 

Curso Cozinha de Sucesso /Fit e Light -  Aula Magna com Raquel Cabral e participação da 

Assistente Social, Eliane Salzano e da Psicóloga Andreia Arruda.  
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Curso de Teatro - Continuação do módulo II. Alinhamento para as novas demandas neste ciclo 

 
 

 

12 de janeiro de 2021  

Curso Assistente Administrativo – A aula hoje foi sore a Introdução a administração  
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Curso Cuidador de Idosos – Tema de hoje foi como manter a segurança do lar  

 

 
 

 

Curso de Teatro - Aula alunos do CeinCena, finalizando o módulo 
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13 de janeiro de 2021  

Curso Cuidador de Idosos – Hoje a aula tivemos uma convidada a Psicóloga Andreia Arruda, 

falando sobre a morte terminal dos pacientes  

 
 

   

Curso de Teatro - Aula de Teatro Módulo III 

 
 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula sore higiene e manipulação dos alimentos e produtos  

 
Curso de Assistente Administrativo – Aula sobre habilidades do administrador e a importância 

das organizações  
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14 de janeiro de 2020  

Curso Cuidador de Idoso – Tema abordado na aula de hoje, primeiros socorros a vítima com 

convulsão 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Aula sobre EAD – Departamentalização  
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Curso de Teatro – Hoje iniciamos mais um modulo de teatro e tivemos a aula magma, com a 

Raquel Cabral e a presença do Secretário Kedson Rocha 

 
 

Curso de Teatro – Aula Novo Módulo I 

 
 

15 de janeiro e 2021 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre parada cardiorrespiratória. Como identificar e o que 

fazer no momento da parada respiratória.  
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16 de janeiro de 2021 

 

Workshop Roda da Vida – Roda super interessante muitos reflexões interessantes verbalizadas  

 
 

 

 

18 de janeiro de 2021 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula sobre fotografia e marketing  
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Curso Cuidador de Idosos – Aula super importante sobre primeiros socorros e queimaduras e 

como prevenir este acidente  

 

 
 

Curso Empreendedor Digital – Iniciamos hoje mais um curso e tivemos uma super aula magna, 

com a presença de toda equipe Iecap e do Secretário Kedson Rocha  
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Curso Assistente Administrativo – Aula sobre processos administrativos, missão, visão e valores 

 
 

 
 

Curso de Teatro - Aula módulo II, hoje tivemos a participação dos alunos que participarão do 

Casulo contribuindo com as experiências vivenciadas durante o processo de criação.  
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19 de janeiro de 2021 

Curso Empreendedor Digital – Aula sobre empreendedorismo digital, explicação da dinâmica 

 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Tema abordado hoje competências essências do assistente 

administrativo  
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Curso Cuidador de Idosos – Hoje a aula foi sobre como socorrer uma vítima de engasgo e como 

agir nesta situação 
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Curso de Teatro - Aula do módulo V CeinCena.  

 
 

 
 

 

20 de janeiro de 2021 

Curso Cozinha de Sucesso / Panificação – Aula deliciosa de como fazer pães 
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Curso Cuidador de Idoso – revisão para prova 

 
 

  
 

Curso Empreendedor Digital – Introdução ao empreendedorismo e o papel do empreendedor  
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Curso Cozinha de Sucesso/ Fit e Light – Aula de como fazer croquete de frango com batata 

doce e frango empanado com aveia  
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Curso Assistente Administrativo – Aula interessante sobre como administrar o tempo 

 

 
 

Curso de Teatro -  Aula modulo III, provocações sobre as gravações do final do ciclo. 
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21 de janeiro de 2021 

 

Curso Cuidador de Idosos – Início da última disciplina do curso, faremos um revisão  
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Curso Assistente Administrativo - Aula sobre relações interpessoais

 
 

 
 

Curso Empreendedor Digital – Aula sobre empreendedorismo digital  
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Curso de Teatro – Modulo I, sobre o primeiro texto para criação do primeiro vídeo  
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22 de janeiro de 2021 

Curso Empreendedor Digital – Aula sobre criatividade e inovação, o combustível do 

empreendedorismo  

 
 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Aula sobre grupo, agrupamento e equipe – sucesso e 

fracasso nas organizações. 
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Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre desidratação e alimentação com o idoso  

 

 
 

Curso de Teatro – Modulo IV sobe a Microsserie Genesis, sera um ciclo de conversas com 

roteiristas e diretores de cinema  
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25 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de Idosos – Aula para conhecer sobre os medicamentos e suas indicações  

 
 

 
 

Curso Cozinha de Sucesso – Como fazer copo da felicidade e pão de batatas. 
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Curso Empreendedor Digital – Hoje começaram a montar o negócio digital individual, serão 

algumas aulas até a finalização  

 

 
 

Curso Cozinha de Sucesso / Fit e Light – Receita de como preparar Browne, cookie, trufas e 

Petit four 
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Curso Assistente Administrativo – Aula sobre valores profissionais  

 
 

 
 

Curso de Teatro – Aula do Módulo, aula sobre entregas, e a importância de se fazer bem feito. 
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26 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de idosos – Aula exclusiva para tirar dúvidas. 

 
 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Aula de hoje sobre ética profissional e código de ética nas 

empresas. Teve uma dinâmica super construtiva com os alunos. Tivemos a participação da 

Eliane Salzano  
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Curso Empreendedor Digital – Aula sobre competências de David McClelland 
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Curso de Teatro – Tivemos uma convidada a professora da Faculdade de artes ducina de 

Moraes, Marcela Campos. Falando sobre as artes visuais com enfoque em performance. 

 
 

 

27 de janeiro de 2021 

Curso Cozinha de Sucesso – Aula sobre como fazer bolo no pote, doce e salgado  
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Curso Empreendedor Digital – Aula sobre o empreendedor de sucesso e o papel do 

estabelecimento de metas SMART 

 

 
 

Curso Cozinha de Sucesso – Como fazer bolo no pote versão fit  
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Curso Assistente Administrativo – Tema abordado foi atendimento ao cliente, com a 

participação de uma aluna da turma anterior, trazendo as suas vivencias e experiências, foi 

muito produtivo. 

 

 
 

 

Curso Cuidador de Idosos - Aula de hoje sobre as formas farmacêuticas e administração dos 

medicamentos - como os cuidadores devem proceder. 
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Curso de Teatro - Aula do módulo III Dia de troca sobre alguns debates de filmes. 

 
 

 

28 de janeiro de 2021 

Curso Assistente Administrativo – Aula sobre atendimento Telefônico  
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Curso de Teatro – Hoje a aula foi para apresentação dos vídeos: QUE SOU EU??W 

 
 

Roda de conversa Janeiro Branco – Tivemos mais uma roda de conversas hoje para os jovens 

poderem compartilhar suas experiências e vivencias, que contou com a participação do 

Secretario Kedson Rocha 
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Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre os sinais vitais  

 

 
 

Curso Empreendedor Digital – Tema abordado hoje na aula sobre competição e tivemos a 

participação em massa dos alunos  
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Curso Cozinha de Sucesso – Hoje a receita foi sobre precificação. Para aprender como colocar 

preço de venda nos produtos  

 

 
 

Atendimento Psicológico em Grupo – Iniciamos mais um serviço aos jovens através dos 

atendimentos em grupo com a Psicóloga Andreia Arruda  

 
 

29 de janeiro de 2021 

Curso Cuidador de Idosos – Aula sobre mudanças de decúbito e foi cheia de emoções  
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Curso Empreendedor Digital – Tema abordado momento do empreendedor com os próprios 

alunos falando sobre os seus negócios  

 

 
 

Cozinha de Sucesso/ Panificação – Aula sobre precificação, ensinando como precificar o que 

estão produzindo e ainda o salário deles a partir das vendas. 
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Curso Assistente Administrativo – Aula sobre situações no atendimento e linguagem corporal  

 
 

Curso de Teatro – Dia de bate papo com o Vitor Cassini, diretor da nova geração 

cinematográfico do rio de janeiro  

 
Curso Cozinha de Sucesso / Fit e Light – Aula ensinando os jovens como, precificar os produtos 

que eles produzem e ainda obter o seu salário. 
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Em Fevereiro 2021 

 

08 de fevereiro de 2021 

 

AULA de Cuidador de Idoso.  

Número de Participantes: 46. 

Tema da Aula: O que é curativo e sua funcionalidades. 

Iniciamos a semana com os futuros CUIDADORES DO DF, estudando o que é um curativo, bem 

como as suas finalidades e conheceram alguns medicamentos e coberturas mais usadas no 

tratamento de uma ferida. 

 

 

 
 

Aula de Teatro Mod. II. - Leitura de Texto Branca e em seguida leitura com interpretações e 

entonações. O professor Adilson dirige os jovens como ele quer que os jovens atuem levando 

para um lugar de atuarem e se sentirem pertencentes.  

Número de Participantes: 16. 

Tema da Aula: Projetos Autorais. 
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Reunião de Coordenação - Nova parceria com Tech-Já 

Quantidade de participantes 13 

 
 

 
 

AULA de Cozinha Fit e Light.  

Número de Participantes: 07. 

Tema da Aula: Sanduíche Vegano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Aula 16 Empreendedorismo Digital.  

Número de Participantes: 43. 

Tema da Aula: - Crescimento Planejado e Orientado para Resultados. 

  
 

 

AULA 14 DE Cozinha de Sucesso/Panificação.  

Uma semana que mesclou Hambúrguer artesanal e uma especiaria da culinária Francesa. Mão 

na massa. 

Número de Participantes: 13. 

Tema da Aula: Macarrons, uma especiaria Francesa. 
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09 de fevereiro de 2021 

 

Aula 17 Empreendedorismo Digital.  

Número de Participantes: 37. 

Tema da Aula: - Circulo Dourado – Missão, Visão e Valores. 

 
 

AULA de Cuidador de Idoso.  

Número de Participantes: 45. 

Tema da Aula: Sonda Nasoenteral, Nasogastrica e EPIs. 
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Reunião de Coordenação - Foi feita uma reunião para novas demandas para relatórios. - O 

modelo a ser seguido está no último documento da pasta, que tem o título de “15 Boletim semanal 

dia 08/02 a 12/02”.  

 

Quantidade de participantes no Zoom: 9 

 
 

AULA de todos o Módulos.  

Workshop Roteiro para iniciantes com Emanuel Lavor. Primeiro dia de uma jornada de três 

encontros. 

Hoje criamos uma lista de filmes sugeridos pelos alunos, assistimos a um curta-metragem e 

debatemos a estética, a decupagem e possíveis indicações existentes no roteiro. 

Número de Participantes: 37. 

Tema da Aula: Roteiro para Iniciantes. 

 
 

 

AULA de Teatro Ceilândia.  

Número de Participantes: 08. 

Tema da Aula: Como propor a performance para a Semana Cultural. 
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AULA 23 DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.  

 
Número de Participantes: 112 + 5 jovens do Lar Eurípedes 
Tema da Aula: Zona de conforto e Zona de Crescimento, continuação – Com dinâmica. 
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10 de fevereiro de 2021  

Aula 24 de Assistente Administrativo.  

Número de Participantes: 103 + 5 jovens do Lar Eurípedes 

Tema da Aula: Marketing Pessoal/Imagem Pessoal. Participação de Andréia Arruda, convidando 

para a Roda de Conversa sobre Sexualidade. 

 

 
 

AULA de Cuidador de Idoso.  

Semana voltada para saúde, preparando os jovens para a matéria Enfermagem. 

Número de Participantes: 45. 

Tema da Aula: - Tema de hoje foi sobre Sonda vesical de alívio e sonda vesical de 

demora. 

Número de presentes no Zoom Todos os CJS  45 
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Mobilização nos grupos de WhatsApp para Roda de Conversa do dia 11/02/2021  

 
 

AULA de Teatro Mod. III.  

Número de Participantes: 13. 

Tema da Aula: - Leitura do Texto Branca. 

Centros de Juventude DF,  aula de hoje sobre os Projetos Autorais. Apresentações já na 

próxima segunda. Essa semana tem muita coisa ainda pela frente. 

 
 

 

Workshop Teatro com Manu Lavor.  

Número de Participantes: 35. 

Tema da Aula: - Olhares de Cinema. 
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Mobilização para o workshop Olhares de Cinema – Ganhamos  uma oficina de Cinema do 

nosso parceiro Marcelo Pelucio. Serão 2 finais de semana para os estudantes de Teatro, nos 

dias 13, 14, 20 e 21/02 Centros de Juventude DF.   Das 10 às 12 h e das 14 às 16h. 

Com Cristiano Vieira, Joanna Ramos, Leandro G. Moura, Marcelo Pelucio, Thiago Foresti e Zefel Coff 

e  William Alves.  

Para ampliar o olhar dos jovens na linguagem audiovisual, uma oficina de 16h que oferece diálogos com 

profissionais de Produção, Atuação, Edição, Roteiro, Fotografia e Novas Mídias.

 

 
 
Teatro Mod. I.  
Número de Participantes: 25. 
Tema da Aula: - Quem Sou Eu? 

 
 
Workshop Roteiro para iniciantes com Emanuel Lavor. Primeiro dia de uma jornada de três 
encontros. Hoje criamos uma lista de filmes sugeridos pelos alunos, assistimos a um curta-
metragem e debatemos a estética, a decupagem e possíveis indicações existentes no roteiro. 
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Aula 18 Empreendedorismo Digital.  
Número de Participantes: 40 + 4 Lar Eurípedes. 
Tema da Aula: - Ciclo PDC – Planejar, Fazer, Conferir, Agir. 

 

 
Cuidador de Idoso.  
Número de Participantes: 50. 
Tema da Aula: - Revisão de Prova. 

 

 

 
 

Os Grupos de Atendimento Psicológico já retomaram suas atividades e construções coletivas! 
Com inscrições abertas até dia 24 de Fevereiro, jovens de 15 a 24 anos podem participar deste 
processo de acolhimento mútuo e encaminhamento de questões ligadas a Saúde Mental. 
Dia: 08 a 12 de fevereiro de 2021 – Grupos de Atendimento Psicológico.  
Número de Participantes: 15 Vespertino/ 18 Noturno. 
Tema da Aula: - Saúde Mental. 
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Terceira semana de E.D – Falamos sobre Planos e Marcas, vimos também sobre SWOT (ou 
analise FOFA), Planos de Ação, Branding (coerência da marca) – criação de propósito e 
personalidade, Criação de uma marca, Logotipo, Logo e slogan. Resultando em crescimento 
planejado e orientado para sua marca/serviço.  

 

11 de fevereiro de 2021 

Aula 25 de Assistente Administrativo.  

Número de Participantes: 110 + 3 jovens do Lar Eurípedes. 

Tema da Aula: Processo Seletivo, como se comportar em uma entrevista de emprego – A aula 

hoje foi muito produtiva e com a participação de muitos alunos relatando as suas vivencias e 

experiências. 

 

 

AULA 03 Funcional Fight. – Uma semana dedicada a atividade física focando nos 

equipamentos domésticos e demonstração de como usa-los. 

Número de Participantes: 05. 

Tema da Aula: Fortalecimento de pernas, como utilizar objetos que tem em casa. 
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Aula de Cozinha Fit e Light.  
Número de Participantes: 18. 
Tema da Aula: - Biscoitos Fit. 

 
 

Aula de Cuidador de Idoso.  
Número de Participantes: 38. 
Tema da Aula: - Biossegurança, conjunto de medidas e procedimentos técnicos. 
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Workshop Teatro com Manu Lavor.  

Número de Participantes: 34. 

Tema da Aula: - “A Primeira Estória”. A oficina teve início no dia 09 e finalizou dia 11 

foram 6 horas de muitas trocas sobre criação de filmes, contextos trocas de saberes de 

muita valia para os jovens que ficaram com os olhinhos brilhando com gosto de quero 

mais.   

 
 

A Roda de Conversa dos Centros de Juventude, abriu espaço para um tema íntimo, mas que 
também demanda aprendizagem e espaço de acolhimento e diálogo sobre o tema: Sexualidade 
Saudável. Dia 11.2.2021, Jovens diversos, mas todos em processo de desenvolvimento, falaram 
sobre emoções, experiências dolorosas e dúvidas tão pertencentes a essa faixa etária 

Mantendo a atitude de "Falar é sempre melhor" a Roda de Conversa fluiu do eixo das interações 
sociais, passando pelo respeito e autonomia e conduzindo os jovens para o autocuidado e 
responsabilidade com sua proteção e prevenção das IST's, da Gestação Acidental e Gravidez 
na Adolescência. 

Roda de Conversa com Kátia Arruda e Andréia Arruda.  
Número de Participantes: 40. 
Tema da Aula: - Sexualidade. 
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Aula 19 Empreendedorismo Digital.  
Número de Participantes: 37. 
Tema da Aula: - Recapitulando – Um breve resumo/revisão sobre o que já foi ministrado 
até o momento. 
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12 de fevereiro de 2021 
 
Aula 20 Empreendedorismo Digital.  
Número de Participantes: 30. 
Tema da Aula: - Ciclo PDC – Mapa dos Sonhos e de Realizações/ Breve apresentação de 
produtos e serviços dos nossos jovens. 
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13 de fevereiro de 2021 

 

Oficina Olhares Início Primeiro dia foi com Marcelo Pelúcido, Adilson, Regina Araújo e os alunos 

de Teatro de todos os Centros de Juventude e todos os módulos. Neste primeiro momento Willian 

Alves irá contar um pouco sobre a sua experiência em dirigir filmes, qual a linguagem 

cinematográfica quer levar para a edição do filme, qual fotografia, coloração, música e qual o 

cenário a ser montado para a produção de filmes, assim como fazer um filme com recurso e sem 

recurso, contou algumas técnicas a serem utilizadas. Compartilhou alguns filmes que ele 

produziu e dirigiu - um deles foi o Roda da Vida que ele e o Marcelo Pelúcido fizeram em parceria. 

(e no final para nossa surpresa  nos foi presenteado com  um link para que todos os participantes 

da oficina pudessem assistir). Uma experiência ímpar em nossas vidas, o tempo passou que os 

alunos queriam Willian nos deixou com gostinho de quero mais. 

Participação de Raquel Cabral contanto um pouquinho da experiência em Moçambique 

Participação da Assistente Social Eliane Salzano que sempre tem um olhar acolhedor para 

o Teatro.  

Quantidade de participantes no Zoom 43 

 
 

 

Oficina Olhares turno Vespertino - A oficina continua em um segundo momento após o 

almoço, Pelucio Fala sobre Como criar um audiovisual, efeito de luz, qual o diálogo a ser 

transmitido dentro do contexto do filme, como realizar um áudio visual sendo assim é importante 

fazer uma análise sobre o Gênesis, voltar e assistir novamente o que fizeram e então olhar como 

pode ser melhorados, a criação e a concepção da ideia a produção e a concepção da ideia. 

Citou sobre o uso e o consumo do audiovisual e ainda ressaltou que ninguém faz um filme para 

guardar tem que ser mostrado por exemplo porque o Gênesis não pode ser vendido para um 

Netflix? No atual momento todos estão voltados para séries e competimos o tempo todo com a 

Globo, filmes internacionais e hoje a forma de consumir estão se multiplicando / Moove / 

comunidade Europeia.  

Como vender um filme? Mesmo vendendo o filme ainda é seu! Streams no Netflix é outro 

mecanismo, cartaz, foto, YT. e outros.  

Logline / semente do filme 
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Sinopse de venda / Vender o filme   

Argumento é o que conta toda a história / Este é para você ou para premiações.  Texto até 5 

páginas e conta no presente. / Roteiro sem fala conta o que vê na tela, materializar a ideia.  

Storyboard história contada visualmente 

Finalizamos as oficinas com mais meia hora de prorrogação, os jovens estão 

empolgadíssimos…  

Tivemos os jovens interagindo o tempo todo… Amanhã em mais.  

Escaleta storyboard explicado por cena um mini argumento.  

Quantidade de participantes no Zoom: 41 

 

 
 

 

14 de fevereiro 2021 

Oficina olhares manhã Eliane Salzano esteve conosco. Pela manhã - Sempre nos 

acolhendo.  

Marcelo Pelucio fala sobre a diferença de falar para o público do Teatro e de participação em 

filmes,   para quem ele fala qual é a quarta parede/ Como você faz chegar a interpretação.  

Questões técnicas / como ir para a câmera e falar com o microfone em lapela /Quais são os 

detalhes que fazem a diferença em uma gravação. 

Direcionalidade de Olhar / Técnica de olhar - Atuar para câmera é bem diferente porque no 

cinema desenha quadros. As imagens são quadros, pinturas. A preocupação é que o ator seja 

o personagem do quadro. / Quebra de expectativas e emoções - Saber trabalhar com a 

persona MÁSCARA.  

 

Quantidade de participantes no Zoom: 37 
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Oficina Olhares Tarde!  Eliane Salzano e Andreia Arruda estiveram presentes nesta  tarde 

/ Observando a oficina.   

Marcelo Pelucio fala sobre: Trilha sonora, quando acontece? Quando  colocar a música e o que 

escolher, como escolher a trilha sonora?  qual o clima quer ser criado, suspense? drama? Como 

criar polens que são os efeitos sonoros. O editor musical estuda as  possibilidades para as 

escolhas da trilha sonora assim como onde ela irá se encaixar no decorrer da edição do filme - ( 

em quais partes a música é tocada em tom mais alto ou mais baixo?) Assim como Áudio clima 

como concatenar a música com o momento.  

Quando o filme está editado então vem a edição da trilha sonora e só então é feita a coloração 

e aí o filme está pronto.  

Quantidade de participantes no zoom: 38   

 

 

 

15 de fevereiro 2021  

Aula de reposição de Cozinha de Sucesso: Panificação / O último dia de aula para este ciclo 

e os jovens aprenderam a fazer sorvete caseiro e pastel de feira, uma boa dica para aumentar a 

sua renda. Disponibilizado um link para acessar e fazer avaliação final assim como a ficha de 

avaliação / nos grupos de WhatsApp de cada CJ.  

 

Quantidade de participantes no zoom: 17 
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Aula de reposição de Cozinha de Sucesso: Cozinha Fit e Light. / O último dia de aula para 

este ciclo e os jovens aprenderam a fazer barrinha de Cereal fit, uma boa dica para aumentar a 

renda, podendo até vender na academia. 

No final da aula foi disponibilizado um link para acessar e fazer avaliação final assim como a 

ficha de avaliação / nos grupos de WhatsApp de cada CJ.  

Quantidade de Participantes no Zoom: 9 

 
 

Live com o nosso aluno Michael - Girassol Celeste uma página no Instagram que fala sobre 

tudo e aprende junto com todos (temas abordados). Nosso jovem do módulo II de Teatro CJC 

convidou Andreia Arruda para falar sobre saúde mental - Um bate papo onde os jovens tiveram 

muita interação com os mediadores. Falando sobre mitos e verdades, depressão e outros... 

  

 
 

 

17 de fevereiro 2021  

 

Reunião de Alinhamento com a Tech Já.  Nova parceria para o curso de TI, para os alunos 

dos Centros de juventude, onde os jovens que forem assistidos pelos Centros de Juventude terão 

prioridade para que possam participar deste curso que será de 300 horas - online e com 

Certificação do Google e Bid Lab / Internacional.  

 Quantidade de Participantes no Zoom: 14 
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Em seguida foram mobilizados alguns jovens parceiros dos Centros de Juventude 

Ceilândia: 

 
ONG PASES -  que é nossa parceira que nos indicou 16 jovens. 

Alguns jovens destaques de cuidador 

Cozinha de Sucesso 

Empregabilidade 

Massoterapia.  

 

 

Aula de Teatro Módulo III - Adilson propõe um grande jogo para que os jovens possam assistir 

e colocar em prática na semana cultural no final do Ciclo. Qualquer jogo é vencer… A vida você 

não consegue interpretar. Pensem e perguntem se os jogos estão no espaço onde todos eles 

estão em um grande esquema, você nunca está só, talvez um grande desafio tenhamos que 

entender que ninguém vence sozinho, eu não venço sozinho eu preciso entender que de alguma 

forma preciso estar conectada ao próximo se for só por mim não dá certo. o não individualismo 

o momento que fica embaixo para a construção da cena o roteirista tem que entender o jogo e 

suas lógicas. A vida não é sobre sorte e sim entender o movimento para chegar num lugar certo! 

Série sobre jogos que os jovens assistiram.  

Os jovens terão que escrever a planta baixa até semana que vem.  

Quantidade de participantes no Zoom: 11 
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Workshop com Carol Monlleo -  Primeiro dia:  Consciência Corporal  tem como 

objetivo  apresentar aos jovens as possibilidades de como explorar o corpo e os movimentos 

pelos espaços reduzidos do ambiente domiciliar. Investigando esse diálogo entre as fisicalidade 

do espaço casa com o objeto de pesquisa, o corpo. Durante a pandemia, a atriz, bailarina e 

diretora de movimentos Caroline Monlleo, mergulhou seu olhar para as múltiplas formas de 

enxergar e viver arte em isolamento.  

O Workshop será aberto para todos os alunos das oficinas de teatro do Centro de Juventude do 

DF, com duração de 1 hora por dia. Começando às 16h. Consciência Corporal está na 

programação do mês imersivo de conhecimento artístico.  

Com certificação de 3 horas no final do workshop.  

Serviço: 

Data – 17,18 e 19 de fevereiro. 

Horário – 16h. 

Duração – 1h (por dia) 

Formato – On-line (Zoom Iecap) 

 

O corpo precisa se mostrar tendo em vista que quando o ator está no palco ele tem que estar 

100% presente de corpo alma e coração se não ele não consegue vivenciar o momento que ele 

está encenando, daí a importância da consciência corporal do Artista.   E Carol vem com esta 

pegada incrível mostrando algumas técnicas para estar presente em cena, o gestual a fala tudo 

faz parte de uma dança corporal incrível, por isso movimente se.  
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18 d fevereiro 2021 

 

Aula de Funcional Fight. Aula mista de Muay thai que é uma excelente maneira de queimar 

calorias assim como aumentar a imunidade. Nesta aula foi trabalhado os membros inferiores 

como estar fortalecendo as pernas.  

 

Quantidade de participantes no Zoom: 13 
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Aula de Teatro Módulo  I- Centros de Juventude DF - Apropriação de Narrativas - O professor 

divide a sala em duplas Zoom,  para que os jovens pudessem compartilhar as histórias que cada 

um escreveu,  e terão 20 minutos para contar a história se apropriando da personagem trazendo 

para o real - Cada um acomodou a história do parceiro que permitiu a pessoa embarcar na 

viagem e construa imagens na memória e dança na narrativa, construindo as molduras da cena. 

 

Quantidade de participantes no Zoom: 22 

 
 

 

Aula de Assistente Administrativo -  Aula sobre currículo:  Elaboração de Currículo e 

ainda como se portar na entrevista e emprego O currículo profissional é um elemento de 

grande importância para conquistar a vaga a ser concorrida. Todas as informações que serão 

colocadas no CV devem ser legítimas e bem organizadas, pois ele tem o papel de realizar um 

“Marketing Pessoal” a seu favor. Através deste documento a empresa irá realizar uma breve 

análise no seu perfil profissional, sendo assim, é essencial saber como estruturar o seu currículo 

antes de distribuí-lo 

Quantidade de participantes no Zoom: 90 e mais 4 jovens do Salão Amarelo Lar de 

Eurípedes.  

 

 
 

 

Segundo dia de Workshop com Caroline Molleo Consciência Corporal- Nosso segundo dia 

de oficina. Centros de Juventude DF - Carol fala da necessidade de despertar a musculatura 

antes da apresentação, antes de se conectar com o personagem a presença de corpo é 

fundamental para a atuação. Carol apresenta algumas técnicas de Gaga, onde os alunos são 

convidados a se movimentar, os movimentos são sincronizados onde há uma mistura rítmica de 

dança com movimentos descompensados, tudo sincronizado gera uma sensação de energia que 

contagia os jovens que estão em casa, houve a conexão.  
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No final Carol ainda conversa com os jovens, apontando que quando acharem que não dará 

certo, então dance, movimente se, o corpo se conecte consigo mesma.  

 

Quantidade de participantes no Zoom:  27  

]  

 
 

 

19 de fevereiro 2021 

 

Aula de Assistente Administrativo: A professora Gabi explica como divulgar o currículo / 

onde divulgará o seu currículo.  

Este é o momento em que você trabalha como se fosse uma agência publicitária, criando material 

para divulgar uma boa imagem do seu produto, com o objetivo de convencer os compradores 

(pessoas do seu networking, selecionadores, entrevistadores e pessoas com poder de decisão 

nas contratações) de que seu produto atende bem às necessidades do cliente (a empresa que 

poderá contratá-lo).  Os jovens muito interessados pelas trocas, a aula foi de grande valia com 

muitas dúvidas e curiosidades sanadas pela professora Gabi.  

Quantidade de participantes no Zoom: 100  mais 4 jovens  que assistem às aulas no salão 

amarelo do Lar de Eurípedes.  
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Aula de Teatro módulo IV - Alunos e professor trocando provocações sobre quebra das 

camadas da história, criando uma empatia para as pessoas que estão assistindo, o que fazer 

com o episódio 2 como recolocar as identidades das personagens, como eles são? O que 

acontecerá com a Vic? Quem é o Jin? Como fazer com que as peças se movam neste 

tabuleiro?  Tudo isso irá acontecer no episódio 2 da Gênesis. Neste sentido as oficinas e 

workshops com os nossos amigos / parceiros estão contribuindo muito para enaltecer o trabalho 

dos jovens. Quantidade de participantes no Zoom. 12 

 

 
 

 

Último dia do Workshop  Consciência Corporal com  Carol Monlleo - Carol explica sobre a 

necessidade do corpo de ser e  estar presente, para que seja  preparado para a personagem 

assim como as sensações, para se conectar com a personagem é importante explorar os 

espaços e movimentar se e a partir daí ter materiais de investigação para a criação da 

personagem.Quantidade de participantes no Zoom: 20 

  
 

Finalizado o workshop com sucesso! Os encontros foram de imersão e prática, convidando 

aos jovens para a movimentação, respiração e percepção do próprio corpo. 

 

O workshop teve 6 horas de duração, onde Caroline Monlleo, atriz, bailarina e produtora, trouxe 

aos jovens a possibilidade de investigar a consciência corporal, através da dança e da música, 

mexer as articulações, a musculatura e extremidades dos corpos. 

Os momentos de troca com Caroline Monlleo foram de grande valia proporcionando 3 dias de 

muitas interações aos nossos jovens dos Centros de Juventude DF, alunos de todos os módulos 

de teatro que ficaram extasiados com tantos movimentos e possibilidades de sentir o corpo. 

Quantidade de participantes durante o workshop: 30 jovens. 
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20 de fevereiro de 2021  

 

Curso de Teatro - workshop Olhares - Hoje com a diretora de fotografia, Joanna Ramos, como 

pensar a fotografia no audiovisual.  Joana trouxe o olhar falando sobre fotografia, o quão é 

importante fazer uma VT para conhecer o cenário para desenhar cada parte do audiovisual que 

quer ser mostrado durante a produção, importante fazer um storyboard, para ter todo os 

momentos registrados como luz e horárias, onde faz sombra, para que não interfira nas 

filmagens. 

Que tipo de câmera é usada, assim como quais lentes? Qual tipo de roupa que deve usar, e 

quais não para não interferir na imagem. 

Esteve presente a assistente social, Eliane Salzano  

Quantidade de participantes no zoom: 27 

 

 
 

Curso de Teatro - Olhares e as suas participações para criar o audiovisual: 

Pelúcio Inicia a oficina falando sobre as maneiras diferentes de filmar e como fazer um selfie 

takes para falar sobre a sua imagem concatenando as ideias para saber se o seu perfil se encaixa 

com o que pede. Por exemplo fala, barba, cor, cabelos e outros… Este é o primeiro momento 

Thiago Foresti, fala de audiovisual - trazendo um pouco da sua experiência  

Nosso convidado falando sobre a dimensão do vídeo, o que iria acontecer com o audiovisual no 

decorrer da jornada.  
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Onde vou vender, onde distribuir Processo criativo não influencia e sim a história. o que vem 

antes? O processo de criação ou Como descobrir como fazer projetos, como produzir, como 

trabalhar com audiovisual profissional 

METALINGUAGEM USANDO OS RECURSOS DO TEATRO PARA BRINCAR COM O 

TEATRO...Quantidade de participantes no zoom: 30 

 

 

21 de fevereiro de 2021 
Curso de Teatro - Olhares - A oficina foi sobre orçamento - Planejamento orçamentário do que 

vão fazer. - como é ser um produtor o que ele é e representa fiduciariamente pelo projeto e o que 

ele responde perante a Ancine, quais os canais para que ele poderá vender, como remunerar o 

produtor, sendo que o cinema nacional precisa do recurso público para mover a indústria tendo 

em vista que 85% dos filmes internacionais. O que é um curador? Qual a premissa?  

Quantidade de participantes no Zoom: 27 
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Curso de Teatro - Final de Olhares agora a tarde - Marcelo Pelucio mostra alguns filmes falando 

sobre a importância de ter gravados e guardados para que sirvam de prestação de contas ou de 

portfólio, porque às vezes é gravado um monte de Cenas e o Ator nem aparece no filme, sendo 

assim o ator tem que estar preparado psicologicamente para estes momentos.  

Quantidade de participantes no zoom: 26 
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22 de fevereiro de 2021 

 

Cuidador de Idosos – Falamos sobre desinfecção e esterilização. 

Desinfecção devem ser realizadas em todos os lugares de contaminação. É de suma importância 

fazer estes procedimentos para prevenção de doenças.  

Desinfecção: eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos 

inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes. 

Esterilização: destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de 

processo químico ou físico. 

Todo o processo de limpeza, desinfecção ou esterilização de materiais deve ser centralizado em 

um local especial, uma sala de tratamento de materiais. Portanto, após cada atendimento, todos 

os materiais utilizados devem ser levados para a sala de materiais, para seu adequado 

processamento. Quantidade de participantes via zoom: 51 
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Curso Empreendedor Digital-  Aula: 21 - Hoje tivemos uma aula/palestra SUPER interessante 

com o Jonas Melo dono da marca de camisetas Capivara -  @camisas_capivara.  

Tema: Dicas do Livro: Guia Essencial para novos empreendedores. Quantidade de 

participantes via zoom: 42  
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Curso Assistente Administrativo – Aula: 27, Tema -  Processo seletivo interativo. Onde os 

alunos aprenderam como se comportar durante uma entrevista, como procurar ser espontâneo 

e seguro durante o processo seletivo. 

Quantidade de participantes via zoom: 90 alunos, mais 5 jovens do Lar Eurípedes 

 
 

 
 

 

Curso de Teatro – Hoje tivemos apresentação dos Projetos Autorais do módulo II. - Apresentação 

do projeto autoral dos alunos - Este é um momento onde os jovens apresentam os vídeos que 

eles gravam individualmente, a partir daqui iniciam o processo de criação da personagem.  
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ATENDIMENTOS EM GRUPO SEMANAIS 

As sessões de Atendimento Psicológico em Grupo desta semana abordaram o Tema do Eixo 

Social, sabemos que cada pessoa é um “Ser Social”, que é o indivíduo vivendo em 

sociedade, em contato com outros respeitando as normas e leis da comunidade em que 

este é inserido. Tais características apesar de mutáveis de geração em geração precisam ser 

lugar de reflexão e acomodação para a construção de relacionamentos saudáveis e bem estar 

social, foram abordadas questões da pós-modernidade sobre a fragilidade das relações atuais 

descritas por Bauman (2003), hábitos das Redes Sociais Virtuais como “Bloqueio” e 

“cancelamento”, dificuldades intrafamiliares e interpessoais e benefícios deste eixo para a Saúde 

Mental do indivíduo. 

Atendimento Psicológico Grupo I (NOTURNO) 

Sessão 3/10 Tema: Eixo Social - Em 22.2.2021 
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Dia: 23 de fevereiro de 2021  

 

Reunião de Rede / Estrutural – Reunião muito importante para o território, muitos pontos 

abordados de interesse das entidades e moradores da Estrutural, estiveram presentes a 

psicóloga Andreia Arruda, assistente social Eliane Salzano e a coordenadora do Centro de 

Juventude, Maria Rafael. Quantidade de participantes via zoom: 32  
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Curso Funcional Fighter - Aula super instrutiva e ensinando exercícios para, ajudar a queimar as 

gordurinhas localizadas. Hoje o foco foi os membros superiores e perna, uma combinação de 

muay thai. 

 

 
 

 
 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

Curso Cuidador de Idosos – Estudamos sobre " Prontuário Médico - Documento do paciente 

sobre a vida do paciente é registrado neste documento, serve para registro do hospital, ou seja 

o que o profissional realizou, tudo que é feito é registrado. Importante especificar tudo para 

resguardar o profissional, testar os cientistas com estudos, quantos casos de chagas está tendo 

no DF, os dados servem para ajudar nos índices de pesquisa por isso conta todos os detalhes 

porque a partir daqui pode ser que seja gerado uma pesquisa de melhoria.  

Mudança do prontuário para o digital, fica tudo na nuvem, a facilidade de todos as unidades, 

podem se comunicar em tempo real. 

Todas as pessoas podem ter acesso ao prontuário (família) a não ser que o paciente peça sigilo.  

Importante o registro de Ata. Quantidade de participantes no Zoom: 44 

 

 
 

 
 

Curso de Teatro - Workshop com Luanna Rocha Primeiro dia do Workshop  

Workshop com Luanna Rocha - Nestes 3 dias irão ser abordados os temas abaixo: 

Gestão da Carreira Profissional -  Portfólio, DRT, material fotográfico, videobook, Self-

tape.                                                 Alunos de Teatro dos Centros de Juventude 

DF.                                                                      

(Workshop online pela plataforma Zoom). 

Quem é Luanna Rocha? Ela é atriz e produtora brasiliense, com trabalhos desenvolvidos em Brasília 

e  no Rio de Janeiro,  tanto em  teatro, quanto em  TV e Cinema.  
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 Serviço: 

 Dias 23, 24 e 25/02/2021  

 Horário: 16 às 18h. 

 Formato – On-line (Zoom Iecap)  / ( Nossa sala das aulas de Teatro)  

 

 
 

 
 

Curso Assistente Administrativo – Aula: 28, Tema: postura profissional. Como devemos nos 

comportar no ambiente de trabalho, mantendo uma postura profissional e adequada. Sem 

excessos, como se vestir, como falar. Aula muito interessante e produtiva. 

Quantidade de participantes via zoom:  92 mais 3 jovens do Lar Eurípedes 
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Reunião de Coordenação - Alinhamento para entrega de certificados até dezembro de 2020 / 

Entrega de Kits para empreendedor digital, e assistente administrativo (desta vez acontecendo 

em todos os CJs. - Foi feito uma votação e foi unânime para que a ação acontecesse neste 

formato. 

Comunicação estará presente para fazer a captação de imagens. 

Nova repaginada na cozinha de sucesso - continuação da panificação e pequenas pílulas WS. 

Quantidade de participantes no zoom: 10 

 

 

 
 

Curso de Teatro - Módulos V (CeinCena) em pesquisa sobre a linguagem "Performance". O 

processo de criação passa por compreender a linguagem e observar essa produção pela ótica 

da Artes Cênicas. 
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Curso Empreendedor Digital – Aula 22 -  Tema: Reconhecer a importância de criar valor para 

os clientes. Tivemos uma aula que falou sobre como compreender e aumentar suas vendas a 

partir da dedicação em conhecer melhor seus clientes. 

Quantidade de participantes via zoom:  38 + 4 do Lar Eurípedes. 
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24 de fevereiro de 2021  

 

Curso Cuidador de Idosos - Penúltima aula da turma de Cuidador de idoso:  Hoje foi dia de 

discutir alguns casos clínicos e os alunos participaram muito colocando a sua visão já como 

profissionais, fizeram um estudo de caso com alguns familiares durante um tempo e colocando 

as suas percepções assim os medicamentos e outros em relatos enviados para a professora e 

agora discutindo em sala de aula, o resultado foi de muitas trocas e percepções dos nossos 

alunos. Aula com um feedback incrível do ponto de vista dos nossos jovens em relação ao que 

foi estudado durante o curso. 

Quantidade de participantes via zoom: 46 
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Atendimento Psicológico Grupo II (MATUTINO) 

Sessão 3/10 Tema: Eixo Social - Em 24.2.2021 

  

  

Curso Assistente Administrativo – Aula: 29 - Tema: Ferramentas da qualidade (Diagrama de 

Ishikawa e os 5 porquês).  Foi abordado o passo a passo do diagrama e os 5 porquês. Os 

alunos participaram em massa, trazendo suas experiências e dúvidas. 

Quantidade de participantes via zoom:  92, mais 4 jovens do Lar Eurípedes 
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Curso de Teatro -  módulo III com todos os centros de Juventude DF 

Professor Adilson inicia a agenda para os encontros pontuais - alinhamento para o processo de 

criação do que irão apresentar no final do ciclo na semana cultural em abril.  4 encontros em 

março e 2 em abril para aprofundar o trabalho final. Cada encontro terá duração de 20m.  

Os encontros serão gravados e disponibilizados nos grupos para material de pesquisa e 

aprimoramento da personagem. 5, 12, 19 e 26/03 E 02, 09 e  16/04 Edição do dia 19 a 23/04 

No intuito de apontar e levantar possibilidades, 19 a 23 Edição do projeto para resultado final.  

 

 

 
 

Curso de Teatro - Segundo dia de Workshop - Gestão Profissional, falando sobre 

DRT.                                                                                                            

Como fazer o videobook O que fazer para acertar o que fazer e como fazer.  Quais os tipos de 

elaboração técnica para o videobook, para evidenciar quanto ator e quanto artista. 

Como tirar o DRT - Material fotográfico a ser disponibilizado  

Independente dos caminhos tomados no decorrer da caminhada A ARTE TRANSFORMA nos 

transforma como pessoas e nós transformamos pessoas através da arte. 

Quantidade de participantes via zoom 27 
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Curso Empreendedor Digital -  Aula 23 - Tema: Relação com o cliente/ Canvas da Proposta de 

Valor. Tivemos uma aula que falou sobre como compor uma proposta de valor em relação ao 

seguimento de clientes. Tivemos também, dicas de livros. 

Quantidade de participantes via zoom: 34 + 4 participantes do Lar Eurípedes. 
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Atendimento Psicológico Grupo III (VESPERTINO) 

Sessão 3/10 Tema: Eixo Social - Em 24.2.2021 

 

 
 

 

Dia 25 de fevereiro de 2021  

 

Curso Funcional Fight – Aula de hoje realizamos exercícios combinados de muay thai e 

membros superiores, como realizar atividades dentro de casa, no seu próprio espaço, 

Respeitando o distanciamento social. Provando que quando temos força de vontade, e possível 

sim praticar atividade física.  

Quantidade de participantes via zoom: 3  
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Curso Cuidador de Idosos - Última aula do curso de CUIDADOR DE IDOSO. Foi uma aula linda, 

com muitas emoções e sabor de missão cumprida. Os alunos se organizaram e fizeram uma 

linda homenagem para a professora Fernanda, vestiram a camiseta do Centro de Juventude e 

foi uma aula comovente. Cuidar é um ato de amor. Estava presente o Time Iecap, Janaina, 

Raquel Magalhães, Regina Araujo- CJC Maria Rafael -CJE Ana Rute -CJS Eliane Salzano 

Assistente Social CJs Andreia Arruda Psicóloga CJs. Quantidade de participantes no Zoom: 72 
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Curso Assistente Administrativo – Aula:  30 , Tema: Continuação dos 5 porquês e sobre 

5W2H.                 Hoje falamos sobre ferramentas de um atendimento com qualidade, como 

crescer no ambiente de trabalho e como se relacionar no trabalho. 

Quantidade de participantes via zoom: 90, mais 3 do Lar Eurípedes 
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Reunião de Rede Social / Ceilândia- Paula sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas 

públicas DE/Segurança, segundo a OMS, estiveram presentes Regina Araújo e Andreia Arruda. 

(Regina Araújo recebe a Rede no Meet/Anfitriã da  Reunião de Rede). 

Quantidade de participantes via zoom: 42 

 

 
 

 
 

Curso de Teatro – Aula módulo I -  Continuação da aula passada onde os jovens ouviram a 

história e se apropriaram dela para que pudesse ser contada através da narrativa do outro. Início 

do processo da criação da personagem. Aula com muitas trocas e muitos feedbacks do 

professor. Quantidade de participantes no Zoom: 20 
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Curso de Teatro - Último dia de Workshop com Luanna Rocha - Redes sociais que funcionam 

como currículo - como um canal de TV e escolhe o que você quer assistir ou ver. Não existe em 

postar um vídeo de trabalho, poesia, arte, sejam pessoas interessantes, os produtores assistem 

tudo. São Paulo e Rio pedem Instagram que é fundamental. Poste coisas sobre você, se você é 

família, o que você é além do profissional. Olhares veio para transformar o Olhares dos nossos 

jovens. Mudança de hábitos, mudança de vida! Quantidade de participantes no Zoom: 27 

 

 

 

 

Curso Empreendedorismo Digital - Aula 24 - Tema: Relação com o cliente/ Canvas da Proposta 

de Valor. Tivemos uma aula que falou sobre como compor uma proposta de valor em relação 

ao seguimento de clientes. Tivemos também, dicas de livros. 

Quantidade de participantes via zoom:  30 + 4 participantes do Lar Eurípedes. 
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26 de fevereiro de 2021 

Curso Assistente Administrativo - Aula 31 - Tema: Inteligência Emocional -  Aprender o 
autoconhecimento, alta regulação.  Ex: saber identificar os seus impulsos e a melhor maneira 
de agir em determinadas situações do dia a dia. E um passo muito importante Motivação, o que 
te motiva? Quantidade de participantes via zoom:  85, mais 4 jovens do Lar Eurípedes 
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Oficina de Teatro - Módulo IV - Encontro com o Thiago Foresti do Olhares, falando sobre como 

fazer o novo episódio do Gênesis. Mudanças de personagens na contação de história, como os 

autores tratam da mudança dos personagens, trazidos para a atualidade os ante heróis os 

vilões que o público torce por eles. Quantidade de participantes via zoom: 15 

 

 

 
 

 

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

Entrega de Cestas básicas para os jovens do Centro de Juventude da Ceilândia, com a presença 

do Coordenador Romilson. 
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Em Março 2021 

 

1° de março 2021 

 

Aula de Empreendedor Digital Nº 26 -  Aula sobre Proposta de valor X Segmento de Cliente, 

ressaltando sobre as diferenças entre planos de negócios e a representação de modelo de 

negócios por um Canvas, aula importante porque traz uma visão agregadora em torno de toda a 

dinâmica de negócios. Quantidade de participantes pelo Zoom: 35 + 4 Lar de Eurípedes 

 

 
 

 

 
 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Aula de Assistente Administrativo/32  A oratória é uma grande aliada para causar uma boa 

primeira impressão porque nos ajuda a termos conversas mais interessantes. Concentre-se na 

conversa: mostre interesse, as chances de se conectar verdadeiramente com as outras pessoas 

é maior e, só por isso, você já será mais interessante. Evite comparar as experiências dos outros 

com as suas: Seja breve, economizando nos detalhes: tão importante quanto ter uma boa história 

para contar é saber COMO fazer isso. Na hora de conversar com alguém, especialmente pela 

primeira vez, procure ser sucinto. Detalhes em excesso acabam entediando os outros, o que 

pode prejudicar a sua primeira impressão. Quantidade de participantes pelo Zoom: 82 

 

 
 

 

Aula de Teatro módulo II com todos os CJs.  Continuação do Vídeos. Hoje os alunos falaram 

muito sobre solitude, solidão.  Semana que vem iniciamos os encontros pontuais com Adilson 

Diaz - 09 de março será iniciado para tratar sobre os MIM III -  

Os trabalhos apresentados foram muito provocativos com trabalhos autorais maravilhosos 

abordando temas como meio ambiente, violência da mulher, preconceitos raciais, étnicos, e 

outros de uma leveza que mesmo sendo forte o tema ficou muito bom de ser visto e com gosto 

de quero mais. Quantidade de participantes pelo Zoom: 13  
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Reunião de coordenação Alinhamento 

Quantidade de Participantes no zoom: 9 

Memória de reunião passada e novas demandas.  

Oficina / Biojóias (Como faremos a entrega dos kits tendo em vista o novo decreto - Lockdown) 

poderá ser entregue na casa do aluno?  

Oficina de 30 horas com 1h e 30 de zoom e 30 de whatsApp) com Suzana Rodrigues. (Filtro dos 

alunos de artesanato no Sistema Iecap). 

Início dia 23/03 e finalizando dia 28/04/2021.  

Mobilizações mais pontuais, turmas manhã e tarde, com 20 alunos cada turma, duas vezes por 

semana com Certificação no final da oficina. Workshop no final do curso com Raquel. (Ensinando 

como vender). 

As ações para entregas de Kits,  

Empreendedor dias 5 e 6 de março foram suspensas atendendo ao novo decreto. 

Assistente Administrativo - Cancelado a Entrega de Kits 

Entrega de Certificados - Cancelado (De acordo com as novas medidas e ao novo decreto). 

Link dos jalecos - foram passados para Jana com CJC e CJE. 

Aulas do Edu iniciando dia 08/03 Das 10 às 11h Panificação. Cards para mobilização. 

Rodas de conversas / Semana da Mulher - Sorteio de brindes / Violência da Mulher / Drogadição 

e outros 

 

 

Mobilização para a Tech Já. 
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Nossa aluna Lorrany Santos CJC - que fez uma cozinha de sucesso panificação arrasando nos 

bolos no pote. Ela está empreendendo.  Bolos feitos pelos alunos do Lar de Eurípedes. (Sem 

nomes).Uma gostosura né?  

 
 

 

GRUPO TERAPÊUTICOS SEMANAIS 

As sessões dos Grupos Terapêuticos desta semana trataram do Eixo Espiritual, pela 

necessidade de compreender o homem subjetivo em sua totalidade. A espiritualidade 

acompanha a pessoa enquanto um componente da vida humana, sua influência não se restringe 

ao âmbito sociocultural, aparecendo também na   formação da subjetividade, do caráter, dos 

valores, das emoções e comportamentos. Esse eixo se refere a “sentir-se em paz”, se 

relaciona com solitude reflexiva, meditação, crenças pessoais, com o propósito de vida, 

com a Fé e com as religiões, do conceito religio (religare) “tornar a ligar”. Para Carl Jung o 

termo propõe ainda, religar o CONSCIENTE a certos fatores poderosos do INCONSCIENTE a 

fim de que sejam tomados em atenta consideração. A música Girassol (Priscilla Alcântara Ft. 

Whindersson Nunes auxiliou na reflexão sobre o tema. 
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Sessão 4/10 Tema: Eixo Espiritual Atendimento Psicológico Grupo I (NOTURNO) 

  

 

 

02 de março 2021 

 

Aula de Funcional Fight / 7º aula: execução de circuito aeróbico com muita sincronia e 

dinamismo trabalhando a elasticidade e flexibilidade dos membros inferiores.  
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Empreendedor Digital nº 27 - Conceitos importantes sobre a jornada do cliente, trazendo o 

olhar para  o marketing digital,  o mapa da jornada do cliente como por exemplo  os Cinco 

princípios sobre como alcançar essa jornada com êxito: Comece com o que se tem; Defina 

perdas aceitáveis, “effectuation” que é fazer com o que temos disponível. mapa da jornada do 

cliente”. Quantidade de participantes no Zoom: 37 + 4 Lar de Eurípedes. 

 

  
 

 

Aula de Assistente Administrativo/33 - A importância do autoconhecimento nas organizações 

e ainda algumas  dicas de como se conhecer e reconhecer os pontos que precisam melhorar e 

mudar. Como agir no ambiente de trabalho.Quantidade de participantes no Zoom: 80 

 

 
 

Reunião com a Tech JÁ - Foi feito uma reunião para alinhar como os jovens poderiam ser 

engajados no programa devido a dificuldade encontrada pelos jovens, sendo assim A JÁ se 

propôs com todo cuidado em nos fornecer mais dados para que juntos pudéssemos ajudar aos 

nosso jovens a ter acesso ao curso de TI. Ficou marcado uma nova reunião para a manhã 

seguinte tendo em vista que o prazo de inscrição está se esgotando é até o dia 03/03/2021 às 

18h. Quantidade de participantes no Meet: 12 
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Reunião de Rede de Samambaia com a participação de Ana Rute Coordenadora do Centro 

de Juventude Samambaia e a psicóloga Andreia Arruda. 

Tema: Pontos de pauta: 

1) Apresentação de novos integrantes/serviços; 

2) Atualizações sobre os serviços: funcionamento; 

3) Ações referentes ao 18 de maio; 

4) Definição do calendário das reuniões de rede (datas e serviços que irão organizá-las). 

 
Quantidade de participantes: 32 

 

Com a retomada das Reuniões da Rede de Serviços e Apoio da R.A. Samambaia, foi realizada 

na terça-feira, das 14 às 17h a apresentação dos novos serviços disponíveis no território e 

divulgação dos atendimentos durante o afastamento social. Estavam presentes a Assistente 

Social, a psicóloga e a Coordenadora do Centro de Juventude Samambaia, que divulgou as 

atividades on-line dos Centros, critérios de acesso aos serviços e inscrições. Este mês quem nos 

recebeu foi o Ministério Público e no mês de Abril a reunião será guiada pelo Centro de 

Juventude. Afinal, atuar em Rede é essencial para oferecermos suporte ao desenvolvimento dos 

jovens do D.F.  

   

 

Aula Teatro CeinCena recebendo convidado Tursi do projeto pés. Falando sobre 

performances, para quem podem ser mostradas as performances, como construir, o que quer 

ser mostrado, irá dialogar com o que? 

Incluso como incluir tendo em vista as limitações, apresentou o projeto pés onde ele trabalha 

com Teatro-Dança com Pessoas com Deficiência e as premiações. @projetopes 

Nossos jovens ficaram com os olhinhos brilhando para fazer uma performance com o Pes.  

🏆 Funarte RespirArte - 2020 

🏆 Fotografia Inclusiva - 2020 
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🏆 Cultura Brasília 60 - 2020 

🏆 Web de Teatro - 2020 

Quantidade de participantes no Zoom:27  

Nossa aluna cadeirante Bia quer fazer esta acrobacia na cadeira, olha ela de ladinho 

falando com o Tursi. 

 

 

 
 

03 de março de 2021 

 

Reunião com tech JA - Reunião para ajustes finais - atualizações de cadastros dos jovens dos 

Centros de juventude - Mobilizações para entrega de documentos em tempo hábil tendo em vista 

que o prazo final é hoje.  Nosso piloto fica pronto mostrando as nossas dificuldades, entretanto 

no próximo ciclo estaremos experts nas dificuldades encontradas dos nossos jovens. 

Quantidade de participantes no Meet. 10 

 
 

JÁ, nos apresentou este curso e criou um Cupom para nossos jovens participarem e 

ascender o nosso jovem para o mercado de trabalho, com uma nova perspectiva.  

Release “O Futuro do Trabalho” 

A Junior Achievement e a Estação Hack do Facebook estão oferecendo a 19 mil jovens no País 

o  curso “O Futuro do Trabalho”. 
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Totalmente em modo online e gratuito, o conteúdo está muito alinhado às necessidades e 

expectativas dos estudantes na faixa de 15 a 24 anos, quando o assunto é o mundo do trabalho. 

São abordados os temas 4ª Revolução Industrial, Nova Economia, Habilidades socioemocionais 

requeridas neste milênio e carreiras do futuro, entre outros.  

Aberto a todos os jovens na faixa etária mencionada, os que completarem mais de 75% do curso 

terão direito a um certificado que poderá compor o currículo profissional. 

Dados para o acesso à Plataforma se encontram no Instagram 

https://www.instagram.com/jadistritofederal/. O site para acesso  é o https://ead.jabrasil.org.br/ e 

o cupom para o curso: DF2021FT.  

 

 
A Junior Achievement é uma instituição que prepara estudantes para empreender e oferece 

cursos de empreendedorismo, preparação para o mundo do trabalho e educação financeira.  No 

mundo desde 1919 e em todo o País, está no DF há 16 anos e atua em escolas públicas e 

particulares, empresas e instituições de ensino em geral.  

Contatos:  

E-mail: jadf@jadf.org.br 

Instagram: @jadistritofederal  

Telefone: (61) 99513-0855. 

 

 

Aula de Assistente Administrativo/34 Continuação -  importância do autoconhecimento nas 

organizações - Dinâmica! Quantidade de participantes no Zoom: 91 + Lar de Eurípedes 
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Aula de Empreendedor digital /28  Tema: Canais, Facilitadores, SSL e Marketplace. Na aula 

de hoje abordou-se temas abrangentes que gerou uma compreensão sobre os canais de 

venda que se referem a modalidade que o Empreendedor escolheu para ofertar seus 

produtos/serviços, enquanto o Market place é a opção de venda através de um site de 

renome. Quantidade de participantes no Zoom: 30 + 4 Lar Eurípedes  

 

 

 
 

Aula de Teatro: Adilson e alunos propondo sobre o filme que irão fazer para o final do Ciclo e 

programação para encontros pontuais semana que vem!  

Quantidade de participantes no Zoom: 11 

 

 
 

Encontro com os jovens do módulo IV - alinhamento para as gravações do segundo capítulo 

do Gênesis, o que será feito das personagens. (Sem spoilers). Quantidade de participantes no 

Zoom: 5  
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Sessão 4/10 Tema: Eixo Espiritual - Atendimento Psicológico Grupo II (MATUTINO) 

  

Sessão 4/10 Tema: Eixo Espiritual - Atendimento Psicológico Grupo III (VESPERTINO) 

  

 

 

04 de março de 2021 

 

Aula de Empreendedor digital/29 -  Tema: Controle e Fluxo de Caixa e ainda enaltecendo 

sobre como compreender na prática a forma de utilização do controle de movimentação 

financeira no dia a dia do empreendedor.Quantidade de participantes no Zoom: 36 + 4 Lar 

Eurípedes participantes. 

 

 
 

 

Aula de Assistente Administrativo/35- Abordando o tema sobre as  Múltiplas Inteligências, na 

visão de Gardner como identificar as nossas inteligências, como: lógica matemática, visual e 

espacial (desenhar), inteligência musical, inteligência corporal. Tivemos uma apresentação do 

jovem Leonardo representando a inteligência musical. Foi um sucesso  

Quantidade de participantes no Zoom: 82 
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Mobilização para cozinha de Sucesso - Foram enviados os cards para parceiros, escolas, 

redes sociais locais, grupos ativos e não ativos dos cursos ou oficinas do CJC e listas de 

transmissão para o novo cozinha de sucesso que inicia dia 08/01/2021 

 
 

 

Aula de Funcional Fight / 8  Exercícios de alongamento  e em seguida a pratica exercícios  de 

solo, trabalhando os membros superiores, fortalecendo a resistência física.  

Quantidade de participantes no Zoom: 5 
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Aula de Teatro:  Trabalhar questões atemporais sobre o poder de traição o que são pertinentes 

para este trabalho, e ainda as obras assim como as discussões do agora por exemplo obras 

escritas a tanto tempo e ainda dialoga com o hoje, as obras escolhidas são: para falar numa 

linguagem virtual e desafios para o hoje  

Leitura branca da obra de Shakespeare.  Romeu e Julieta  (onde a personagem empresta apenas 

a voz para que a obra seja lida)  e após a leitura trabalhar as conexões e dá se o início da 

construção da personagem.  

 

Quantidade de participantes no Zoom: 26 

 

 
 
 
Live com nossos jovens do Gênesis - Falando sobre como trabalhar o processo criativo, assim 

como explicando como foi o processo da criação da personagem.  

Mega orgulhosa dos meninos fazendo live e falando sobre o que aprenderam e ainda tendo na 

live Marcelo Pelucio realmente nos leva para um lugar onde temos a certeza de que estamos no 

caminho certo mesmo em um momento complexo pode dar certo? 

 
 
 
 

05 de março de 2021 

 

Aula de Teatro Encontros pontuais - Início do projeto Labirinto com os jovens do módulo 3 

alunos de todos os Centros de Juventude DF. Encontros pontuais (Nas próximas semanas 

teremos vários encontros pontuais com todos os módulos de teatro ). Muitas ideias para a criação 

do Projeto para o nosso trabalho final, na semana cultural em abril. Alunos: Erika, Guilherme e 

Vitor / Lucas Andrew (CJC) Quantidade de participantes CJC: 4 
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Aula de Empreendedor digital /30 - Continuação da aula passada sobre fluxo de caixa, e ainda 

um momento em que os jovens compartilham experiências. Importância de contas a pagar e 

receber além das entradas e saídas do dia no cotidiano do empreendedor. Quantidade de 

participantes no Zoom: 35 + 4 Lar Eurípedes participantes. 

 

 
 

 

Assistente Administrativo Continuação da aula anterior sobre as múltiplas inteligências como 

naturalística, espiritualista, espacial, linguística, intrapessoal, lógico matemática, corporal, 

musical e interpessoal. 

Quantidade de participantes via zoom: 88 

 
 

 

Aula de Teatro CJC  módulo IV- Vivências sobre desmontagens cênicas, o que podemos fazer 

sobre como fazer a construção técnica, a construção artística, e quais foram todos os processos 

até chegar na montagem final ou seja o inverso do que foi apresentado, como se fosse do final 

para o início com todas as camadas. Assistindo a desmontagem da peça Festa de Inauguração 

do Teatro do Concreto. CeinCena foi assistir quando podíamos ir ao Teatro, agora vem com uma 

nova releitura foi construída dentro do teatro e neste novo momento está sendo feito fora do 

Teatro.  

Leitura de trabalhos para novas provocações - Será que o Gênesis terá um novo capítulo ou terá 

uma desmontagem? Quantidade de participantes no zoom: 14 
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29/03/2021 

Empreendedorismo Digital, aula de número 45, com 28 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes. 

Tivemos a participação do pessoal do J.A fazendo a divulgação sobre o “Trabalho de Futuro”, 

iniciamos a matéria Marketing Digital. 

 

 
 
30/03/2021 – Empreendedorismo Digital, aula de número 46, com 18 participantes. Falamos 
sobre as vantagens do Marketing como interatividade, analise e mensuração, direcionamento. 
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31/03/2021 – Empreendedorismo Digital, aula de número 47, com 19 participantes. Falamos 
sobre o Empreendedorismo nas redes sociais como Whatsapp Business, Facebook, Instagram, 
Pinterest entre outros. 
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Dia 29/03/2021 tivemos Reunião de Coordenação e contamos com 10 participantes. Alinhamos 
as diretrizes da semana. 
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30/04/2021 – Oficina de Biojóias, aula de número 03, com 25 participantes. Tivemos aula prática 
com interação total dos nossos jovens exibindo seus produtos artesanais. 

 
 
29/03/2021 a 31/03/2021. (Acompanhado por Gabriel) 
 
29/03/2021- BIOJÓIAS MATUTINO, 17 participantes. 
Nesta aula foi falado um pouco sobre o tema ‘’ A moda e o meio ambiente”, onde a professora falou 
sobre alguns códigos de ética para a preservação e falou sobre a preocupação em fazer uma moda 
mais sustentável. 
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29/03/2021- Cozinha de sucesso TOP 03, 32 participantes. 
Aula magna contou com a presença do Dep. Rodrigo Delmasso e o Secretario da Juventude 
Kedson Rocha. A receita trabalhada nessa aula foi Carne ao molho madeira  

 
 
30/03/2021- Aula Magma de Empregabilidade, 61 participantes. 
Esta fui a primeira aula de empregabilidade, que contou com a presença do secretário Kedson Rocha 
e a equipe IECAP, a professora explicou um pouco sobre o curso e como seria a dinâmica das aulas. 

 
 
 
 
 
30/03/2021- - BIOJÓIAS VESPERTINO, 25 participantes. 
Nesta aula a professora deu início a confecção, ela início com uma técnica de como realizar um nó. 
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30/03/2021- - BIOJÓIAS MATUTINO, 14 participantes.  
Nesta aula a professora deu início a confecção, ela início com uma técnica de como realizar um nó. 

  
31/01/2021- Cozinha de Sucesso Top 03- 20 Participantes, receita do dia de hoje foi frango xadrez 
com legumes. 

 
 
RELATORIO SEMANAL 29 a 31 de março de 2021 – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 
Dia: 29 de março de 2021, hoje tivemos uma deliciosa aula de como fazer pizza. Maneira 
rápida e eficaz. Usando poucos ingredientes e com o resultado ótimo para vendas 
Quantidade de participantes via zoom: 20  
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Dia: 30 de março de 2021 – hoje aprendemos a fazer pães de hambúrguer e vários tipos de 
molho, bom para a venda e para o próprio consumo, foi m sucesso. 
Quantidade de participantes via zoom: 18 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATORIO SEMANAL 29 A 31 DE MARÇO DE 2021 – BIOJOIAS MATUTINO 
DIA: 31 DE março DE 2021 – aula de hoje sensacional e super dinâmica, o passo a passo de 
como fazer macramê. Uma ótima opção de venda. Os alunos receberam os kits e estão super 
empenhados e evoluindo rápido na confecção. 
Quantidade de participantes via zoom: 14  
 

 
 
Boletim CJC  -  ATIVIDADES que aconteceram após o envio  para Sarah 26/03/2021 ao dia 
02/04/2021  
 
26/03/2021 alunos de panificação e confeitaria - Empreendendo Bom ju doçuras  Nossa 
empreendedora aluna do CJC  de Cozinha de sucesso - @bomju.docuras 
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26/03/2021 - Encontros pontuais com Adilson Diaz Módulo III - Estes encontros são 
imprescindíveis para que o roteiro final seja construído e é um momento de troca entre professor 
e alunos - Transferência - Confiança = Conexão 

 

 
mod I 
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Mod IV  

 
27/03/2021  Reposição de aula mod III ( Adilson esteve na comemoração de 20 anos Iecap) 
Encontros pontuais com Dill Diaz com os alunos de Teatro de todos os Centros de Juventude 
DF - Ressaltando nestes encontros são discutidos cada personagem que o jovem propõe - Um 
momento que o professor pontua as propostas para o dia da aula com todos os jovens e então 
comecem a tecer a conexão de cada personagem. 

 
Thaise (CJ SAMAMBAIA)                                             Emilly (CJ SAMAMBAIA) 

 
Anabê (CJ CEILÂNDIA) 
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Mod IV CJC 

 
Mod I Samara Ato II - Cena V (dobrar?) - CJ CEILÂNDIA 

 
Mod II 
Fleury CJC                                                                               Ana Lu CJC 

 
27/03/2021 Alunos de Teatro assistiram a peça do Rainer Cadete 

Eitaaaa que é uma peça sensacional!! Lembrando que amanhã tem maisss 😍❤️❤️❤️ 

Alunos de Teatro assistiram a peça do Rainer Cadete / Adilson e eu também assistimos e foi 
maravilhoso. Neste momento onde os jovens estão aglomerando fazendo festas clandestinas os 
nossos jovens ( a gente tem o cuidado de oferecer outras alternativas para que possam estar em 
casa e seguros às vezes trabalhamos dobrados ficamos horas a fio em frente ao zoom, 
entretanto o resultado é gratificante estamos fazendo a nossa parte e isso nos faz sentir mais 
humanos e como Nanda diz CUIDAR É ATO DE AMOR  então que nós como agentes 
transformadores CUIDEMOS dos nossos jovens / Neste sentido sou grata por ter sempre o Dill 
comigo e conosco! #gratidão por tanto.  
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29/03/2021 Aula de Biiojóias - Entrada da JÁ falando sobre a parceria e explicando como 
acessar a plataforma foi criado um voucher para que nossos jovens tivessem acesso! 
Em seguida, a instrutora Suzana fala sobre a importância da sustentabilidade assim como os 4 
Rs, assim como as suas denominações. Aula incrível de cidadania. Aula sobre tintura das peças 
e perfurações. Todos os jovens estão encantados com a Oficina.  
Quantidade de participantes no Zoom: 17 

 
 

 
 
29/03/2021 Aula de Cozinha de Sucesso Panificação e Confeitaria - Chef Edu ensina aos 
aprendizes a fazer pizza doce e salgada.  
Quantidade de participantes no Zoom:  

 
29/03/2021 Encontros pontuais Com Adilson Diaz! Alunos apresentam as propostas para 
o professor Dil que fica encantado e ainda dá alguns feedbacks.  
Mod I Eli Jardel CJE 
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THAISE - CJ SAMAMBAIA                                 Maria Luiza ( CJ CEILÂNDIA) 

 
Esther (CJ CEILÂNDIA)           Larissa (CJ CEILANDIA) 

 
Liz Bruna (CJ CEILÂNDIA)                                              Leticia (CJ CEILANDIA) 

 
Leonardo (CJ CEILÂNDIA)                                                       Luisa (CJ SAMAMBAIA) 
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Mod II CJE 

 
Mod IV CJC 

 
29/03/2021 Aula de Teatro  Centros de Juventude DF Módulo II com Adilson Diaz - Estudos em 
grupo sobre a semana cultural, últimos ajustes para iniciarem as filmagens!  Entrada da JÁ na 
sala de Teatro para que fosse mostrado como os jovens podem acessar ao programa Futuro do 
Trabalho   
 parceria JÁ -  IECAP. 
Quantidade de participantes no Zoom 12 
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29/03/2021  Entrega de Kits no Centro de Juventude Ceilândia - Início da entrega de kits  no 
Centros de juventude Ceilândia: ( A oficina contempla 40 jovens distribuídos nos Centros de 
Juventude Ceilândia, Estrutural e Samambaia - 20 jovens no turno matutino e 20 jovens no turno 
vespertino - No CJC tivemos 17 jovens inscritos para a oficina.) As entregas foram feitas de 
acordo com a escolha dos alunos ( Pontos de distribuição: Escritório  Plano Piloto - Perto da 
Rodoviária, CJC, CJE, CJS) para que fosse facilitado para o aluno tendo em vista que agora 
atendemos todo o DF..  
Quantidade de Kits entregues 10 
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o pai da aluna foi buscar o kit - bacana né? Esta oficina de biojóias promete revolucionar 
o empreendedorismo  dos nossos jovens dos Centros de Juventude DF.  
 
29/03/2021 Aula Magna WS TOp 3 Aula magna com a presença do nosso secretário Kedson e 
Deputado Delmasso.  
Quantidade de participantes no Zoom: 32  

 
 
30/03/2021 Biojóias Tarde - A professora Suzana inicia a aula prática e ensina passo a passo o ponto 
macramê os aprendizes estão super empolgados e treinam em casa com o material do Kit entregue 
ontem.  
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30/03/2021 Aula magna de Empregabilidade com o Psicossocial Eliane Salzano e Andreia 
Arruda, e ainda com a presença da nossa Diretora Renata e o nosso secretário Kedson dando 
as boas vindas a nossa nova turma de Empregabilidade e ainda apresentação dos serviços 
oferecidos pelos Centros de Juventude DF.  
Quantidade de participantes no Zoom: 59 

 

 
30/03/2021 Hora da conversa jovem -"Conversa Jovem" sobre um tema que embarga a voz e 
que merece ações contínuas. Obrigada pela troca e crescimento mútuo. Participação dos atores 
sociais das Redes de Ceilândia e Samambaia, orientadores educacionais, atores da 
subsecretaria de enfrentamento às drogas - CONEN/SEJUS,  
Quantidade de participantes no Zoom:  
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30/03/2021 Entrega de Kit  Bijoias. Centro de Juventude Ceilândia 

 
 
30/03/2021 Encontros pontuais com Adilson Diaz - Os aprendizes estão se surpreendendo 
com as propostas. O professor Dil Diaz está acelerando para que as gravações sejam iniciadas 
pelos jovens, e então chegar no resultado final no Casulo II.  
 
Teatro mod III  

 
mod I 
Eli (CJ CEILÂNDIA)                                                      Taisa (CJ ESTRUTURAL) 

 
Thiago (CJ SAMAMBAIA)                                       O primeiro detonador... Carlos (CJ 
CEILÂNDIA) 
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Flor (Carol) - (CJ SAMAMBAIA)                                  Emilly (CJ SAMAMBAIA) 

  
Gabrielle (CJ SAMAMBAIA) 

 
30/03/2021 Entrega de kits CJC - A coordenadora do CJC foi ao centro de Juventude 
Ceilândia para atender aos jovens / entrega de kits./ Biojóias  
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30/03/2021 Encontro com Sarah e Fill para alinhamento do filme no final do Ciclo módulo V - um 
momento de acesso às nossas memórias onde tudo começou com o Teatro! Muitas ideias 
fervilhando em nossas mentes!   
Aqui finalizaremos os módulos de teatro e daremos início ao Voluntariado.  
Deixaremos o coletivo para que outro jovens possam vir dos outros módulos e construiremos 
novas peças teatrais só quem sem lista de presença ( eles estarão por quererem contribuir e 
serem ajudantes nos módulos que virão .. por exemplo modi I, e estarão disponíveis para projetos 
futuros / parcerias vídeos / aulas /apresentações e outros. …. Muitas News Aguardem! 
 

 
30/03/2021 Aula de Teatro com módulo V CeinCena - Muitas propostas para o documentários 
participação do nosso querido e parceiro Marcelo Lucchesi - Neste dia revisitamos várias 
memórias sobre a nossa trajetória até os dias atuais. Iniciamos depois da nossa primeira 
apresentação na festa de formatura levando abraços para todos no DF.  
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Nosso primeiro passeio juntos ao teatro Regina Araujo estava chegando na coordenação do 
Centro de Juventude Ceilândia. Noite de teatro com @celeirodasantas e ainda Eliane salzano 
Conosco sempre nos apoiando e nos motivando  

 @ceincena. primeira vez no teatro juntos e fomos 
recebidos com muito carinho pelos atores. 
 
31/03/2021 Biojóias Manhã-  A professora Suzana ensina o passo a passo sobre o ponto macramê  
Nossa aluna Luciana está aperfeiçoando a técnica e está vendendo pulseiras.  
Quantidade de participantes no Zoom:  
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31/03/2021 Cozinha de Sucesso panificação e confeitaria / hambúrguer.... Cozinha de sucesso. 
Aula de hambúrguer e molhos 
Quantidade de participantes no zoom:   
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31/03/2021 Aula de Teatro Mod III Centros de Juventude DF - O aluno Léo está ajudando na 
escrita do roteiro, este jovem promete porque ele traz um olhar enaltecedor para Dil e 
Coordenação e o melhor é que os alunos estão amando a interação e o recebe de braços abertos 
Normando está chegando para reforçar o time.  
Quantidade de participantes no Zoom: 12 

 
31/03/2021 Cozinha de Sucesso Top 3 - Para nossa sexta feira Santa Peixe  e para os dias 
normais frango Xadrez.  
Quantidade de participantes no Zoom:   

 
31/03/2021 - Encontros Pontuais com Adilson Diaz Teatro  
 mod III - CJC  
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Fernanda arrasa no figurino.  

 
31/03/2021 Nossos jovens de Teatro Módulo III - se encontram para dialogar 
sobre  escreverem um longa metragem - Orgulho demais destes jovens.  

 
01/05/2021  
Aula de Teatro módulo I Centros de Juventude DF - Corte para o primeiro ensaio - Prólogo - 
Semana cultural com muitas propostas  interessantes onde os jovens estão trazendo ideias de 
elaboração de textos, prólogos, propostas, com intenções a partir de Romeu e Julieta e a nova 
reflexão segundo ao momento vivenciado neste momento onde o isolamento social é mantido.  

  
01/05/2021 - Aula Individual com Adilson Diaz mod IV  

 
 
Dil Eu sempre estrago as fotos... meu papaaaai.. hahahahha 
 
02/05/2021 Nossa aluna de biojóias Luciana - @lucianakrvalho já está fazendo pulseirinhas e vendendo. 
@suzanarodriguesdesign está muito feliz com os alun@s! E nós mais ainda!  
Com a Técnica do Macramê nossa jovem está fazendo pulseirinhas que incrível!  
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Em abril 

 

RELATÓRIO SEMANAL 05 A 09 DE ABRIL DE  2021 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TEATRO, 
EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDOR DIGITAL, COZINHA DE SUCESSO, FUNCIONAL FIGHT, BIOJOIAS. 

Dia: 05 de abril de 2021 –Assistente Administrativo, aula 55, iniciamos sobre a importância de uma 
Gestão Financeira dentro das organizações. 

Quantidade de participantes via zoom: 62 
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Dia: 05 de abril de 2021,  panificação e confeitaria,  aprendemos uma receita deliciosa de pastel de feira 
recheado. Fácil e pratica para fazer e uma opção muito legal para venda. 

Quantidade de participantes via zoom: 11 
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Dia : 05 de abril de 2021, Biojoias, aula 4, o tema desta semana e o ponto de macramê, utilizando linhas 
e sementes. Todos os alunos já estão com os kits e praticando o passo a passo.  

Quantidade de participantes via zoom: 7 

 

 
 

 

 
Dia: 06 de abril de  2021 – Assistente Administrativo, aula 56, tema super importante  educação 
financeira, várias dicas, como: fazer um planejamento das finanças, planejar os gastos, as contas fixas e 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

como organizar as despesas fixas e variáveis. Utilizar a tecnologia a seu favor. Antes de comprar ou 
investir, fazer comparação de valores e qualidade dos produtos. 

Quantidade de participantes via zoom: 59  

 

 

Dia : 06 de abril de 2021, Funcional Fight, última aula deste ciclo. Praticamos exercícios para os 
membros superiores e inferiores, com combinações de agachamento e fortalecimento.  

Quantidade de participantes via zoom: 4  
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Dia: 07 de abril de 2021, panificação e confeitaria, tema de hoje sorvete, dindin gourmet e ft 

Quantidade de participantes via zoom: 19  

 

 

 
Dia: 07 de abril de 2021,Biojoias, aula 5, continuação e finalização da pulseira de macramê com 
sementes do cerrado. Vários alunos finalizaram e ficou um trabalho lindo. Tivemos hoje a participação 
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da psicóloga Andreia Arruda, convidando os jovens para o workshop sobre morte, luto e suicídio que 
será realizado no próximo sábado dia 10. 

Quantidade de participantes via zoom:  8 

 

 

 
Dia: 07 de abril de 2021, Assistente Administrativo, aula 57, falamos sobre as Soft Skills . Tivemos a 
participação da psicóloga Andrea Arruda, convidando jovens para participar dos minicursos e workshop 
com o tema morte, luto e suicídio, será realizado no dia 10 de abril. 

Quantidade de participantes via zoom: 65 
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Dia : 08 de abril de 2021, Assistente Administrativo, aula 58, falamos sobre as principais soft skills, como: 
comunicação, liderança, flexibilidade e resiliência, trabalho em equipe, criatividade, ética no trabalho, 
pensamento crítico, inteligência emocional. 

Quantidade de participantes via zoom: 55 

 

 

 

 
Dia: 08 de abril de 2021, entrega dos kits do curso empreendedor digital, no centro de Juventude da 
Estrutura. 
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Dia : 09 de abril de 2021, aula  
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Quantidade de participantes via zoom:  

 

Dia: 09 de abril de 2021, O centro de juventude da estrutural recebeu uma doação de 50 cestas para 
serem entregues aos nossos alunos e parceiros do Iecap. Hoje tivemos a honra de entregar 25 cestas para 
casa de recuperação mar vermelho, onde temos vários dos jovens fazendo as oficinas e se 
profissionalizando para uma nova oportunidade.   

As cestas foram doadas ao Iecap, por intermédio da Sr.ª Marilete Silva, através da parceria junto a BPW 
Brasília, Presidente da instituição Bernardeht Martins. 
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Dia: 9 de abril de 2021, Panificação e confeitaria, última aula deste módulo. Hoje falamos sobre 
fotografia de alimentos  

Quantidade de participantes via zoom: 20 
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Dia: 09 de abril de 2021, entrega de kits do curso empreendedor digital, na Estrutural  

 

 

 

Boletim/Relatório Semanal 
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Centro de Juventude Samambaia- DF 

De 05/05/2021 a 09/05/2021 – Empreendedorismo Digital: 

Dia 05/05 Falamos sobre alguns pilares como relevância, qualidade e comportamento. 

Contamos com 28 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes.  

 

 

 
Dia 06/05 Falamos sobre novas ferramentas digitais, como por exemplo o WhatsApp Business, Facebook, 
Instagram, Linkedin, Twiter, Youtube, Pinterest, Twitch, Tik tok entre outros. 

Contamos com 26 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes. 
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Dia 07/05 Falamos sobre como criar um site, oferecendo todas as ferramentas de composição. 

Contamos com 26 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes 
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Dia 08/05 Falamos sobre a importância do “Storytelling”. 

Contamos com 26 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes 
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Dia 09/05 Falamos sobre a importância do “Storytelling”. 

Contamos com 32 participantes, sendo 4 do Lar Eurípedes e 4 do Mar Vermelho. 

 

 

 

Reunião da Rede Social de Samambaia 06/05/2021 – Conduzida pela Coordenadora Ana Rute e equipe 
técnica, Andréia Arruda e Eliane Salzano. 

Apresentamos os Centros de Juventude do DF, falamos sobre nossos cursos que hoje abrange todo o DF, 
debatemos o assunto “Saúde Alimentar” e fechamos a próxima pauta da próxima reunião. 

Contamos com a participação de 35 pessoas. 
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Biojóias – De 06/05 a 09/05/2021: 

Dia 06/05/2021 ... 

Pulseira de bolinhas com macramê; Ensinou a fazer a alça de macramê; Fez uma pulseira de bolinhas, 
alguns tiveram dificuldade de passar a bolinha na linha e deu a atenção individual para os alunos que 
tiveram dificuldade. 
Contamos com a participação de 20 alunos. 
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Biojóias – De 06/05 a 09/05/2021: 

08/05/2021 Andreia entrou na aula para falar sobre o atendimento psicológico disponível no Centro de 
Juventude e sobre o workshop que iniciará dia 10, às 09h, com temas sobre suicídio, luto e perdas 
durante a pandemia. 

Ensinou a fazer pulseira com linha de silicone e semente de açaí, os alunos que não receberam a linha 
de silicone fizeram com outro tipo de linha 

A segunda peça produzida foi um colar com semente Jarina, explicou a diferença entre as sementes e 
fez o processo de costura. Poucas pessoas demonstraram dificuldade e os alunos mostraram o resultado 
durante a aula para a professora. 
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Entrega de “Kit Pedagógico” do Curso de Empreendedorismo Digital – dias 08/05/2021 e 09/05/2021. 
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Boletim Acontecimentos após o Envio para a Sarah/ Teatro Biojoias Tarde e ações CJC 
04/04/2021 Encontro com os jovens de Teatro de Minas Gerais para um bate papo após a apresentação 
- Estamos pensando em um intercâmbio, aproveitando as facilidades que o online oferece!  
Uma obra baseada na comédia Muito Barulho por Nada de William Shakespeare. 
Realização do coletivo: Kyrius Cia de Artes 
Com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio do Fundo Estadual da 
Cultura . Edital - ARTES SALVA VIDAS. Projeto Fica em Casa com Shakespeare  direto de Contagem 
Quantidade de participantes no Zoom 12 

 

 
 
05/04/2021 Aula de Teatro Mod II CJs - O professor Adilson mostra para eles como foi feito a MIM I - 
Quantidade de participantes no Zoom  11 

 

 
05/04/2021 Encontros pontuais com Dil Diaz 
Quantidade de participantes Módulo I 
Ama + Julieta = Banimento (@Giovanna marquem um dia para lerem juntas) 
Terça feira                                                                    Ama (Infância de Julieta) 
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Mod II 

 
06/04/2021 Aula de Empregabilidade Processo seletivo 
Quantidade de participantes no Zoom 50 

 
06/04/2021 Aula de Biojóias - Alguns de nossos jovens postaram as pulseiras no grupo! A professora 
tem o cuidado de explicar passo a passo como confeccionar joias. Galerinha do vespertino arrasando 
nas confecções de biojóias.  
Quantidade de participantes no Zoom 
Shirley  - Kamis 
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Thaise de Oliveira Sá                                     Esthefany 
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Evandra                                                                    Samara 
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Sil Bolos Nunes                                                         Samara  

 
 
Pulseira da Sil 
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06/04/2021 Encontros pontuais com Dil Diaz 
Teatro módulo I 

 

 

 
Mod II 

 
 
06/04/2021 Reunião de Coordenação- Alinhamento para entrega de kits Empreendedor dias 08 e 09/04  
Nova oficina de primeiros socorros, finalização dos profissionalizantes.  
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Quantidade de participantes Zoom 11 Participação de Gabi e Kell ( dos cursos profissionalizantes.)   

 
06/04/2021 Aula de Teatro CeinCena Alinhamento com Sarah e Fill da comunicação para edição do 
documentário do CeinCena. Muitas emoções, muitas vivências em 2 anos!!!  

 
 

07/04/2021 Mobilização para o novo curso de primeiros socorros nos grupos de WhatsApp, alunos 
ativos e não ativos CJC, parceiros, redes e colaboradores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

07/04/2021 Entrada da Psicóloga Andreia na sala de Teatro falando com os jovens sobre os minicursos 
luto e morte, nos dois sábados de 9 às 10 da manhã  6 próximos sábados teremos atividades, e acolher 
demandas assim como encaminhar e ajudar o jovem a crescer nestas vertentes, movimentos cíclicos da 
vida no crescimento e amadurecimento.  
Quantidade de participantes no Zoom: 11 
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07/04/2021 Dica da professora Fernanda _ Cuidador de Idoso e agora professora do Curso básico de 
primeiros socorros sobre o dia mundial da saúde e como prevenir a Covid 19 / gravou um vídeo e enviou 
para  que compartilhamos! Gratidão Nanda 

 
07/04/2021 - Encontros Pontuais com Adilson Diaz - Os encontros são para tomada de decisões sobre a 
personagem assim como texto para facilitar o diálogo e a costura de tudo na aula com todos os 
participantes.  
Quantidade de participantes no dia: Quantidade  
Mod I 

 
Mod II 

 
Mod IV 
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07/03/2021 Reunião com a |Liga grupo de To e enfermagem da Unb A aluna Keyza do coletivo 
CeinCena  convidou nos para ajudar numa campanha de arrecadação de 36 cestas para entregar a 
famílias carentes do Sol Nascente atendidas pela UBS 1 neste sentido Marcelo Lucchesi nosso super 
parceiro e psicólogo e a coordenadora  Regina Araujo irão ajudar no projeto de arrecadação das cestas, 

nós como rede temos que nos ajudar. Juntos vamos mais longe!  

 

 
 
08/04/2021 Entrega dos kits para os alunos de empreendedor digital do  Centro de juventude Ceilândia 
-  
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08/04/2021 Aula de Teatro mod I - Dil dando feedbacks para os últimos ajustes , semana que vem 
iniciam as gravações! Tá chegando a reta final.  
Hoje foi o dia de mostrar para os jovens a nossa sala mágica, a sala de madeira, a nossa sala do 
presencial onde a energia era incrível que a gente podia sentir em todo o espaço. Ai que saudades, com 
direito a  emoções e lágrimas. Saudades do presencial.  
Quantidade de participantes no Zoom 21 
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08/03/2021 Aula de Biojóias. Galerinha da tarde! Os alunos estão mega empolgados e super engajados 
em aprender e compartilhar no grupo, a professora Suzana está a todo vapor instruindo cada um que 
solicita a sua ajuda! Mega orgulhosa Prof Suzana com seu jeito de ser Iecap.  
Quantidade de participantes no zoom 12 
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08/04/2021 Mobilização para  
1ª Semana "Inspire um jovem" 

Dos Centros de Juventude do DF  

 
Para toda a juventude 
Evento totalmente gratuito e online  
Do dia 12 a 16 de abril 
De 10h às 11h10 
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08/04/2021 Encontros pontuais com Adilson Diaz! Reta final para a Semana cultural As próximas 
semanas iniciaremos as gravações!  
Mod II 

 
Módulo IV  

 
 
08/04/2021 Encontro com UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 
Curso de Teatro-Licenciatura - Falando sobre performance e criação da personagem. Encontro com o Átila, aluno da 

Universidade. Bate papo maravilhoso e cheio de novos saberes.  
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09/04/2021 - WORKSHOP SOBRE SAÚDE MENTAL: A morte e o morrer! 

 

 
Morrer se trata não apenas de questões biológicas e físicas, mas também de experiências pessoais e 
sociais. O morrer é uma ação que impacta o sujeito, seus vínculos, a comunidade em que vive e depende 
de como a sociedade a que pertence define esse acontecimento. Pensar sobre esta etapa é pensar sobre 
o processo da vida e aprender, direcionar e redirecionar sentimentos para que esta etapa não interfira ou 
adoeça o viver. 

 

09/04/2021 Aula de Teatro mod IV - Centro de Juventude Ceilândia - Hoje dia de propostas finais para 
iniciar as gravações da desmontagem. Que venha a Semana Cultural. 
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Quantidade de participantes 15 

 
09/04/2021 -  

 
09/04/2021 Entrega de Cestas básicas / Assistente Social Eliane Salzano enviou 8 Cestas para as famílias 
dos jovens.  
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09/04/2021 Segundo dia da Entrega de Kits para os alunos de Empreendedor digital - Amando conhecer 
os jovens, as entregas continuam até entregarmos todos os kits.  
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Boletim #23 Após o Envio para Sarah!  

Segue relatório diário das atividades dos Centros de Juventude DF.  

Caso não esteja de acordo por favor me avise que posso retificar… 

Att: Regina Araujo  

 
08/04/2021 Encontros pontuais com Dill Diaz e módulo III de Teatro - Quantidade de jovens assistidos 
neste dia: 4 
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10/04/2021 Mini Curso sobre Workshop Morte e Morrer com Andreia Arruda e Eliane Salzano participei 
do encontro.  Fechamos o primeiro dia do Minicursos "A morte e o Morrer", o Workshop sobre Saúde 
Mental espera suprir uma demanda dos jovens e equipe, sobre temas desafiadores que tem ocorrido na 
vida atual e fazem parte do Viver e pretende capacitar jovens e demais membros da população sobre 
como gerenciar suas emoções e cultivar Saúde Mental.  

 

 
 
12/04/2021 Mobilização para  semana PALESTRAS GRATUITAS SOBRE EMPREENDEDORISMO  
E GRANDES CASES DE SUCESSO, NÃO PERCA! 
1ª Semana "Inspire um jovem" do Centro de Juventude do DF 

📚Para toda a comunidade interessada 

🖥️ Evento gratuito e online 

📃Com certificado de participação 

👉 Reserve sua agenda pra essa programação incrível: 
Segunda, 12/04: Janete Vaz (Grupo Sabin Imagem), às 10h 
Terça, 13/04: Jana Caputo (treinadora e mentora), às 10h 
Quarta, 14/04: Rodrigo Bindes (empresário e estrategista digital), às 10h 
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Quinta, 15/04: Luis Fula (Vai Bem Gelados e Look n’ Feel) e Leo Aguiar (Parque Bambolim), às 10h 
Sexta, 16/04: Beto Pinheiro (Coco Bambu), às 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2021 hoje com a presença de: 
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Janete falou da importância de inovar e de como  
essa sempre foi uma característica presente na empresa. “A inovação esteve presente em nossa vida o 
tempo todo, desde que éramos pequenos, e eu costumo dizer que inovação é você às vezes fazer a mesma 
coisa, de formas diferentes. Seja qual for o tamanho de sua empresa, você pode ser inovador nela e trazer 

coisas diferentes para a realidade em que você está vivendo.” 

 

 

 

12/04/2021 Aula Magna de primeiros socorros! Com Eliane Salzano e Andreia Arruda,  Tivemos a 
presença do Secretário Kedson e Deputado Delmasso, falando sobre a importância de saber os 
procedimentos dos primeiros socorros.  
Fernanda inicia a aula falando sobre a aula e o que irá ser abordado no decorrer do curso de primeiros 
socorros.  
Quantidade de participantes no Zoom: 109 

 

 
 
12/04/2021 Aula de Empreendedor Digital “Primeira Semana Inspire um Jovem”- CJ DF Iniciamos a 
semana com uma participação de Janete Vaz – Fundadora do Grupo Sabin. Em sua fala rica em 
informações nos ensina como: atrair, escutar, falar, inspirar, encorajar, desafiar, reconhecer, 
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recompensar e comemorar. Tudo isso faz parte da Gestão de Pessoas. A palestra foi conduzida por Raquel 
Magalhães, professora do curso profissionalizante de Empreendedorismo Digital, o primeiro dia do 
evento contou ainda com a participação dos profissionais que estão à frente dos CJs; do secretário de 
Juventude, Kedson Rocha; do deputado Delmasso, vice-presidente da Câmara Legislativa do DF; e de 
Renata Oliveira, presidente do Iecap (Agência de Transformação Social)   
O grande objetivo da 1ª Semana Inspire um Jovem é trazer casos de sucesso que comuniquem a superação 
do medo de alcançar os próprios sonhos, entendendo quais recursos podem ser utilizados para ter 
resiliência e enfrentar as dificuldades que podem surgir no caminho. 
Quantidade de participantes no zoom: 86 

 
 

12/04/2021 Aula de Assistente Administrativo - Aula 60 , tema abordado  sobre Mapas Mentais e 
Fluxograma. Como utilizar no dia a dia e no ambiente de trabalho, usando a criatividade e organização.  
Quantidade de participantes no Zoom: 65 

 

 
 
12/04/2021 Aula de Biojóias aula 6, hoje aprendemos a fixar as sementes na corda e montar um colar de 
sementes. 
Quantidade de participantes no Zoom: 4 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 
 
12/04/2021 Aula de Teatro com o módulo II - Dill fala sobre a reinvenção do Teatro desde os tempos 
primórdios. Alinhamento para  última semana antes das gravações na semana que vem para que os vídeos 
sejam encaminhados para Edição com os jovens Matheus Diaz e Mateus Michetti.  
Quantidade de participantes no Zoom: 12 

 

 
 
12/04/2021 Reunião de coordenação Alinhamento para atividades finais ficou resolvido que a entrega 
de Certificados do ano 4 serão dias 22, 23 e 24 de Abril das 09 às 18 h e acontecerá em todos os centros 
de Juventude simultaneamente.  
W.S de Cozinha de sucesso dias 26, 28 e 30 manhã e tarde. Foi marcado uma reunião para o dia 14 às 15h 
alinhamento sobre relatório trimestral, acompanhamento das aulas de biojóias e informar a planilha 
sobre as aulas dos cursos que estão acontecendo!  
Foram entregues 28 kits de Biojóias e ainda  foram entregues mais 2 no escritório. 1 jovem pediu-me para 
que eu guardasse para ele que quando viessem à Ceilândia viria buscar e outros que estão remarcando 
para buscar os kits.  
Quantidade de participantes no Zoom 12 
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13/04/2021-  E.D INSPIRE UM JOVEM – Aula de Empreendedor Digital - Hoje palestra sobre técnicas de 
vendas com a influenciadora e mentora Jana Caputo, estiveram  presentes  os alunos da turma de 
empregabilidade,  a palestra foi motivadora falando sobre erros e acertos, e como é se tornar um 
empreendedor de sucesso, nossos jovens ficaram entusiasmados. deram nota 10000 para o Evento. 
Estiveram presentes Renata, o presidente do Iecap, Kedson Rocha e o subsecretário Luiz do 
Empreendedorismo  Dica Acesse a sua Chave de vendas Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, 
sendo assim sonhe grande. Sendo assim, sonhe grande!  
Quantidade de participantes no Zoom: 100 

 

 
13/04/2021 - Aula de Assistente Administrativo - aula 61 - Diversidades dentro das organizações, em dias 
atuais como identificar e lidar com as diversidades. Lembrando que o respeito deve estar acima de 
qualquer atitude ou pensamento.  
 Quantidade de participantes via zoom: 60 

 
13/04/2021- Aula de Biojóias Tarde - Os alunos estão aprendendo a fazer os colares, Professora Suzana 
ensina o passo a passo para os alunos que aprendem e postam o que fizeram. Os jovens estão encantados 
com a nova oficina.  
Quantidade de jovens segundo  lista de presença: 18 
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13/04/2021 Encontros pontuais com Adilson Diaz - Alinhamentos finais para o final do Ciclo um mega 
metragem.  

 

 
13/04/2021 - Aula de Teatro Com CeinCena. Últimas instruções e ainda feedbacks sobre os vídeos 
gravados para o documentário.  Quantidade de participantes no Zoom: 12 

 
14/04/2021 - Aula de Empreendedor Digital - E.D INSPIRE UM JOVEM – - Hoje palestra imperdível "Como 
aumentar as vendas do seu negócio com estratégias de marketing digital" com o influenciador e 
estrategista digital, Rodrigo Bindes. Contamos também com as ilustres participações de Renata Oliveira, 
Sec. Kedson Rocha, Dep. Rodrigo Delmasso. 
Quantidade de participantes no Zoom: 54 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

14/04/2021 Aula de primeiros Socorros - Fernanda fala sobre o método avaliativo e ainda sobre o que 
deve ser feito caso aconteça Na segunda aula do Curso Básico Primeiros Socorros.Os alunos conheceram 
como realizar a primeira abordagem à vítima, e como usar o DEA que é o Desfibrilador externo 
automático em algumas situações. 
# **JUNTOS PODEMOS SALVAR  VIDAS# 
#A VÍTIMA É O AMOR De ALGUÉM#** 
Quantidade de participantes no zoom: 114 

 
14/04/2021 Aula de Empreendedor Digital Com o tema “Quero empreender! O que sei hoje que gostaria 
de saber quando estava começando? ”Rodrigo compartilhou sua vasta experiência, com reflexões 
poderosas, motivando os jovens não somente a tirarem os seus sonhos do papel, mas a encontrarem os 
meios para fazê-lo. 
“dobradinha” com Leonardo Aguiar e Luis Carlos Fula. Ênfase para da fala do “Léo”, sobre resgate da confiança e 
AMOR, A= ACREDITAR, M=MOVER-SE, O=OUSAR, R=RESGATAR. Ênfase para a fala do Fula, para que possamos 
empreender não precisamos de dinheiro, mas sim de valores. Contamos também com as ilustres participações 
de Renata Oliveira, Sec. Kedson Rocha, Dep. Rodrigo Delmasso. 

Quantidade de participantes no Zoom: 98 

 
14/07/2021 aula de Assistente Administrativo aula 62.  Diversidades dentro das organizações. 
Discutimos sobre os vários tipos de adversidades no mundo e as consequências e a não aceitação das 
pessoas. Como administrar no ambiente de trabalho e a necessidade de entender e respeitar. 
Quantidade de participantes via zoom: 62 
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14/04/2021 Aula de Teatro módulo III  - Instruções para os vídeos  finais para que possa ir para o vídeo. 
( decupagem. Nossos jovens estão exauridos e cada dia mais nos relatam sobre as dificuldades, assim 
como as perdas que estão sofrendo nesta pandemia, parece que está mais presente. Hoje a nossa jovens 
Natiely veio para a aula chorando…  
Quantidade de participantes  no Zoom: 11 

 

 
14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: Abre o seu coração no Grupo de WhatsApp.  Queridos parceiros, quero 
declarar a vcs a imensa alegria e oportunidade que o IECAP está me oferecendo. As aulas me preenchem 
de amor, os alunos estão absorvendo o conhecimento, já estão fazendo suas primeiras peças. 
Sentia muita vontade de postar aqui as lindas msgs que eles me mandam, mas as vezes fico tímida. A 
Regina e a Maria me incentivaram a postar e assim o farei daqui pra frente,  
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retroativamente.  

O amor é contagiante! O trabalho de vcs é maravilhoso!👏👏👏👏💐 

Suzana BIOJOIAS: Gratidão por tanto  Sejuv DF 😍🙌👍🙏 
[15:07, 14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: Eu to muito feliz, pq a maioria das coisas que eu fazia dava errado... 
agora que eu to entrando mais nesse mundo do artesanato 
[15:07, 14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: E quero continuar com certeza! 

[15:07, 14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: Tendo pessoas pra me inspirar fica mais fácil ❤ 
[15:07, 14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: Mais tarde você pode me ajudar professora? 
[15:07, 14/04/2021] Suzana BIOJOIAS: Pq eu estudo, ai eu vou ter aula de 2 até as 4 e depois vou estudar 
inglês... só vou ter tempo bem de tardezinha eu acho 

 
14/04/2021 Encontros pontuais com Adilson Diaz módulo III - Alinhamentos finais para as gravações que 
assim como as costuras, semana que vem, ilha de edição. Semana Cultural Casulo II em breve nas telinhas 
do YT. 
Quantidade de participantes no dia: 9 
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15/04/2021 - Aula de Empreendedor digital Hoje temos duas palestras imperdíveis!!!  A temática é 
como encantar os clientes, imaginação e criatividade!  
Quantidade de participantes no Zoom: 

 

 

 
15/04/2021  Aula de Assistente Administrativo: aula 63. Hoje na aula de assistente administrativo 
finalizamos sobre Gestão de Conflitos e tivemos uma participação especial da Marceneira e 
empreendedora Malu da “Império dos Nichos “falando sobre sua trajetória e dando algumas orientações 
para os alunos. Foi incrível!                                                              Quantidade de participantes via zoom: 60 
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15/04/2021 Aula de Biojóias com a nossa querida professora Suzana os jovens estão encantados e não 
param de produzir o nosso aluno Paulo o irmão pegou a linha e fez pipa e ele confeccionou o colar com 
linha de nylon, a professora está maravilhada com a dedicação dos jovens e ainda tem a história da aluna 
ouvinte que cortou a capa do celular para fazer as suas peças ( Breve terá o kit que a Suzana irá enviar 
para ela.) Hoje a aula foi regada com várias emoções. ( a aluna disse que está começando a viver aos 50 

anos) Gratidão Suzana.  

 
Abaixo a pulseira confeccionada com capinha de Celular .  

 

 



 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

 

 

 
15/04/2021 Aula de Teatro mod I - Aula de Teatro com módulo I Hoje foi testado alguns movimentos no 
Zoom, para que pudesse ser feito o epílogo da Flor com os colegas do módulo uma parte que entrará no 
fragmento do Shakespeare.  
Quantidade de participantes no Zoom: 19 
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15/04/2021 Encontro Pontual com Leandro finalizando a sua desmontagem para o Casulo II. 

 
 
16/04/2021 Aula de primeiros socorros -  com a professora Fernanda hoje aprendemos sobre reanimação 
cardiopulmonar no adulto e  na pediatria. A professora demonstrou com os bonecos a maneira de fazer 
os procedimentos, e ainda alertou sobre como direcionar o aviso às pessoas que estão observando: Olhe 
para a Pessoa e diga Ei você ligue para 192 e peça o DEA.  
Quantidade de participante no Zoom: 111 

 
16/04/2021 aula de Empreendedorismo Digital E.D INSPIRE UM JOVEM – Nosso quinto palestrante, Beto 
Pinheiro nos ensina que para vencer na vida precisamos ter uma mentalidade voltada para solução, não 
faça apenas por fazer, faça por prazer tendo compromisso com a Excelência. Contamos também com as 
ilustres participações de Renata Oliveira, Sec. Kedson Rocha, Dep. Rodrigo Delmasso. 
Quantidade de participantes no Zoom: 68 
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16/04/2021 Aula de Assistente Administrativo - Aula da saudade Hoje finalizamos o curso de assistente 
administrativo, estamos formando 230 jovens. Tivemos a participação do Secretário Kedson Rocha e do Deputado 
Rodrigo Delmasso  e a equipe do Iecap. Foi uma aula recheada de muitas emoções e agradecimento por todo 
ensinamento e aprendizado mesmo em tempos de aulas virtuais. 

Quantidade de participantes no Zoom: 92 

 

 

Alunos do CJC POSTANDO no grupo Oi a todos não falei na aula mas vim aqui dizer o quanto sou grata por tudo 
que a Gabi me ensinou  Prof vc é muito especial e maravilhosa não tenho palavras para descrever  vc é linda 
demais , perfeita continue sendo essa pessoa incrível 

 

 

16/04/2021 -  Aula de Teatro módulo IV CeinCena - Alunos dialogando sobre os vídeos gravados, alunos 
explicando sobre as devolutivas de do Adilson. 
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Quantidade de participantes no Zoom: 11 

 
 
16/04/2021 Postagens nos grupos de Biojóias. Biojóias além da sala de aula.  
Os alunos mesmo nos dias que não tem aula continuam a fazer as suas peças!  Este é o nosso aluno Paulo, 
o irmão pegou a linha dele e foi soltar pipa e ela se reinventou, fazendo a peça com fio de Nylon a 
professora Suzana está mega encantada.  

 
 
Outra joia linda! 
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26/04/2021 Aula de Primeiros Socorros - No curso básico de primeiros socorros estudamos como 
prestar os primeiros socorros a uma vítima que sofreu um acidente com algum animal peçonhentos. 
Quantidade de participantes no Zoom: 95 
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26 /04/2021  Empreendedor Digital – falamos sobre como vender qualquer coisa para qualquer 
pessoa.  
Quantidade de participantes no Zoom: 21  
 

 

 

26/04/2021 Cozinha de Sucesso / 1 aula de Bolos caseiros  - Hoje iniciamos a primeira aula do workshop, 
executado pelo professor Edu,contamos com a presença de alguns colaboradores do  do Iecap e a receita 
escolhida foi bolos caseiros confeitados e decorados. 
Quantidade de participantes no Zoom 25  

 
 

26/04/2021 Aula de Biojóias - manhã  - Hoje os jovens produziram os primeiros pares de brincos, usando 
sementes com fio e argolas. Os alunos preparam peças lindas e coloridas. 
Quantidade de alunos no Zoom: 5 
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26/04/2021 Reunião de Coordenação - Alinhamentos para entrega de certificados, mimos e camisetas 
dos dias 27 a 30 de maio de 2020. E finalização de entrega de certificados de Empreendedor digital, Ws 
bolos e festa junina, primeiros socorros, e empregabilidade - Entrega dia 05/05 dia Todo presencial no 
CJs.  
Quantidade de participantes no Zoom: 9 

 
26/04/2021 Aula de Cozinha de Sucesso: Comidas de Festa Junina  
Quantidade de participantes no Zoom:  

 
 

26/04/2021 Início a II semana Cultural Centros de Juventude DF YT A apresentação começa ao vivo no 
Zoom, com os jovens super participativos, um momento emocionante onde os jovens de todos os 
módulos se encontram  e elogiam o trabalho do outro!  Após assistir ao experimento, os jovens são 
encaminhados para uma sala no Zoom para que eles respondam perguntas e compartilhem experiências 
uns com os outros.  neste dia o experimento foi sobre adaptação da obra Romeu e Julieta de William 

Shakespeare, o clássico serve de linha narrativa para explorar a metalinguagem, onde um grupo de 
jovens artistas decide montar a obra shakespeariana por meio de ensaios virtuais, desvendando os 
desafios de se fazer teatro em meio a pandemia.  
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Bate papo no Zoom de 21 às 22h e 17m  Quantidade de participantes!!! 39 
 

 
 

 
 

27/04/2021 Finalizando edição do mod 4 Madrugada o Adilson e o Matheus Michetti estão 
finalizando as edições finais do Md 4.  

 
27 /04 EMPREENDEDORISMO DIGITAL – falamos sobre mudanças, contamos com a participação da 
nossa psicóloga Andréia Arruda. 
Quantidade de participantes no Zoom 24  

 

27/04/2021 Aula de Empregabilidade Superação das expectativas do cliente, surpreenda e encante o.  
Quantidade de participantes no Zoom 32 
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27/04/ BIOJÓIAS VESPERTINO – Aula sobre fecho de colares, brincos e composição de chaveiros. 
 Contamos com 15 participantes. 

 

 
27/04/2021 MIM 3 - II SEMANA CULTURAL CASULO | CENTRO DE JUVENTUDE DO DF Exibição de MIM - 
MOSTRA INTERNA DE MONÓLOGOS A MIM - Mostra Interna de Monólogos se sobressai pela mescla e 
pluralidade de narrativas, apresentando textos de autores renomados, como Sófocles, Shakespeare, 
Molière, Brecht, Ionesco, Sartre, Ariano Suassuna, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues e Guarnieri. 

 
Após a apresentação no YT, a sala do Zoom é aberta para que os jovens possam compartilhar trocas, 
neste dia Regina Cavalcante, Janaina Machado e psicossocial estiveram presentes na sala e contribuíram 
bastante com as trocas. Comunicação Iecap, Sarah e Daniel Caixeta estiveram presentes e ainda Beatriz 
Burgos Sejuv Df  estiveram presentes nos dois dias de estreia da semana cultural Gratidão Time! 
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Quantidade de participantes no Zoom: 27  

 
 

27/04/2021 Entrega de Certificados e mimos CJC - Início da entrega de Certificados janeiro 2021 a Abril 
de 2021 - Os alunos foram mobilizados e através de mensagens de whatsApp os jovens marcam os 
horários pelo Zoom. Neste dia esteve presente no CJC a professora de Cuidador Fernanda Brito e o 
professor de Cozinha de Sucesso Eduh Henrique e ainda Andreia Arruda entregando os certificados dos 
WS Psicóloga saúde mental e outros…  Neste dia entregamos mais de 150 certificados. |Nossos jovens  em 
sua grande maioria saíram com mais de 3 certificados, sendo que o nosso Aluno Normando recebeu 22 
certificados.  
 

 

 
 

28/04/2021 Edição do Modúlo V CeinCena - Tá ficando bonito - Documentário falando sobre a 
trajetória de 12 jovens no Teatro  Edição do doc por Dil e Matheus Michheti e Sarah Almeida.  
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28/04/2021 Aula de Empreendedorismo digital fala sobre desenvolvimento de clientes.  
Quantidade de participantes no Zoom 15 
 

 
 

28/04/2021 Aula de primeiros socorros: Na turma de primeiros socorros estudamos como agir em 

caso de ferimentos ou em caso onde ocorre uma hemorragia.🚑🚑🚑 
Quantidade de participantes no Zoom: 98 
 

 
 

28 de abril de 2021 – Cozinha de Sucesso / Workshop Bolos Caseiros, receita de hoje, como preparar 
bolos caseiros  de cenouras e  de laranja. Receita prática e investimento barato, produto bom para 
vendas. 
Quantidade de participantes via zoom: 20  
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28/04/2021 Treinamento PHD - com SHI - Importante participar deste treinamento onde é discutido 
de forma humanizada vários âmbitos organizacionais dentro da empresa, como lidar com mudanças, 
como enfrentar desafios, Regina Araujo esteve com um grupo bem peculiar e o mais bacana foi que 
todos passam pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos questionamentos e que todos somos iguais, é 
preciso apenas sair da zona de conforto e aceitar as provocações, mesmo que venha a negação, 
entretanto é importante que aceite e entenda como co relacionar e entender que a mudança é 
necessária sempre movimentar se faz parte de todo o processo fazer caminhos diferentes mesmo 
que seja para chegar no topo é importante. Momento ímpar de trocas! Presentes na Reunião Raquel 
Magalhães, Dayse pedagoga, Renata Hargreaves 

 
 

28/09/2021 Cozinha de Sucesso: Aula festa de junina: Edu ensina aos jovens como fazer pipoca 
gourmet  
Quantidade de participantes no Zoom:  16 
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28/01/2021 Entregas de certificados CJC - A professora Gabriela esteve presente neste dia 
entregando os certificados assim como os mimos de Assistente Administrativo. 

 
28/04/2021 Apresentação da Cura mod 3 YT II SEMANA CULTURAL CASULO | CENTRO DE 
JUVENTUDE DO DF 
 

Exibição de A CURA 
 

Com a necessidade de falar sobre o que estamos vivendo, o curta-metragem "A Cura" propõe a 
reflexão: se em 2027 ainda estivermos sofrendo com essa crise sanitária e, como consequência dos 
males dessa pandemia, a estimativa de vida fosse achatada para 25 anos de idade, quem contaria 
essa história e como encontraríamos a solução? 
 

 
Após a apresentação a sala do Zoom foi aberta para que os jovens pudessem contar como foi o 
processo de chegar até o filme.  
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Neste dia foi falado muito sobre este momento que estamos vivendo hoje teve muito relato de 
colaboradores bem como espectadores ressaltando em alguns momentos do filme o como foram 
acessados… Nossa aluna no final do Filme faz um depoimento sobre o que estava vivenciando em 
casa. Momento forte. A sala do Zoom foi iniciada com um silêncio, o que já era esperado pela 
equipe técnica. Momento ímpar na vida de todos nós! A equipe estava presente no iecap, 
SEJUV, Psicossocial, Marcelo Lucchesi, parceiros e outros…  

Ressaltando que tudo o que é feito no Teatro é sempre com muito cuidado e carinho 
respeitando cada limite assim como o tempo de cada aluno, qualquer sinal que seja 
preocupante para  a equipe Técnica é acionado um especialista para acompanhamento do 
aluno. ( O professor de teatro Adilson Diaz  e a pedagoga Regina Araujo coordenadora do Centro 
de Juventude Ceilândia)  

Quantidade de participantes  no Zoom: 27 

 

29/04 EMPREENDEDOR  DIGITAL - Penúltima aula -  iniciamos a aula com um vídeo TEDEX sobre o 
profissional Quantidade de participantes no Zoom: 20 

 

29/04/2021 Reunião de Rede Local Ceilândia: A Rede abriu espaço para a comunidade falar sobre 
os projetos, onde Regina Araujo Coordenadora do Centro de Juventude Ceilândia falou sobre as 
atividades dos Centros online Convidou a todos para a Semana Cultural e Andreia Arruda falou sobre 
o mini curso de sábado dia 01/05 assim como a importância neste momento de pandemia. Foram 
tratados assuntos sobre como acessar o programa prato cheio, e ainda sugestões como melhorar o 
atendimento do programa quando encaminhados pela rede.  

A rede social local sempre está muito ativa e acompanha as políticas públicas juntamente com o 
MPDFT e justiça comunitária, para que a comunidade tenha os atendimentos que são de direito, 
assim como apresentando juntos como podem ser melhoradas…  
Regina Araujo Coordenadora é atuante na Rede e faz parte da organização dos encontros mensais 
juntamente com Everardo Aguiar voluntário social Redes DF. , Valdeci  - Justiça comunitária e Janaina 
MPDFT  
A rede é compartilhar sem se apegar. É saber que só o sentimento voltado para o coletivo contribui 
com a igualdade. Que o conhecimento é sim para ser compartilhado e pelo simples fato de que, só 
através dele, podemos desenvolver uma sociedade mais justa e protagonista. ( Everardo Aguiar) 
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Quantidade de participantes no Meet: 46 

 

 
 

29/04/2021 Aula de Empregabilidade: Hoje falamos sobre atendimento ao cliente 
Quantidade de participantes no Zoom: 25 
 

 
  

29/04/2021 -  A  aula de Biojoias foi “fragmentada” em mini vídeos e enviado aos alunos via 
WhatsApp no grupo. A professora teve um problema com a conexão da internet. Os alunos 
continuaram com a produção. Resultado da aula:  
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29/04/2021 Entrega de certificados CJC As entregas continuam sendo feitas de todos os 
cursos assim como atividades realizadas em 2021 - Os jovens estão vindo e é muito interessante 
vê- los pessoalmente, eles ficam hiper agradecidos pelos mimos e os elogios são muitos! Gratidão 
ao Time Iecap.   Eliane Salzano esteve no CJC neste dia. 
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Foram ofertadas sandálias havaianas para as pessoas que iram buscar os certificados. Mimo que o 
Iecap e parceiros ofereceram  aos jovens assim como as mães que iam ao CJ com os filhos.   
 

 
 

29/04/2021 Apresentação da desmontagem no YT.  
Os jovens foram muito assertivos contando como foi contar sobre como fizeram o filme Gênesis e a 
primeira MIM. Foi um momento marcante tendo em vista que estes jovens iniciaram no presencial e 
tiveram apenas 6 aulas presenciais, puderam sentir  a energia da sala de aula, a nossa sala do piso 
de madeira, onde tiveram algumas experimentações e então a partir do decreto do isolamento 
social  foram direcionados para o online.  
O  olhar de fora e ver tudo que aconteceu até chegar aqui foi um um momento de varios acesso, onde 
pudemos perceber muitas mudanças físicas, as fotos os filmes retratam tudo, e então pode se 
perceber o quanto o tempo está passando rápido  mesmo com a sensação de que tudo continua no 
mesmo lugar, até porque o que se vê é sempre uma telinha com o mesmo fundo.  
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Após a exibição no YT as pessoas são encaminhadas para Sala do Zoom Bate papo Os jovens 
respondem a perguntas como foi a desconstrução de todos os trabalhos feitos no online, e foi muito 
bacana ver os jovens mesmo que distantes ainda conseguem se conectar, ter uma amizade e se 
sentirem próximos uns dos outros e assim como protegidos sabendo que não estão só. Trocas que 
serão eternizadas em nossas memórias.   Estiveram presentes, Psicossocial, comunicação Iecap, 
comunicação Sejuv DF dentre outros…  
Quantidade de participantes na Sala do Zoom 32 

 
 

30/04/2021 - Empreendedor DIGITAL – Aula de despedida com a fala dos alunos com seus depoimentos, 
muita emoção. 
Quantidade de participantes no Zoom: 19 

 

30/04/2021 Aula de empregabilidade Hoje falamos de objetivos, metas, mudanças e foi bem legal. 

Quantidade de participantes no Zoom: 16 

 

 

30/04/2021 Aula de primeiros socorros - Revisão para a prova. 
Quantidade de participantes no Zoom: 89 
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30/04/2021 Cozinha de Sucesso - Aula de bolos caseiros 
Quantidade de participantes no zoom: ???? 

 
 

30/04/2021 Cozinha de Sucesso - Aula  comidas de Festa junina Arroz carreteiro 
Quantidade de participantes no zoom: 16 

 
 

30/03/2021 Entrega de Certificados Centro de Juventude Ceilândia - Hoje o professor de Teatro 
Adilson Diaz estará conosco, e o dia promete muitas emoções estes jovens nos surpreendem 
todos os dias.  
 

Recebi esta mensagem de uma aluna que teve que desistir do curso de Teatro por motivos 
particulares e então como sempre falo para eles que estive estou e estarei sempre aqui..  I continua 
na mensagem abaixo.. A gente nem sabe o que acontece né? e olha aí….  
Às vezes é tão pouco o que a gente fala e reverbera tão grande e intenso.  
Apenas para compartilhar…  
A Flor veio nos conhecer pessoalmente… Meu Deus como amamos estar neste espaço nossa 
missão de transformação de conexão com estes jovens acontece mesmo que no virtual - A gente tá 
no caminho certo e isso faz um bem tão grande!  
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Nossa aluna Fleury veio do Mangueiral e ama estar aqui nesta 
sala mágica.  
Nossos jovens receberam muitos certificados, ofertamos muitos Ws, oficinas para nos 
conectar com eles e eles se sentirem acolhidos por nós, não se sentindo só… Os Centro de 
Juventude é um lugar onde acolhemos, amamos, cuidamos, transformamos os jovens e então 
eles poderão voar alto… Estamos Felizes e realizados pelas entregas. 
Este time Arrasa!!! Gratidão Julia Roberta, Ana Luisa Emamnuelle, Zé Elias, Guilherme 
Merochi, Manu Pinheiro, Matheus Michetti, Dil Diaz.  
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30/03/2021 Nossa apresentação no YT foi adiada para o dia 01/05/2021  
RECADO IMPORTANTE SOBRE O ÚLTIMO DIA DA II SEMANA CULTURAL CASULO | CENTRO DE 
JUVENTUDE DO DF 
Tivemos alguns problemas técnicos na estreia do documentário "Não é sobre o fim", não permitindo a 
exibição como gostaríamos na data de hoje, às 20h, como havíamos programado. 
Buscando entregar uma produção com excelência e à altura dos outros dias da Casulo, achamos melhor 
adiar a estreia do documentário para AMANHÃ, 1/5, às 20h! Anotem na agenda e estejam conosco! Vai 
ser lindo prestigiar a história e trajetória dos jovens do Ceincena! 
🎬 NÃO É SOBRE O FIM 
🗓️ SÁBADO, 1/5, às 20h 
👉 No Youtube do IECAP - Agência de Transformação Social 
💬 Após a exibição haverá bate-papo no Zoom com os atores 
Avisos em redes sociais, grupos de WhatsApp, parceiros e colaboradores.  

 
 

Link para as fotos das entregas dos certificados CJC  
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOZjkIT_1ya9j-fJlkUC4oUibI0wkXP4 
 

 

 

Pela Coordenação de Samambaia: 
Dias 27, 28 e 29 de Abril tivemos entrega de Certificado das 09h às 18h. Todas as imagens serão 
disponibilizadas em um link. Tivemos também entrega de cestas básicas e sandálias havaianas. 

 

Entregas de certificados CENTRO DE JUVENTUDE ESTRUTURAL 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOZjkIT_1ya9j-fJlkUC4oUibI0wkXP4


 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

Entregas de certificados, formandos 2021, foram três dias intensos de entregas dos certificados dos 
cursos: Assistente administrativo, cuidador de idosos, cozinha de sucesso, empreendedor digital, 
teatro, workshop de saúde mental, empregabilidade. Mesmo em tempos de isolamento foi muito 
importante rever e conhecer alguns dos nossos jovens e ver que mesmo em tempos de pandemia e 
todos os cursos on line, foi possível sim transformar vidas. 
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Em maio 2021 

 

01/05/2021 - MOBILIZAÇÃO para II SEMANA CULTURAL CASULO | CENTRO DE JUVENTUDE DO DF com 
CeinCena  Foram enviados mensagens para grupos de WhatsApp de parceiros, colaboradores, redes 
sociais locais, escolas e outros. Nosso último dia da Semana Cultura finalizando com  a Exibição de NÃO É 

SOBRE O FIM  
Concluindo o último módulo do curso e encerrando sua passagem pelo teatro no Centro de Juventude, o 
Coletivo Artístico CeinCena faz um resgate da própria história, revisitando todo percurso até este 
momento. O documentário é uma homenagem a esse grupo que sempre foi parceiro e entusiasta do 
teatro. "Não é sobre o fim" conta a trajetória desse coletivo artístico que nasce dentro do Centro de 
Juventude do DF e conhece no teatro valores e lembranças que seguirão para toda vida. 
Antes da apresentação nos reunimos na sala do zoom para ser feita a oração de apresentação do ritual 
que é feito antes de iniciar as peças teatrais na coxia. Foi emocionante esta parte porque os jovens já 
haviam feito a oração antes algumas vezes antes da apresentação e foi a primeira vez que foi feita no 
online, foi tocante ao ouvir os comentários no grupo de WhatsApp eles estavam muito emocionados.  
Quantidade de participantes no Zoom: 12 

 
Apresentação no YT  As famílias estavam presentes, para prestigiarem os nossos jovens e ainda eles 
puderam ouvir vídeos da diretora do Iecap Renata, As coordenadoras de projeto Janaina e Regina 
Cavalcante agradecendo pela parceria e parabenizando pela parceria.  
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01/05/2021 bate papo na sala do Zoom, com a  participação de jovens de outros módulos como 
Comunicação, diretoria, coordenação do Iecap, comunicação SEJUV DF, e parceiros. Momento bem 
gostoso de troca entre os participantes e os convidados. Sarinha contou sobre como surgiu a ideia do 
documentário, um sonho que a Coordenadora Regina Araujo e o professor Adilson Tinham bem no início 
da pandemia, e Sarah parceria fez com que este sonho se concretizasse juntamente com o time Iecap e 
nossos jovens de Teatro.  
 Quantidade de participantes no Zoom: 27 

 
02/05/2021 - Silvia Viana e o professor de Teatro Adilson Diaz disponibiliza cortesias para a peça Terra 
plana no Zoom , alguns alunos de Teatro vão assistir e se deleitam com o espetáculo e após a apresentação 
compartilham várias trocas com os atores e participantes na sala do Zoom: Nossos jovens trocaram muito 
com os atores assim como os convidados - muitos efeitos especiais apresentação e bate papo enaltecedor 
com novos saberes para os nossos jovens de teatro.  
Quantidade de participantes na Sala do Zoom: 100 

 

 
Mobilização para entrega de certificados no dia 05/05/2021 nos Centros de juventude. A entrega será 
presencial, para as turmas que finalizaram em maio e oportunidade para quem não pode buscar nas 
entregas passadas poderem ir até o centro retirar o seu certificado, kit,camiseta ou mimo, muito amor 
envolvido.  
A mobilização foi feita nos grupos de whatsApp e por email onde os jovens aguardavam o horário para 
comparecerem presencial até o centro de Juventude.  
 

03/05/2021: Aula de Primeiros socorros / Último dia de aula no Zoom a presença  
Quantidade de participantes no Zoom: 93  
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03/05/2021 Aula de Biojóias - Os alunos da turma da manhã compartilham vídeos e peças no grupo de 
WhatsApp.  
Quantidade de participantes no Zoom: 6 

 

 
 

04/05/2021 - Última aula de Empregabilidade : Encerramento da Oficina de Empregabilidade falando 
sobre produção e divulgação de currículo . Com esse depoimento que uma mãe deixou para os jovens de 
um dos grupos 
Quantidade de participantes no Zoom: 15 
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04/05/2021 Aula de biojóias Precificação com Raquel Magalhães.  Exposição das peças que ficaram 
lindas, cada trabalho fantástico que deixou todos boquiabertos, orgulho demais são as palavras da nossa 
professora Suzana Rodrigues. Os alunos estão pedindo mais oficinas de biojóias.  
Quantidade de participantes no Zoom: 12  
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05/05/2021 Treinamento da PHD SHI , Renata, Regina Araujo, Deise e Raquel Magalhães, estão 
participando de um programa humanizado da SHI para aprender a gerir o tempo neste momento rápido 
que estamos vivenciando atualmente. A Coordenadora do CJC está aprendendo muito e agradece ao iecap 
a preocupação em capacitar os seus colaboradores   assim como o cuidado e zelo para com eles como 
seres humanos.  
Quantidade de participantes no Zoom. 26 
 

 
 

05/05/2021 Entrega de Certificados Centro de juventude Ceilândia - O dia foi bem agitado com muitos 
jovens buscando os certificados e o mais interessante nesta entrega é que os familiares estavam bem mais 
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participativos tivemos muitas famílias indo ao Centro buscar os certificados junto com os jovens assim 
como os avós, amigos e colaboradores fazendo a corrente do bem buscando os certificados, momento de 
muitas trocas e muitos abraços virtuais com muitos sorrisos e aconchego que é este o nosso papel nos 
Centros de jUventude Acolher os nossos jovens bem como a família deles  
Tudo feito com muita segurança e cuidado respeitando as normas da OMS.  
Equipe CJC na entrega de Certificados: Regina Araujo, Ana Luisa Emmanuelle voluntária I CeinCena, 
Professora Fernanda Brito, Julia Roberta no período da tarde para entrega de Certificados. Captação de 
imagens Fill e Daniel Caixeta, Andreia Arruda psicóloga. ( Janaina, Romilson e Enrique estiveram presentes 
neste dia).  
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Lar de Eurípedes buscando os certificados, a coordenadora Regina Araujo sugeriu para que fossem levados 
os certificados até o abrigo, entretanto a Assistente Social Isabella ( de vestido amarelo ) disse que eles 
adoram ir até o Centro de Juventude. A coordenadora ficou emocionada com tanto carinho e gratidão.  
Visita do João no CJC - Novo colaborador do Iecap que veio para somar neste trabalho incrível.  
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05/05/2021 Entrega de Certificados Centro de Juventude Estrutural:  Foram entregues 29 certificados 
neste dia e tiveram a presentes neste dia Eliane Salzano, Francielma professor Edu, a comunicação do 
Iecap Daniel caixeta, Janaina, Romilson Enrique e Marcos.  
Dia de muitas trocas planejado com muito carinho para receber os jovens na Estrutural 
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Entrega de certificados com o Secretário kedson Rocha Secretário da Juventude DF.  

 
 

Estiveram presentes para captação de imagens e depoimentos SEJUV DF  
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05/05/2021 Entrega de Certificados Samambaia:  
Estiveram presentes neste dia a professora de Assistente administrativo, Andreia Arruda no período da 
Tarde, Gabriel e Ana Alice voluntária.  

 
 

06/05/2021 Entrega de certificados e Mimos dos alunos de Teatro.  
Neste dia foi uma surpresa receber a nossa aluna de Teatro mod III Natiely ( cadeirante ) o pai fez questão 
que ela subisse até a sala mágica para que ela pudesse sentir se pertencente a nossa sala mágica a aluna 
ficou emocionada e foi recebida por todos os alunos com muita emoção. Neste dia continuamos com as 
entregas de todos os cursos e ou oficinas.  
Dia cheio de emoções em nosso Centro de Juventude Ceilândia.  
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Relação das entregas de Certificados CJC link abaixo:  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bREUYIP5gUq2rAmrATWpODINfnlqXHJDmZazJFvEZ7o/edit?u
sp=sharing 
 

07/05/2021 Mobilização para WORKSHOP SOBRE SAÚDE MENTAL: Suicídio - quando o adoecimento 
atravessa o viver abundante � 
Compreender o fenômeno do suicídio é essencial para prevenir e intervir. O Workshop sobre Saúde 
Mental traz o minicurso sobre a temática com conhecimentos sobre as políticas públicas sobre a 
prevenção ao suicídio; a valorização a vida; a avaliação do risco de suicídio; a diferença entre ideias de 
morte ou ideação suicida; os fatores de proteção x os fatores de risco; a relação entre transtornos 
psicológicos e o suicídio; os sobreviventes do suicídio; e a quem procurar: serviços especializados em 
prevenção ao suicídio. 
Foram enviadas mensagens para os grupos de WhatsApp, redes sociais locais, parceiros, escolas e 
colaboradores, convidando os para estarem presentes amanhã na roda.  

 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bREUYIP5gUq2rAmrATWpODINfnlqXHJDmZazJFvEZ7o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bREUYIP5gUq2rAmrATWpODINfnlqXHJDmZazJFvEZ7o/edit?usp=sharing


 
Relatório Execução do Objeto- Termo de Fomento nº 002/2017 

Período maio/2020 a maio/2021 

 
 

IECAP Agência de Transformação Social 
Entidade gestora dos Centros de Juventude por meio de chamamento público 

www.iecap.org.br 

 

11. Semana “Inspire um Jovem” -  

 

O ano de 2021 foi simbólico para nós do IECAP pois estamos completamos 20 anos de 

existência mantendo o forte propósito de promover o impacto social em todos os nossos 

projetos. Pensando sempre na excelência da entrega, nós estimulamos os nossos 

colaboradores a oferecer o melhor para nossos beneficiários e não podia ser diferente com 

os Centros de Juventude.  

 

O curso de Empreendedorismo Digital surgiu do interesse dos jovens, identificado em 

pesquisa feita nas regiões da Estrutural, Ceilândia e Samambaia. A pandemia impôs ao 

IECAP migrar do atendimento presencial para o virtual, o que ocorreu de imediato para não 

prejudicar os alunos.  

 

E foi assim que foi possível expandir a atuação dos Centros de Juventude para todo o DF 

e isso foi muito importante para que fosse ainda mais relevante para todos os jovens de 15 

a 29 anos que queiram ter suas trajetórias transformadas.  

 

A visão super diferenciada com a Primeira Semana Inspire um Jovem, atende a uma das 

estratégias do projeto dos Centros de Juventude para promover os jovens e apoiá-los no 

primeiro emprego ou na sua capacidade de empreender. 

 

Foram convidados palestrantes que trouxeram diversos olhares sobre empreendedorismo, 

sobre seus casos de sucesso para o projeto dos Centros de Juventude foi muito especial. 

 

Neste contexto apresentamos a seguir os jovens que foram apoiados pelo projeto para o 

mercado de trabalho e o empreendedorismo. 

 

Coloco neste documento a relação de jovens que concluíram os cursos profissionalizantes 

dentro do ciclo do ano 4 deste contrato, que corresponde o período de maio de 2020 a maio 

de 2021, foram encaminhados para entrevistas onde alguns foram contratados. 

a) Curso de Cuidador de idosos – Professora Fernanda 

Foram encaminhados para entrevista e estão trabalhando ou estagiando 

GERLAINE DE OLIVEIRA FERREIRA – CPF: 607.867.963-59 

Trabalhando em residência  

ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF 137.058.916-69 

Trabalhando em residência. 

ARIANE SOUSA ARAUJO – CPF 065.614.873-03 
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Trabalhando em residência. 

KEZIA LOYANNE DA COSTA SILVA – CPF 068.492.861-29 

Trabalhando em residência 

MARIA ALICE DE SOUZA COSTA ALVES – CPF 619.932.182-30 

Trabalhando em residência 

NICOLAS DAVID SANTOS DE FREITAS - CPF 080.791.001-52 

Trabalhando em residência 

PAULA MORGANA CRUZ MARTINS – CPF 045.209.285-08 

Trabalhando em residência  

PAULA STEPHANIE OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF 068.203.861-09 

Trabalhando em residência 

RAFAELA DUARTE SIQUEIRA - CPF 051.995.941-84 

Trabalhando em residência 

 

b) Curso de Assistente Administrativo - Professora Gabriela Oliveira 

Foram encaminhados para entrevista e estão trabalhando ou estagiando 

Normando de Oliveira Vasconcelos Roberto - CPF 055.528.611-83 

Centro Salesiano do Menor- CESAM- DF (Inspetoria São João Bosco) Aprendiz Auxiliar 

de Escritório- ADM. 

Thainá Martins de Oliveira - CPF 049.761.351-44  

Local de trabalho: loja A mundial - Função: Auxiliar de loja 

Lucas Florêncio de Souza Nascimento – CPF 068.510.751-56  

Empresa que trabalha: Moldplan RJ - Cargo: A filial aqui abriu faz pouco tempo, estou 

cuidando de todo o administrativo: Compras, financeiro e Rh) aqui sou o encarregado do 

administrativo do Rj e agora mandaram outra pessoa para me ajudar com tudo e essa 

pessoa atende a mim. 

TANIELLE DE OLIVEIRA LEITE – CPF 033.536.161-79 
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Agente de Ação Social 

Rayane Vieira de Sousa – CPF 051.229.861-00 

Operadora de caixa - Supermercado Bonacasa 

Samuel Silva Viana Doche CPF:086.553.381-41 

África Burger Artesanal premium e trabalha na montagem de dos hambúrgueres  

 

c) Encaminhados para entrevista 

Amanda Christina Da Silva Teodoro – CPF 067.276.521-71 

Andrey Felype Nascimento da Silva – CPF 073.441.911-21 

Leonardo Alves Gomes – CPF 066.506.801-20 

Leandra Alves da Silva – CPF 064.081.321-62 

Paloma Rebeca Siqueira da Silva – CPF 074.056.401-33 

Yasmim Leite de Oliveira – CPF 069.836.321-33 

 

d) Curso de Empreendedorismo Digital – Professora Raquel Cabral 

Foram encaminhados para entrevista e estão trabalhando ou estagiando 

 

Ana Alice Assis dos Santos – CPF 077.421.071-04 

Eu pensei em vaaarias opções de negócio.  

Mas um que eu gosto muito é criar peças como: colares, pulseira, brinco... com miçangas, 

tá bastante em alta, mas não necessariamente só de miçangas e a ideia é trabalhar pelo 

Instagram, e enviar para todo o Brasil. Hoje ela está com a loja pelo Instagram. 

 

Andréa Carla Ribeiro da Cruz -  CPF 029.127.681-44 

“Eu já fornecia a venda do serviço de advocacia, que é a minha profissão.   Mas, com o 

desenvolver do curso eu criei um restaurante delivery que vai fornecer macarrão montado 

na hora com ingredientes escolhidos pelo cliente.  Vamos começar os serviços a partir de 

quarta-feira da semana que vem, estaremos disponíveis para retirada, entrega e 

aplicativos de comida. ” 
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Brenda Cardoso Lima – CPF 057.444.831-44 

Já tinha aberto uma Doceria (Brenda Doceria), e o curso ajudou a saber administrar, 

como alcançar novos públicos e clientes e continua ajudando. 

 

Camila Brito Ramos – CPF 077.530.691-60 

Eu já tinha um perfil professional de designer de sobrancelhas, o curso me ajudou muito 

para dá outros passos, e eu vou levar todos os aprendizados para o resto da vida! 

 

Camila Figueiredo Dantas – CPF 065.131.321-00 

Abriu uma loja virtual de roupas e está colocando o que aprendeu no curso em prática. 

 

Crislane Silva Sousa – CPF 039.372.051-95 

Cabeleireira, aprendeu a divulgar mais o trabalho nas redes sociais, e está utilizando o 

marketing digital. 

 

Débora Lúcia Lima Da Silva – CPF 066.120.191-07 

Começou na carreira de manicure e está divulgando seu trabalho e do meu marido. 

 

Ellen Cristine Ferreira da Silva – CPF 041.959.281-41 

Eu e minha irmã havíamos aberto um brechó online em dezembro de 2020. O projeto foi 

um refúgio e uma esperança para a solução de questões pessoais. Nessa época buscamos 

informações sobre elaboração de um Plano de Negócios, construção de um conceito para 

a proposta de valor e outros conteúdos.  

 

Em janeiro, a Evellin (minha irmã) viu esse curso, me indicou e vimos a oportunidade de 

aprender sobre questões que tínhamos dúvida ou não foram firmadas no nosso projeto. O 

curso ofereceu esses conteúdos, ofereceu ideias e indicou os caminhos para o 

planejamento e execução. Agora estamos em fase de readequação e busca por 

implementar o que aprendemos no curso. 

 

Gabriel Campos Mendes -  CPF 069.199.301-70 

Montamos um negócio voltado para alimentação, especificamente de bolos e sobremesas 

começamos as vendas ontem e deu muito certo, vamos continuar, gostei muito da 

ferramenta de precificação me ajudou muito na hora de colocar o preço no produto. 

 

Gabriela Bastos de Souza - CPF 037.033.312-83 

“Chá maravilhas da Terra”, esse curso me fez engrenar nesse ramo de vendas. 

 

Gabrielle Dias Ribeiro -  CPF 069.580.261-52 

O meu negócio está relacionado a vendas de acessórios femininos e com o curso consegui 

obter maneiras de atrair mais pessoas pro meu negócio, organizar os lucros e os gastos, 
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administrar melhor o Instagram da loja e me relacionar de maneira profissional com os 

clientes. 

 

Isaque Sousa Lima – CPF 007.715.7681-11 

Esse negócio é uma livraria, pois gosto muito de ler, escolher para estar perto das coisas 

que amo. Trazendo um espaço aonde possa aproveitar a leitura físico ou digital. Motivando 

as pessoas a leem e ter mais intimidade com livros. O nome será "Algebook", foi dado pelo 

um nome do meu livro favorito que marcou minha vida "Flores para Algernon". O público 

principal é qualquer tipo de idade, com intuito de ter novas experiências, conhecer novas 

culturas e se levar pela leitura. Essa ideia veio porque o livro me trouxe conforto, forças, 

ideias e melhorou a minha autoestima. Já estava sem esperança das coisas, não me 

conhecia bem, não lia muito, mas mergulhei realmente na leitura, foi aí que reconheci a 

mim mesmo, também conheci várias pessoas com mesmo intuito dos meus, para pessoa 

que não falava muito, começou a falar bastante, compartilhado as experiências e ajudando. 

Digo que isso não é apenas um livro, é um guia, uma aventura, onde você pode contar para 

todo mundo e verem um sorriso grande no seu rosto, porque agora é sua história. 

 

Ítalo Rodrigo Dutra da Costa – CPF 076.375.411-00 

O curso me ajudou a ser mais organizado, reconhecer os pontos fracos da empresa 

@expressodutra e trabalhar para melhorar. 

 

Jéssika da Silva Santos – CPF 714.036.611-03 

Ajudo a minha mãe com a padaria dela, antes do curso tínhamos costume de só trabalhar 

com produtos internos, depois do curso foi surgindo ideias que talvez pudéssemos colocar 

em prática, criar parceria com empresas de fora, vender p outras pessoas, e assim foi indo... 

planejando para que tudo possa dar certo, e vender, apresentar mais nossos produtos na 

internet. 

 

Joana D’arc Alves da Silva – CPF 072.254.911-30 

Com tudo que abrindo abri minha Doceria onde vendo dindin, brownie e agora caixinhas de 

docinhos como está no início tem pouca coisa, porém já estou pensando em novos doces. 

 

Jonathan Lopes Fontenele – CPF 077.058.861-11 

Consegui começar a vender dimdim 

 

José Gustavo Bezerra Costa – CPF 076.741.841-70 

Antes eu vendia roupa, comprava no atacado para revende, agora estou trabalhando com 

o mercado digital, sou afiliado em várias plataformas digitais, nesse curso aprendi bastante 

coisa! 
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Júlia Roberta Assis dos Santos – CPF 070.069.401-33 

Pensei em fazer algumas peças de crochê com fio de malha e umas bijuterias artesanais. 

Hoje estou já com minha marca no Instagran. 

 

Karina Lopes Baptista – CPF 069.330.311-52 

Não tenho um negócio grandão nem nada, mas eu comecei a vender quadros que eu 

mesma fiz. Por mais que seja difícil vender quadros (já que nem todo mundo gosta) e ainda 

mais nesses tempos de pandemia, onde muitos gastam o dinheiro para sobreviver, eu 

pensei em tentar vendê-los para alguns parentes pelo menos, e eu consegui! Vendi 2 e 

outros estão na encomenda, estou bem feliz. Tenho problemas em relação ao dinheiro; não 

quero depender da minha mãe para sempre, mas não tenho dinheiro para embalagens, 

tudo o que tenho são minhas tintas, pincéis, algumas telas e minha criatividade, o resto eu 

dou um jeito depois. Ah, além disso também fiz uma conta no instagram para divulgar 

(@_khaart), mas eu tenho muita vergonha e não postei muita coisa ainda. 

 

Karine Pereira dos Reis – CPF 079.969.041-46 

O curso foi de suma importância para que o meu negócio @confeitariakarinereis pudesse 

se desenvolver. 

 

Letícia Franciscone Pereira – CPF 043.236.141-90 

O empreendedorismo me motivou a abrir uma loja de venda direta. 

 

Marcele Almeida Félix Ferreira – CPF 087.442.151-93 

Bom, no momento eu penso em ajudar a minha irmã que começou agora um lugar para ela 

investir no bronze, em manicure e tudo mais um pouco. Junto com todo o aprendizado veio 

todas as informações necessárias e fabulosas para se aprender, levar para vida e claro 

colocar em prática. 

 

Marcus William Sabino de Azevedo – CPF 073.130.241-93 

O negócio que eu "criei" foi minhas edições de vídeo. 

 

Maria Clara Magalhães Costa – CPF 086.585.711-30 

No começo do curso eu não tinha ideia nenhuma de negócio, mas ao longo das aulas eu 

fui entendendo e tendo mais vontade de empreender. Tive várias conversas com meu pai 

sobre empreendedorismo e tivemos a ideia de abrir uma hamburgueria, já que ele trabalha 

no ramo de pães e molhos há um tempo. Inicialmente, queremos abrir em um pequeno 

espaço na casa da minha avó, depois queremos expandir o negócio e alugar um local 

próprio. A ideia é vender o que sempre procuramos próximo e nunca achamos, com um 

bom preço, é claro. 
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Paula Morgana Cruz Martins – CPF 045.209.285-08 

Especialista em mega hair 

 

Rafael de Lima Guedes – CPF 088.431.291-71 

Como estamos em um ano de pandemia com todos dentro de casa, tive a ideia de abrir um 

negócio online para ajudar nas contas. Eu e minha esposa abrimos nosso negócio “mundo 

dos bombons no pote" usei o máximo tudo o que aprendi no curso, correndo atrás do custo 

e produzindo para fazer acontecer foi um sucesso e agora estamos expandindo para além 

dos bombons produzindo mais maravilhas no pote usando do marketing digital principal 

arma para manter nossa banca sempre online 24h por dia. 

 

Raianna Fernandes da Silva - CPF 053.204.581-50 

Esse curso me ajudou muito pois já estou quase alcançando meu objetivo na gastronomia 

e o meu negócio futuramente vai ser meu próprio restaurante. E agora já sei como começar. 

 

Rayssa Farias Silva – CPF 065.281.221-05 

Eu já tinha um negócio, eu tenho uma loja online no Instagram chamada Loren Emporium, 

que é uma loja de roupa masculina e feminina. Sempre sonhei desde muito nova abrir meu 

próprio negócio. 

 

Sabrina Mendes Batista Cavalcante - CPF 063.575.081-36 

Tenho um negócio no ramo alimentício, vendo brownie e cupcake. As opções de compra 

são em varejo ou atacado. Esse curso me impactou na forma de buscar aquilo que o cliente 

gostaria, também na busca vender uma história, fazer parte de momentos únicos de cada 

cliente de uma forma bela e singela. Nesse caso, fazendo parte de casamento ou 

aniversário podendo desfrutar da doçura do meu Âmago quando preparo cada receita, isso 

envolve mais que trabalhar, isto é dissolver toda sua essência e conhecimento em amor e 

dedicação. 

 

Sarah Beatriz dos Anjos Ferreira – CPF 055.225.681-19 

No início do curso, meu pensamento era abrir uma loja de make virtual, onde eu trabalharia 

com marcas pequenas e acessíveis, hoje abri meus olhos e planejo abrir uma loja de roupa, 

o curso me ajudou em vários sentidos, principalmente nessa mudança de produto, ver que 

abrindo uma loja de make seria só mais uma concorrendo com várias, muitas vezes até 

maior, mas me jogar no universo de roupas com um estilo definido, que tenha identidade e 

que eu possa ser um diferencial no marcado. 

 

Sarah Cristina dos Santos Araujo – CPF 079.875.801-55 

Eu decidi que vou colocar uma loja de caldo e de jantinha também um espaço de 

restaurante por enquanto que vai trabalhar com delivery mas logo logo eu vou abrir uma 

loja física com fé em Deus e assim eu vou abrir aqui na minha cidade. 
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Victor Hugo Gonçalves Dantas – CPF 087.003.001-95 

Eco__things empresa que visa o reaproveitamento de materiais recicláveis. 

 

Viviany Lopes de Souza – CPF 051.193.681-82 

Estou criando uma galeria virtual para expor arte seja música, pinturas, danças, fotografia, 

e como produto para venda um tecido versátil que pode ser usado como vestimenta sem 

gênero, acessório e decoração com artes que eu e meu amigo criaremos e vão se conectar 

uma a outra contando uma história que vai se comunicar com cada exposição e parceria 

que fizermos. 

 

 

 

12. Considerações Finais 

 

No início do mês de maio foi formalizado entre a SEJUV DF e o IECAP o Quinto Aditivo 

ao Termo de Fomento nº 002/2017, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência do 

referido Ajuste, pelo prazo de 12 meses, a partir de maio/2020. O Aditivo contemplou 

importância de R$ 1.873.626,00 para atender aos itens do Plano de Aplicação, 

necessários a execução do objeto do projeto dos Centros de Juventude. 
 

Em função do isolamento social, ocasionado pela pandemia do COVID19, todas as 

atividades dos Centros de Juventude permaneceram remotas, o que ensejou solicitação 

de ajustes do plano de trabalho junto a SEJUV, itens que merecem revisão para adequar 

à nova realidade do projeto.  

 

Analisando os resultados apresentados pelo projeto no período, mesmo com a 

adversidade ocasionada pela pandemia, constata-se que houve grande avanço no 

projeto Centro de Juventude, visto que, rapidamente as atividades presenciais dos 

Centros foram migradas para uma plataforma de aprendizado o que permitiu a 

continuidade das oficinas e cursos profissionalizantes, tão importantes para o 

desenvolvimento dos jovens, inclusive com vários casos de sucesso registrados. 

 

No período, o IECAP promoveu uma campanha, juntamente com o movimento DF Usa 

Máscaras, para obter cestas básicas que foram destinadas às famílias dos jovens 

atendidos pelo projeto. Foram entregues cerca de 300 cestas. Essa foi uma das 

campanhas que o IECAP participou visando atender as famílias dos jovens dos Centros 

de Juventude que tiveram suas vidas muito impactadas com o surgimento da pandemia. 

 

O trabalho da equipe do IECAP aumentou sobremaneira neste período em função dos 

diversos desafios que tiveram que ser transpostos. Porém, os resultados apresentados 

no período fizeram valer toda a dedicação dos colaboradores. Neste contexto, o IECAP 
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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. 

 

Porém, foi possível comprovar ao longo deste relatório que, mesmo sendo um período 

de 12 meses com grandes adversidades em função da pandemia, os Centros de 

Juventude do DF registraram um salto de desenvolvimento no que tange a ampliação do 

número de jovens atendidos, a implantação de novas tecnologias para apoiar o 

aprendizado, as estratégias virtuais que o Instituto viabilizou, o estimulo da equipe do 

IECAP à criatividade na oferta de outras possibilidades para os jovens, entre tantos 

outros ganhos, que superam em muito as perdas ocasionadas pelo isolamento social. 

 

Encaminhamos o presente Relatório de Execução do Objeto, na certeza da fiel execução 

do objeto do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2017, como também no 

alcance das metas previstas em função dos importantes resultados obtidos.  

 

Brasília, 03 de setembro de 2021 

 

 

 
 

Renata Aparecida de Oliveira 

Presidente do IECAP 
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