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Palavra da Presidente,
O ano de 2020 foi desafiador para a humanidade.
Marcado por vários eventos de extrema importância, alguns esperados, outros nem tanto, fizeram toda
a diferença na atuação do IECAP, que precisou adotar um conjunto de medidas e trilhar novos
caminhos para cumprir, em condições adequadas e satisfatórias, sua missão institucional e
responsabilidade social diante dos projetos sociais de sua responsabilidade.
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 e as crianças do Criança Feliz Brasiliense.
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
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,
estabelecer um planejamento estratégico e registrar resultados mais que satisfatórios superando todas
as metas previstas nos projetos executados pelo IECAP.
Os Centros de Juventude chegaram ao seu ápice quando registraram mais 100 mil atendimentos direto
e indireto aos jovens do DF, projeto fruto da Parceria com a Secretaria de Juventude do DF.
Ressaltamos ainda a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF com quem
celebramos Termos de Colaboração para a gestão do Programa Criança Feliz Brasiliense, cuja
coordenação é Casa Civil do GDF, programa este que proporcionou ao IECAP grandes oportunidades
de aprendizado e aprimoramento das suas equipes e dos seus processos internos, em especial a
excelência no atendimento as famílias priorizadas.
Destacamos a participação do IECAP no Prêmio VOA, instituído pela Ambev, onde se teve a
oportunidade de conhecer e aplicar novos instrumentos de gestão voltados para as organizações da
sociedade civil, culminando com a obtenção do Selo do Instituto Doar.
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.

Renata de Oliveira
Presidente do IECAP
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1. Apresentação do IECAP
1.1.

Dados da Entidade

Razão Social: Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP.
CNPJ: 04.319.160/0001-59
Atividade Principal: Serviço de Assistência Social sem Alojamento
Sede Administrativa: QS 402, Conjunto G, Lote 1, Samambaia Norte, DF. CEP:72.318-520
E-mail: renataiecap@gmail.com
Responsável do Relatório: Renata Aparecida de Oliveira
1.2. Identificação do Representante Legal:
Nome: Renata Aparecida de Oliveira
RG: 2892601 SSP/DF
CPF: 870.323.411-87
Naturalidade: Umuarama/PR
Nacionalidade: Brasileira
Cargo na Instituição: Presidente
Função na Instituição: Coordenadora Geral dos Projetos
Data Início do Mandato: 02/09/2020
Data do Término do Mandato: 02/09/2024
Endereço: SHIS QI 03, Conjunto 02, Casa 01 – Lago Sul CEP: 71.605-220
Telefone: (61) 98485.7331
1.3. Objetivos do IECAP
O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP é organização da sociedade
civil, em atividade desde 2001, de atuação nacional, se dedica a promover ações de cunho
cultural, esportivo e educacional em comunidades de baixa renda com foco no desenvolvimento
sustentável das regiões do país, em especial no Distrito Federal, atuando na sociedade com
projetos que visam levar às estratégias e ações de políticas públicas para perto dos beneficiários.
Tem o intuito de ofertar serviços assertivos e que realmente contribuam para a redução das
desigualdades e a promoção de uma vida digna para aqueles em situação de risco social, o
IECAP realiza o mapeamento sócio territorial prévio da região que receberá os projetos ou
atividades fins do Instituto e após executa as suas ações de maneira direcionada as
necessidades daquela região.
1.3.1. Capacidade Operacional
A estrutura organizacional do IECAP é formada por um colegiado de 10 membros de diferentes
áreas de atuação – administração, publicidade, relações públicas, sendo profissionais
capacitados e, parte deles, com vasta experiência na área de gestão de projetos sociais, além
de contar com equipe de colaboradores especializados em diferentes áreas do conhecimento.
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Dispõe ainda de um Banco de Profissionais, atuantes em várias áreas, que são requisitados,
sistematicamente, em função dos projetos que o IECAP conduz. Os diretores do Instituto
são atuantes, envolvidos e comprometidos no trabalho diário da gestão da entidade e, em
suas habilidades específicas, fazem do IECAP uma entidade consolidada e capaz de
atender a diferentes naturezas de projeto.
O IECAP para suas ações conta com as sedes sociais, localizadas Cidade Estrutural, na
Área Especial nº 8, Praça Central - CEP: 71.255 – 080, Ceilândia na QNN 13, Área Especial,
Módulo, CEP 72.225-132, Samambaia: QS 402, conjunto G, lote 01, todos em Brasília/DF,
onde funcionam os Centros de Juventude, em parceria com a SEJUV, Governo do distrito
Federal. Conta ainda com a Sede Administrativa, escritório com área de 80m², localizada no
SHIS, QI 5, Conjunto 6, Casa 16 – Lago Sul, onde funciona o apoio administrativo às ações
do Instituto
Apontamos a seguir alguns dos projetos de responsabilidade do IECAP ao longo dos últimos
anos:
a.
Idealizador e realizador do projeto Fábrica da Cidadania, 2010-2016, com
atendimento direto e gratuito para 600 adolescentes, jovens e adultos nas áreas de
musicalização, aula de percussão, curso de capacitação em marcenaria, corte e costura,
modelagem, bolsas e acessórios, oficina de espuma e oficina de teatro com o apoio da
Petrobras e do Instituto Bancorbrás.
Idealizador e realizador do projeto Ateliê Rural, 2011-2016, para atendimento a
b.
mulheres e homens do Núcleo Rural Lago Oeste, com corte e costura, modelagem, bolsas
e acessórios, oficina de espuma com o apoio da Petrobras e do Instituto Bancorbrás, sendo
qualificados em torno de 100 artesãos.
c.
Organizador do evento Renda-se - Feira de Artesanato, Bordados e Rendas em
2011, 2012, 2013, 2014, 2018 e 2019 com a promoção e apoio à comercialização de mais
de 100 projetos do artesanato brasileiro envolvendo jovens e adultos. A Feira Renda-se é
uma contribuição para a história do artesanato do Brasil, valorizando-o como arte nacional
e de sustentabilidade para muitas famílias brasileiras. As ações voltadas para a qualificação
de jovens no Espaço Saber Fazer, parte integrante da Feira, foi um diferencial, com palestras
sobre diversos temas de interesse da juventude, em especial sobre o empreendedorismo e
a inovação. Contou com o apoio do Ministério de Desenvolvimento a Indústria, do Comercio
e Exportação - MDIC, por meio do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, do SEBRAE
Nacional, Conselho Nacional do SESI e do Governo do Distrito Federal, por meio da SETUR
e SETRAB.
d.
Realizador do evento PERC BRASIL, edições de 2010, 2011 e 2012, envolvendo o
cantor e compositor Carlinhos Brown na apresentação de diversos grupos de música de
percussão pertencentes a jovens integrantes de projetos sociais do DF.
e. Apoio técnico na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e Inovação 2010
realizada de 19 a 24/10/2010, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação,
implantado na ala central da Esplanada dos Ministérios com uma estrutura de 13 mil metros
quadrados, divididos em quatro pavilhões de exposições, área de palestras.
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f.
Apoio técnico na Bienal Brasil do Livro e da Leitura, evento realizado em 2012 pelo
Instituto Terceiro Setor – ITS, em Brasília/DF, de fomento e promoção cultural e da leitura
voltado para o público em geral. Foi realizado nas dependências do Estádio Nacional de
Brasília, ocupando uma área de 42 mil m², em todo o anel inferior do estádio.
Organizador do Projeto Atleta da Natureza, nas quatro últimas edições do evento
g.
esportivo Circuito Cross Parques (2013-2016), arrecadou mais de 90 toneladas de alimentos
distribuídos a projetos sociais do DF. Estes eventos contaram com público de cerca de 6.000
jovens, com palestras e material educativo na área de preservação ambiental e incentivo ao
esporte, contando com o apoio da Caixa Econômica Federal. Em parceria com o CDCA DF
realizou este programa em 10 escolas públicas do DF, com atendimento direto a 1.720
alunos do Fundamental I, durante o ano letivo de 2108.
Serviço de apoio técnico na 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e
h.
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - CNATER, evento de
agenda governamental, realizado no Centro de Convenções Brasília, de 12 a 15 de abril de
2016, ocupando as alas: central, sul e norte, totalizando uma área total de 9.800 m². Evento
realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
i.
Serviço de apoio técnico na Mostra Nacional Ambiental 9, realizada no Parque
Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, destinado a estudantes, professores população em
geral, informações sobre a sustentabilidade do meio ambiente.
j. Executor do Projeto Centros de Juventude em parceria com a Secretaria de Estado de
Políticas para Criança, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, no período de maio 2017
a maio/2019 e com a Secretaria de Juventude do DF, de maio/2019 até a presente data,
atuando nas Cidades Samambaia, Ceilândia e Cidade Estrutural.
k. Executor do Projeto Casa de Criatividade e Inovação em parceria com a Secretaria de
Estado de Políticas para Criança, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, no período de
setembro/2018 a dezembro/2018 e com a Secretaria de Juventude do DF, de janeiro/2019
até abril/2019, atuando junto a 300 jovens nas Cidades Samambaia e Estrutural.
l.
Executor do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social
– Programa Criança Feliz, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social do Distrito Federal para qual o IECAP foi designado executor por meio de
Chamamento Público, programa que tem como objetivo o desenvolvimento de ações de
acompanhamento de gestantes, crianças com até 72 meses e suas famílias, por meio de
visitas domiciliares, a fim de acompanhar e realizar ações complementares que apoiem
gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância,
conforme a Portaria MDS n° 956, de 22/03/2018.

1.4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Certificações do IECAP e Instituições de Monitoramento
Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal - CDCA;
Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF;
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF
Conselho de Cultura do Distrito Federal
Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal
Ministério Público do Distrito Federal.
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1.5. Colaboradores do IECAP
A coordenação geral dos projetos de responsabilidade do IECAP ocorre por meio da sua
Presidente, comprometida com o planejamento, acompanhamento e monitoramento das
ações e resultados. O IECAP conta com colaboradores que se agregam aos projetos
conforme as suas especialidades e demandas. Para o Programa Criança Feliz o Instituto abriu
processo de contratação de 52 visitadores pela modalidade CLT, além das quatro
supervisoras do programa.
1.6.

Propósitos do IECAP

O IECAP tem como missão mudar trajetórias de vidas por meio de ações inclusivas,
empreendedoras e sustentáveis, a partir de valores comprometidos com a atuação
colaborativa para uma sociedade mais inclusiva e igualitária; fomentar ações inovadoras,
criativas empreendedoras e sustentáveis; gerar impacto social e valor compartilhado com
propósitos; incentivar o desenvolvimento de nossas equipes; buscar ser resiliente frente a
diversidade; ter compromisso com a gestão de qualidade; ter ética, integridade e
transparência
Define-se como Visão do IECAP: Ser reconhecido nacionalmente como agência de
transformação de vidas, que atua com alto padrão de excelência e se destaca pela
dignidade das suas entregas.

Define-se como Missão do IECAP: Promover e criar oportunidades por meio de ações
plurais e transversais comprometidas com a transformação de vidas.

Os Pilares do IECAP são:
Nosso foco:
A missão de proporcionar mudança de trajetórias e ampliar oportunidades nos une e nos
leva mais longe!
Nosso time:
Nós somos reconhecidos pelos sorrisos e braços abertos: temos alegria naquilo que
fazemos e não medimos esforços para ajudar o próximo.
Somos uma rede do bem: acreditamos nas pessoas e queremos que elas enxerguem o
valor que elas tem. Mostrando que vale a pena sonhar e ser protagonista das suas
histórias.
Olhamos nos olhos: queremos ser a ponte para o “eu posso”. Trazendo dignidade para
todos que passam pelos nossos projetos. Mostrando que é possível empreender e ter um
plano de futuro.
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Nosso DNA:
 Fazer com amor e bem feito. Entregando mais do que o esperado. Dando como
gostaríamos de receber e fazendo do mundo um lugar melhor.
 Ampliar oportunidades independente de qual seja o segmento. Não fazer o mesmo
do mesmo, mas nos desafiando para aumentarmos cada vez mais nosso patamar
da excelência.
 Criar legados e gerar esperança. Enfrentar desafios com compromisso, calma e
foco no resultado.
 Garantir que nossas ações sejam inclusivas, passem segurança e transparência,
levem a cultura do empreendedorismo e sejam sustentáveis.
 Termos um compromisso com a nossa sociedade de tornarmos o Brasil um país
de oportunidades para todos.
1.7. Estrutura Física do Instituto
O Instituto é responsável pela gestão de três Centros de Juventude nos seguintes endereços:
Centro de Juventude Ceilândia: QNN 13 - Área Especial Módulo B - 1 Andar.
(61) 3372-9713
Centro de Juventude Estrutural: Área Especial n°8, na Praça Central,
(61) 3234-2195
Centro de Juventude Samambaia: QS 402, conjunto G, lote 01
1.7.1. Instalações Físicas dos Projetos
Centro de Juventude da Ceilândia
QNN 13, Área Especial, Modulo B - CEP: 72.255 – 132, Ceilândia Norte – DF
Situação do Imóvel: imóvel cedido à SECRIA/DF pela Administração Regional
Hall de Entrada e Corredor
IMPLANTAÇÃO: medindo 21,80 x 4,10 x 3,20 altura, com 89,38 m², construção implantada
primeiro andar do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos, ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: vitro medindo 4,00 x 0,80 com pintura boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada tinta Branca, piso de
cerâmica, forro de gesso, em perfeito estado de conservação.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto.
Sala 01 - Multiuso
IMPLANTAÇÃO: medindo 12,73 x 7,50 x 3,20 alturas = 95,47m², construção está implantado
no primeiro andar do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
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ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo branca boas
condições. 04 janelas de ferro de 1,00 x 1,60, 02janelas de ferro de 1,0 x 2,10, 04 janelas de
ferro de 0,80 x 1,60 pintura tinta a óleo em boas condições
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca e azul,
piso de madeira, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 10 tomadas de energia e 01 de rede:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha amianto.
Sala 2 - Sala de Estudo
IMPLANTAÇÃO: medindo 4,43 x 3,70 x 2,70 alturas = 16,28m², construção implantada no
nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x
1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 03 – Sala de Música
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,60 x 7,50 x 3,20 = 33,00m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,0 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de3,20, cobertura estrutura de ferro com
telha amianto.
Sala 04 – Sala de Atendimento
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,70 x 7,50 x 3,20 = 35,20 m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,00 x 1,60
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REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro gesso, pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com
telha amianto.
Sala 05 – Sala de Dança
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 11,90 x 7,50 x 3,20 = 89,25m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,00 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: Não tem.
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com
telha amianto.
Sala 06 - Sala Gastronomia
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 7,70 x 4,38 x 3,20 = 33,72m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: Um ponto de água e um de esgoto.
COBERTURA: Forro Gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com
telha amianto.
Banheiros - Masculino
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção está implantada
no primeiro andar do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários
de louça, uma pia com três cubas.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55
pintura boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto.
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com
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telha amianto.
Banheiro – Feminino
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção no primeiro andar
do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários
de louça, uma pia com três cubas.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55
pintura boa.
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto.
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com
telha amianto.

Cento de Juventude da Estrutural
Área Especial, nº 08 – Praça Central da Estrutural
Situação do Imóvel: imóvel cedido ao IECAP pela Administração Regional
Hall de Entrada
IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 5,90 x 2,60 altura, com 39,53 m², construção está implantada
no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos, ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 2,00 x 2,10, vitro medindo 2,00 x 1,60 com pintura.
REVESTIMENTOS: Parede revestida de reboco de cimento, pintada tinta Branca, piso de
cerâmica, forro de PVC, em perfeito estado de conservação.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 02 tomadas de energia e 01 rede para internet
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: um ponto para bebedouro
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha amianto.
Sala 01 - Multiuso
IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 7,56 x 2,60 altura = 50,65m², construção está implantada no
nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo vermelho escuro em
boas condições. 02 janelas de ferro de 2,00 x 1,60 pintura tinta a óleo em boas condições
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de
cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 10 tomadas de energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
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amianto.
Sala 2 - Sala de Estudo
IMPLANTAÇÃO: medindo 4,43 x 3,70 x 2,70 altura= 16,28m², construção esta implantada no
nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x
1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de
cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 03 – Sala de Música
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,40 x 3,70 x 2,70 = 16,28m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,0 x
1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso de
cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede;
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 04 – Sala de Atendimento
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 4,56 x 3,70 x 2,70 = 16,87 m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00 x
1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso de
cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 06 tomadas energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 05 - Sala Gastronomia
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,58 x 7,56 x 2,70 = 27,06m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
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ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
PAINEL DE COBOGO: medindo 3,58 x 0,80 para iluminação e ventilação.
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: Um ponto de água e um de esgoto.
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Copa
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,40 x 3,70 x 2,70 = 8,88m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00
x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação.
Banheiros - Masculino
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção está implantada no
primeiro andar do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários
de louça, uma pia com três cubas.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura
boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto.
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Banheiro – Feminino
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,00 x 3,00 x 3,20 altura = 9,00 m², construção no primeiro andar
do nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com três vasos sanitários
de louça, uma pia com três cubas.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de madeira medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura
boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 6 pontos de água e 6 de esgoto.
COBERTURA: Forro gesso, Pé direito da sala de 3,20, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
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Cento de Juventude da Samambaia
Endereço: QS 402, Conjunto G, Lote 1
Situação do Imóvel: imóvel de propriedade do Governo do Distrito Federal
Sala 01 - Multiuso
IMPLANTAÇÃO: medindo 6,70 x 6,0 x 2,70 altura = 40,02m², construção está implantada no
nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 2,00 x 2,10 pintura tinta a óleo vermelho escuro em
boas condições. 01 janela de ferro de 3,00 x 1,60 pintura tinta a óleo em boas condições
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 07 tomadas de energia e 02 de rede;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: não tem
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 2 - Espaço Estude Aqui
IMPLANTAÇÃO: medindo 3,30 x 3,70 x 2,70 altura= 12,21m², construção esta implantada
da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: 02 janelas de ferro de 2,0 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas de energia e 02 de rede;
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Sala 03 – Sala de Música
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,40 x 3,00 x 2,70 = 11,22m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,0 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia e 02 de rede;
SALA 04 – SALA DE ATENDIMENTO
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,70 x 3,00 x 2,70 = 8,1 m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
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ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,00 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
Sala 04 – Sala De Atendimento
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,70 x 3,00 x 2,70 = 8,1 m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de madeira, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de
2,00 x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia e 01 de rede;
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Espaço Gastronomia Sustentável
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 3,0 x 4,0 x 2,70 = 12,00m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
PAINEL DE COBOGO: medindo 3,58 x 0,80 para iluminação e ventilação.
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 04 tomadas energia;
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Copa
IMPLANTAÇÃO: a construção, medindo 2,40 x 3,70 x 2,70 = 8,88m², construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas.
ESQUADRIAS: porta de ferro, medindo 0,80 x 2,10 pintura boa. 02 janelas de ferro de 2,00
x 1,60
REVESTIMENTOS: parede revestida de reboco de cimento, pintada com tinta branca, piso
de cerâmica, em perfeito estado de conservação.
Banheiro - Masculino
IMPLANTAÇÃO: medindo 2,45 x 2,00 x 2,70 altura = 4,90 m² X 3, construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com dois vasos sanitários
de louça, uma pia de louça
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 0,60 x 2,10, 2 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura
14

Mudando Trajetórias. Transformando vidas.

Relatório de Atividades 2020

boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 3 pontos de água e 3 de esgoto.
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Banheiro – Feminino
IMPLANTAÇÃO: medindo 2,45 x 2,00 x 2,70 altura = 4, 90 m² X 3, construção esta
implantada no nível da rua.
ESTRUTURA: Estrutura de cimento com colunas de ferro armado, com dois vasos sanitários
de louça, uma pia de louça.
ALVENARIA: Tijolos de 8 furos ferro areia e cimento, sem fissuras e sem manchas
ESQUADRIAS: 1 porta de ferro medindo 0,60 x 2,10, 02 janela medindo 0,55 x 0,55 pintura
boa
REVESTIMENTOS: parede revestida de azulejo, piso de cerâmica.
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Ótima ventilação com boa entrada de iluminação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não tem
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: 03 pontos de água e 03 de esgoto.
COBERTURA: Forro PVC, Pé direito da sala de 2,70, cobertura estrutura de ferro com telha
amianto.
Projeto Criança Feliz Brasiliense
O Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social – Projeto Criança Feliz
que tem como objetivo o acompanhamento de gestantes, crianças com até 72 meses e suas
famílias, foi realizado por meio de visitas domiciliares, a fim de acompanhar e realizar ações
complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da criança
na primeira infância. Contou com apoio dos CRAS nas regiões administrativas priorizadas.

2.

Finalidades Estatutárias

Para alcançar o seu objetivo social, o IECAP tem as seguintes finalidades:
I.
Assistência Social
1.
Promover o atendimento direto e gratuito aos beneficiários da Lei Orgânica da
Assistência Social, a defesa e a garantia dos seus direitos tanto na área urbana quanto
na rural.
2.
Ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de até
6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos,
adultos de 29 a 60 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com
deficiência.
3.
Ofertar serviço de proteção social básica e especial no domicílio para crianças
de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a
29 anos, adultos de 29 a 60 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e
pessoas com deficiência.
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4.
Ofertar serviço especializado em abordagem social para crianças de até 6 anos,
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, adultos
de 29 a 60 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com
deficiência.
5.
Ofertar serviço de acolhimento institucional nas modalidades de Abrigo
Institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva para crianças de até
6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos,
adultos de 29 a 60 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com
deficiência.
6.
Fomentar ações de diagnóstico, proteção e acompanhamento à família, à
infância, à maternidade, à adolescência, à juventude e à terceira idade.
7.
Prestar serviços, executar programas ou projetos, realizar mapeamentos e
diagnóstico e apoiar a concessão de benefícios de proteção social básica ou especial
dirigidos à população em situação de risco.
8.
Apoiar ações que tenham como objetivo a melhoria das condições de
alimentação, nutrição e saúde da população mediante o estímulo de práticas
alimentares saudáveis, criando ambientes favoráveis à saúde.
9.
Integrar-se a programas de atendimento socioeducativo para crianças,
adolescentes e jovens em conflitos com a lei e aos programas de combate ao abuso e
à exploração sexual de crianças e adolescentes.
II.
Educação
10.
Fomentar, desenvolver e executar ações de aprendizagem educacional para
crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, adolescentes e jovens
de 15 a 29 anos, adultos de 29 a 60 anos e idosos com idade igual ou superior a 60
anos e pessoas com deficiência.
11.
Ofertar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, especialmente para
educação infantil, creches, pré-escolas e ensino fundamental.
12.
Difundir e promover ações de cunho cientíﬁco-educacional que estimulem a
iniciação cientíﬁca, tecnológica e a inovação educacional.
13.
Implementar plataforma educacional, laboratórios de inovação e protótipos
educacionais.
14.
Ofertar educação à distância por meio de ambiente virtual de aprendizagem.
15.
Desenvolver e executar avaliação em larga escala no âmbito da educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio.
16.
Criar e desenvolver programas educativos e culturais de rádio, televisão e de
meios digitais de naturezas diversas, abrangendo a produção videográfica, fotográfica,
cinematográfica, além da edição de material impresso e digital, assim como a
divulgação, difusão e a distribuição.
III.
Empreendedorismo
17.
Criar e desenvolver projetos que visem apoiar o empreendedorismo,
estimulando os realizadores a colocarem em prática novas ideias, por meio de
criatividade com o objetivo de transformar crises em oportunidades.
18.
Apoiar jovens interessados em ter o próprio negócio e colocar suas ideias em
prática, criando soluções inovadoras para a sociedade.
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IV.
Inovação e Tecnologia
19.
Apoiar a tecnologia assistiva e projetos de inclusão digital.
20.
Implementar e executar projetos de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação).
21.
Organizar eventos (seminários, simpósios, palestras, encontros) de difusão
científico tecnológico.
22.
Ofertar e apoiar a qualificação tecnológica e modernização dos processos
produtivos.
23.
Desenvolver programas computacionais que apliquem métodos de aprendizado
computacional de máquina, incluindo aprendizado estruturado profundo, com respectiva
capacitação e treinamento para gestão da ferramenta desenvolvida.
24.
Elaborar planos diretores para construção e gestão de cidades inteligentes.
V.
Reinserção Social
25.
Ofertar serviços direcionados a grupos focais, prestando cuidado, atenção
integral e continuada para pessoas usuárias de álcool, crack e outras drogas, apoiando
a realização do acompanhamento clínico e a reinserção social por meio de
oportunidades de acesso ao trabalho, lazer, conscientização, exercício dos direitos civis
e fortalecimento de vínculos.
26.
Promover o acolhimento, o serviço de convivência e o acompanhamento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de risco social, incluindo, àqueles
oriundos do sistema prisional e socioeducativo.
27.
Implementar e executar ações para divulgar e estimular a prática educacional,
desportiva, cultural, artística, turística e ambiental, como forma de combate ao uso de
drogas lícitas e ilícitas, à criminalização e a marginalidade.

VI.
Inclusão Social
28.
Desenvolver e apoiar ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração
à vida comunitária de pessoas com deficiência.
29.
Promover ações de conscientização e sensibilização preventiva para minorias,
visando apoiar a inclusão social.
30.
Incentivar as atividades educacionais, esportivas, culturais, artísticas, turísticas,
ambientais, nos aspectos profissionais e sociais como forma de valorização das
pessoas na convivência social.
VII.
Cultura
31.
Desenvolver projetos e realizar ações para disseminação e divulgação da
produção cultural, em especial, nos seguimentos de gastronomia, artesanato, design,
gemas e joias, souvenir, moda e vestuário, produtos agroindustriais, agricultura familiar,
ecoturismo e manifestações culturais nas áreas urbana e rural.
32.
Promover festivais, feiras, convenções e exposições culturais e artísticas como
forma de divulgar a gastronomia, o folclore, o artesanato, o design e demais
manifestações culturais.
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VIII.
Esporte e Lazer
33.
Promover o esporte em todas as suas manifestações, bem como incentivar a
prática do lazer como direitos sociais, guiando-se pelos princípios da democratização e
inclusão social.
34.
Implementar o Desporto Esportivo (esporte educacional, esporte de participação
e lazer e /ou esporte de rendimento) para o desenvolvimento pessoal e social de
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, incluindo pessoas com deficiência.
IX.
Capacitação e Qualificação Profissional com vistas a Geração de Emprego
e Renda
35.
Desenvolver e realizar cursos, capacitações, treinamentos, eventos, seminários,
congressos, conferências, intercâmbios (nacionais e internacionais), pesquisas,
consultorias, estudos, planejamento estratégico, plano de ações, elaboração e
execução de projetos nas áreas compatíveis com seu objetivo social para o público em
geral, de órgãos públicos, terceiro setor e iniciativas privadas.
36.
Aperfeiçoar e capacitar profissionais que atuam em áreas compatíveis com o
serviço: de assistência social básica e especial, de média e alta complexidade, de
aprendizagem profissional, educacional, de fortalecimento de vínculos, de convivência
e de acolhimento para crianças, adolescentes, jovens e adultos, por intermédio de
cursos, seminários e workshops, bem como produzir, editar, distribuir e comercializar
publicações e produtos educacionais fruto da capacitação, incluindo a produção
videográfica, fotográfica, cinematográfica.
37.
Conceber, promover e realizar projetos, eventos, pesquisas e consultorias nas
áreas técnico-científicas, culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais,
incluindo a responsabilidade social.
38.
Ofertar formação técnico-profissional a adolescentes e jovens por meio de
Programas de Aprendizagem.
X.
Inserção no Mundo do Trabalho
39.
Promover a integração Escola/Universidade-Empresa-Governo.
40.
Apoiar a inserção, a permanência e a progressão profissional dos cidadãos seja
pela realização de parcerias com terceiros ou por desenvolvimento de atividades
geradoras de ativos financeiros para o IECAP.
41.
Fomentar a empregabilidade inclusiva e especial.
XI.
Desenvolvimento Sustentável
42.
Implementar projetos e ações que fomentem o desenvolvimento sustentável nas
suas três dimensões – econômica, social e ambiental – de forma equilibrada e integrada.
43.
Estimular o desenvolvimento do turismo sustentável e incentivar as práticas de
turismo para o desenvolvimento da produção associada.
XII.
Proteção ao Meio Ambiente
44.
Desenvolver projetos e ações voltados para a capacitação e qualificação de
técnicos, bem como educar e conscientizar a população em geral inclusive a população
rural, para a importância da preservação do meio ambiente.
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XIII. Articulação Institucional
45. Atuar de forma articulada com o Estado e outros atores relevantes da sociedade
civil, no país ou no exterior, estabelecendo alianças e parcerias.
46. Desenvolver ações integradas entre instituições públicas e privadas a fim de
promover a igualdade ao acesso de oportunidades e reduzir as desigualdades sociais.
XIV. Captação de Recursos
47.
Captar e gerir recursos para constituição de um fundo patrimonial visando a
promoção da causa que constitui o seu objeto social, cujo patrimônio e rendimentos
reunidos serão mantidos e aplicados nas atividades sociais visando sua perpetuidade.
48.
Captar e receber diretamente recursos financeiros junto à iniciativa privada,
organizações sociais, órgãos públicos, agências financiadoras oficiais de fomento,
empresas públicas ou sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas
e outras entidades congêneres, no Brasil e no exterior, destinados a apoiar projetos que
constituam suas finalidades estatutárias.
49.
Realizar investimentos e exercer atividades econômicas consentâneas com seu
objeto e que não incidam em vedação legal, desde que os resultados de uns e outros
se destinem integralmente à consecução de seu objetivo social, inclusive através do
aumento do seu patrimônio.
XV.
Voluntariado
50.
Promover o voluntariado como forma de prestação de serviço e/ou apoio a
concretização dos objetivos sociais do IECAP.

3.

Objetivos Alcançados

3.1.

Projeto Centros de Juventude do DF

Quinto Aditivo ao Termo de Fomento Nº 002/2017, de 05/05/2019
O objeto do Quinto Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado entre a
Secretaria de Estado de Políticas para Juventude do Distrito Federal e o Instituto IECAP
tem como escopo a operacionalização e o fortalecimento institucional dos Centros de
Juventude do Distrito Federal localizados nas cidades de Ceilândia, Cidade Estrutural e
Samambaia, no período de doze meses, de maio/2020 a maio/2021 para executar ações
visando principalmente:
(i)
o atendimento especializado no Centros da Juventude para os jovens entre 15 e
29 anos, promovendo ações voltadas às áreas de educação, cultura, lazer, esporte,
saúde, cidadania, direitos humanos e trabalho;
(ii)
apoio ao fortalecimento institucional das redes sociais atuantes no entorno dos
centros de juventude priorizados; e
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(iii)
aquelas ações voltadas à promoção da consciência política e da valorização da
identidade étnico-racial e cultural entre os jovens das regiões administrativas,
priorizadas no Edital.
Os recursos são provenientes do Quinto Aditivo do Termo de Fomento nº 002/2017,
celebrado entre o IECAP e a Secretaria de Estado de Políticas para Juventude do
Distrito Federal, no valor de R$ 1.873.626,00, para o período de 12 meses.
O objetivo estratégico dos Centros de Juventude é o atendimento aos jovens entre 15 e
29 anos, das cidades de Ceilândia, Estrutural e Samambaia para oferecer-lhes
oportunidades profissionais e atendimento psicossocial, com excelência, além de
estimular o pertencimento dos jovens nos Centros.
Os indicadores são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o
resultado da execução da ação, comunicando o alcance das metas e sinalizando a
necessidade de intervenções corretivas, sendo, portanto, um teste permanente da
validade da estratégia. As metas do presente projeto são o atendimento direto de 1.500
jovens e a oferta de 300 vagas em cursos profissionalizantes,
Os indicadores de resultados previstos para este projeto são:
cadastros) * 100

300 participantes) * 90.
de jovens atendidos no psicossocial) / (100 participantes) * 60

Neste período, foram cadastrados 3.685 jovens nos três Centros de Juventude, sendo:
1.659 no CJ Ceilândia, 466 no CJ Estrutural e 1.369 no CJ Samambaia. Os cadastros
são um dos indicadores do atendimento quantitativo aferido por número de pessoas.
Entretanto, cada aluno cadastrado pode receber mais de um atendimento direto. Seria
o caso do jovem que participa da oficina de violão e faz também o curso
profissionalizante de massoterapia, como exemplo.
A meta prevista no Plano de Trabalho do Aditivo de Prorrogação 2020/2021 era o
atendimento direto de 1.500 jovens, nos três Centros de Juventude ao longo do período.
Assim, auferimos em 2020 o número de 50.982 atendimentos diretos, o que superou em
muito a meta pactuada. Os Centros de Juventude realizaram ainda 76.794 atendimentos
indiretos, utilizando da educação, do esporte, da cultura, do lazer, saúde e cidadania
para mobilizar os jovens e suas famílias para a ação em direção a mudanças, ao
trabalho digno e solidário.
Desde o advento do isolamento social (quarentena obrigatória) decretado pelo DF em
12/03/2020, o IECAP, em consonância com as orientações da SEJUV, o IECAP migrou
as atividades presenciais dos Centros de Juventude (CJ’s) para plataformas de
aprendizado virtual, utilizando diversas ferramentas como Moodle, Drive, Instagram,
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WhatsApp, Meet, Zoom, Teamlink. Em apoio à plataforma, onde os teores pedagógicos
foram inseridos, foi possível realizar encontros via zoom e Youtube, para disseminação
dos conteúdos e acompanhamento virtual do aprendizado dos jovens.
No período, os Centros de Juventude continuaram funcionando plenamente, em
plataformas virtuais, onde os jovens foram atendidos diretamente, por meio da
modalidade presencial conectado, com oferta de oficinas de cultura, de
empregabilidade, curso profissionalizante e grupos psicossociais, sendo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Formação para o primeiro emprego: Empregabilidade Módulo I e II
Curso Profissionalizante: Cuidador de Idoso
Cultura: Cozinha de Sucesso. Faça e Venda!
Teatro Módulo I, II, III e IV
Grupos de Atendimento Psicossocial.

As oficinas de cultura com o violão e esporte com o Muay Tai foram suspensas
temporariamente em função do isolamento social ocasionado pela pandemia visto que
esta modalidade de curso exige conteúdo presencial que, na circunstância vivenciada
em 2020, não pode ser cumprido.
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 Informatizado de Monitoramento 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
novembro/2020 a janeiro/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

3.2.
Projeto Criança Feliz Brasiliense - Programa Primeira Infância no Sistema
Único de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 01/2019, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento
Social do GDF- SEDES, no âmbito do Chamamento Público nº 0001/2019, concorrência
aos Lotes 1 e 3, do Edital 0001/2019, como objetivo o acompanhamento de gestantes,
crianças com até 72 meses e suas famílias, por meio de visitas domiciliares, a fim de
acompanhar e realizar ações complementares que apoiem gestantes e famílias e
favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância. Valor do Ajuste: R$ R$
1.439.938,60, para12 meses de execução.
Tem como objetivo o acompanhamento de gestantes, crianças com até 72 meses e
suas famílias, por meio de visitas domiciliares, a fim de acompanhar e realizar ações
complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da
criança na primeira infância. As ações do Programa tiveram início em 10/10/2019, sendo
possível realizar a capacitação e contratação dos supervisores e visitadores, como
também as primeiras vistas às famílias. Em 2020, foram fortalecidas as ações do
Criança Feliz e houve o atendimento
O Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Distrito
Federal – PPIS/DF, Programa Criança Feliz, que tem por meta o acompanhamento, por
meio de visitas domiciliares, de 1.600 indivíduos, dentre gestantes e crianças de zero à
seis anos de idade e suas famílias no período de 12 (doze) meses nas seguintes
Regiões Administrativas: Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e SCIA e Recanto das
Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Santa Maria.
Os objetivos visaram promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira
infância, orientar e apoiar as gestantes e famílias desde a preparação para o nascimento
da criança, colaborando no exercício da parentalidade, fortalecendo o papel das famílias
em relação ao cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis
anos de idade, favorecendo o fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários,
promover ações voltadas ao desenvolvimento integral na primeira infância, estimulando
a interação por meio de atividades lúdicas envolvendo outros membros da família,
promover, acompanhar e monitorar o desenvolvimento infantil, inclusive mediando o
acesso da família a outros serviços públicos que possam impactar positivamente no
desenvolvimento das crianças.
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Durante o período de execução, o Programa atendeu 2.114 indivíduos, sendo que 449
saíram do PCFB por motivos próprios ou por terem atingido a faixa etária permitida. Em
outubro, último mês de execução do PCFB havia no Sistema do Prontuário Eletrônico
do SUAS 1.665 indivíduos cadastrados e acompanhados. Foram realizadas mais de
28.144 visitas domiciliares entre o período de 16/12/2019 à 24/09/2020.
3.2.1. Detalhamento das Metas e Indicadores – Quadro Geral
RESULTADO ESPERADO
Acompanhar 1.600 crianças de
0 a 6 anos e/ou gestantes por
meio de visitas domiciliares, de
acordo com a periodicidade
estabelecida no Programa
Criança Feliz:
- 1 visita por mês para
gestantes beneficiárias do
PBF;
- 4 visitas por mês para
crianças de 0 a 36 meses do
Cadastro Único e beneficiárias
do BPC;
- 2 visitas por mês para
crianças de 37 a 72 meses

AÇÔES

INDICADORES

Participação de encontros
realizados pela Coordenação Relação percentual entre a
do Programa no DF e
quantidade de participações
SEDES para apresentação nos encontros comprovadas
do Programa e mobilização pela OSC e quantidade de
das famílias a serem
encontros realizados
acompanhadas
Mapeamento, em articulação
com os CRAS de referência
da área de atuação prevista Quantidade de Formulários de
no lote, de vulnerabilidades e Caracterização dos Territórios
de potencialidades dos
integralmente preenchidos
territórios

Planejamento semanal das
visitas (visitador e seu
supervisor)

Relação percentual entre a
Quantidade de formulários
específicos (Planos de Visitas)
preenchidos e a meta
quantitativa de beneficiários
acompanhados prevista na
parceria
Caracterização do indivíduo Relação percentual entre a
visitado e diagnóstico inicial Quantidade de formulários de
do desenvolvimento
Caracterização preenchidos e
a meta quantitativa de
beneficiários acompanhados
prevista na parceria
Relação percentual entre a
Quantidade de Formulários de
Diagnóstico Inicial do
Desenvolvimento Infantil
preenchidos e a quantidade de
crianças acompanhadas
Realização de Visitas
domiciliares, para a
orientação do cuidador e da
gestante para o
desenvolvimento da criança

Relação percentual entre a
quantidade de visitas
realizadas de acordo com a
periodicidade estabelecida no
Programa, registradas no
controle de visitas, durante a
visita.
Quantidade de reuniões

Participação de toda a
equipe em reuniões
monitoramento e avaliação
com a Coordenação do
Programa no DF e SEDES e
Apresentação do Instrumental
apresentação do
de Avaliação Trimestral
Instrumental de Avaliação
(disponibilizado pelo MDS)
Trimestral (disponibilizado
pelo MDS) e
Relatórios trimestrais de
ações desenvolvidas e
resultados alcançados

PARÂMETROS/
MEIO DE
ÍNDICES MÍNIMOS
VERIFICAÇÃO
DE QUALIDADE

100% de
participação

Comprovante de
participação emitido
pela Coordenação do
Programa ou pela
SEDES e registro
fotográfico

01 Formulário de
Formulários de
Caracterização do
Caracterização do
Território para cada
Território
área de referência
(instrumental
dos CRAS existentes
disponibilizado pelo
na área de atuação
MDS).
prevista no lote
Relatório das
Reuniões de
Monitoramento
semanal; plano de
visitas (Instrumental
disponibilizado pelo
MDS)
Formulários de
100% de
Caracterização da
preenchimento dos
Família;
Formulários de
Formulários de
Caracterização
Caracterização da
preenchidos
Gestante;
Formulários de
100% de
preenchimento dos Caracterização da
Criança;
Formulários de
Diagnóstico Inicial do Formulários de
Desenvolvimento
Infantil preenchidos
100% de
preenchimento dos
formulários
específicos (Planos
de Visitas)

100% de visitas
realizadas e
devidamente
registradas no
controle de visitas e
no Prontuário
Eletrônico do SUAS.
1 reunião trimestral

01 Instrumental de
Avaliação Trimestral
entregue e
apresentado na
Reunião

Instrumental de
controle de Visitas;
Registros das visitas
lançados no
Prontuário Eletrônico
do SUAS
Comprovante de
participação emitido
pela Coordenação do
Programa ou pela
SEDES e registro
fotográfico.
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Os dados coletados pela pesquisa de satisfação do Programa Criança Feliz Brasiliense
demonstram que o resultado obtido foi positivo e alcançou o objetivo esperado. Utilizando duas
perguntas referenciais que foram os pilares da execução do Programa “Qualidade de
atendimento do Visitador do PCFB” e “Qualidade das atividades propostas pelo visitador”,
obtivemos respectivamente o percentual de 96,1% e 97,4% com avaliação da prestação de
serviços como excelente e bom. O que demonstra que o trabalho realizado junto às famílias
realmente tem os efeitos esperados, reflexo de muito profissionalismo, amor e dedicação para
que os nossos beneficiários se sintam acolhidos e assim fortalecer os vínculos familiares e
estimular o desenvolvimento durante a primeira infância.
Os resultados alcançados foram muito satisfatórios, pois todos os itens avaliados obtiveram
resultado de satisfação acima de 90% para excelente e bom. Destaca-se a importância de
melhoria da comunicação com a Rede para que possamos melhorar ainda mais os resultados
em pesquisas futuras, capacitações especificas para a melhoria do desenvolvimento do
beneficiário de acordo com a faixa etária, materiais de divulgação com passo a passo de
atividades.

4.
Ano

Origem dos Recursos Utilizados
Chamamento
Público
(R$)

Projeto

Centros de Juventude
Criança Feliz
2020 Brasiliense
Total

Emenda
Parlamentar
(R$)

Patrocínio
Direto
(R$)

Lei de
Incentivo
(R$)

1.873.626,00

0,00

0,00

0,00

1.439.977,68

0,00

0,00

0,00

3.313.603,68

0,00

0,00

0,00

100%

0,00

0,00

0,00

Percentual
17
Total Anual

5.
Identificação
dos
Serviços,
Socioassistenciais executados em 2020

3.313.603,68

Programas,

Projetos,

e

Benefícios

Em 2020, o IECAP executou dois projetos envolvendo como público crianças, adolescentes e
jovens. O primeiro é direcionado para os jovens frequentadores dos Centros de Juventude da
Ceilândia, Estrutural e Samambaia.
O segundo projeto foi Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social –
Projeto Criança Feliz que tem como objetivo o acompanhamento de gestantes, crianças com
até 72 meses e suas famílias, por meio de visitas domiciliares, a fim de acompanhar e realizar
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ações complementares que apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da
criança na primeira infância, conforme a Portaria MDS n° 956, de 22 de março de 2018.
As atividades desenvolvidas em todos os projetos foram ofertadas aos beneficiários
gratuitamente.

6.

Área de Assistência Social e Psicoterápica

Levantamento sócio econômico de cada aluno matriculado e sua família.
Através de uma entrevista, é feito um levantamento dos jovens dos centros da Ceilândia,
Estrutural e Samambaia para elencar a atual situação financeira, social, emocional com o
objetivo de visualizar todos os mais urgentes problemas como abusos e violências sofridas,
desnutrição, dependência de álcool e drogas, trabalho infantil entre outros.
Plano de Futuro - Atendimento focado em mostrar para o jovem, que ter um objetivo é
importante. Montamos com eles o objetivo ou meta que querem atingir e dentro destes
atendimentos ajudamos o jovem a traçar a linha que quer seguir. Durante os atendimentos
problemas de ordem pessoal, familiar, intelectual, vão surgindo. Com acompanhamento,
ajudamos os mesmos a superar as dificuldades.
Está sendo realizado, ainda, o levantamento de direitos como cidadãos, sejam famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade dentro da Política de Assistência Social, com o
objetivo de orientar e mostrar para cada família e individuo qual seu direito e adequá-lo a cada
realidade, já indicando a Rede de apoio e atendimento disponível em sua região, conforme
cada caso. Nos casos mais severos, além da indicação para a rede de assistência, temos
buscado prestar apoio com as atividades desenvolvidas no próprio Centro de Juventude,
sempre visando a inclusão do indivíduo, dentro de suas vulnerabilidades e riscos identificados
que visem o enfrentamento da pobreza e desenvolvimento social econômico.
Para a área de Convivência e Fortalecimento de Vínculos temos as Rodas de Conversa
buscando sempre um tema de interesse, escolhido pelos jovens, temas sugeridos pela
comunidade local como também temas sugeridos pela área de Assistência Social e área de
Psicologia sendo eles: prevenção a violência sexual e verbal, sexo na adolescência, abuso
de drogas e álcool, depressão na adolescência entre outros. As rodas de conversa foram
realizadas virtualmente.
Da mesma forma, foram preparados para o mercado de trabalho com cursos
profissionalizantes na área de gastronomia sustentável, massoterapia, assistente
administrativo, cursos estes que entram diretamente no enfrentamento da pobreza e o
desenvolvimento social econômico, demais vulnerabilidades e riscos sociais.
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Com o curso de Empregabilidade, o jovem aprendeu a fazer o currículo, foi preparado para
entrevistas e como se comportar no ambiente de trabalho ou estágio, com isso, incentivando
sempre a todos os jovens em dar continuidade na educação básica para que dessa forma
também sejam incluídos no jovem aprendiz e em outros estágios da mesma natureza.
Plano de Futuro – Atendimento focado em mostrar para o jovem que ter um objetivo é
importante. Montamos com eles o objetivo ou meta que querem atingir e dentro desses
atendimentos ajudamos o jovem a traçar a linha que quer seguir. Durante os atendimentos
problema s de ordem pessoal, familiar, intelectual, vão surgindo. Com acompanhamento,
ajudamos os mesmos a superar as dificuldades e indicamos para a rede de atendimento da
região, conforme o caso.
Atendimento a Jovens que estão em liberdade assistida, em abrigos ou medida
socioeducativa.
Na Ceilândia e Samambaia estamos fazendo um trabalho com esses jovens em parceria com
os monitores dos abrigos e centros de liberdade assistida.
São jovens vindos de uma realidade diferenciada e, portanto, precisam de maior atenção e
acompanhamento. Sendo que o objetivo é preparar esses jovens para a realidade do mercado
de trabalho atuando na formação profissional, ajuda psicológica e orientação social de
deveres e direitos. São jovens com problemas de abuso de drogas e em sua grande maioria
sofreram violências.
Grupo Operativo
A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca em evidência a possibilidade de uma
nova elaboração de conhecimento, de integração e de questionamentos acerca de si e dos
outros. A aprendizagem é um processo contínuo em que comunicação e interação são
indissociáveis, na medida em que aprendemos a partir da relação com os outros.
A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover
um processo de aprendizagem para os jovens envolvidos. Aprender em grupo significa uma
leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para
as novas inquietações.
Esta técnica de grupo operativo está sendo utilizada pela Psicóloga e Pedagoga nos Centros
de Juventude e tem obtido sucesso e resultados bastante positivos. São realizados
semanalmente e busca obter o maior envolvimento dos jovens que participam das atividades
dos Centros.
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7.

Outras Atividades

Prêmio VOA
O IECAP participou nos anos de 2019 e 2020 do Prêmio VOA da Ambev, onde esteve inserido
no Programa voltado para a gestão do Instituto, recebendo apoio da mentoria daquela
Companhia para aprimoramento dos seus controles.
Em 2020, a exemplo de 2019, o VOA disponibilizou dois mentores dos quadros da Ambev para
acompanhar o IECAP, no aprimoramento das conquistas do ano anterior, desta feita do âmbito
do projeto de excelência na gestão visando o seu fortalecimento e atingimento das metas do
IECAP.
O Instituto desenvolveu com os mentores da Ambev o Planejamento Estratégico, exigindo total
comprometimento da equipe do IECAP, que dedicou-se plenamente e no final da jornada, na
auditoria final recebeu nota 9,8, de 10.
Estatuto e Programa de Integridade e Compliance
Em 2020 o IECAP atualizou o Estatuto e o seu Programa de Integridade, ambos aprovados em
Assembleia Geral, juntamente com a Prestação de Contas do ano anterior. Mesmo com os
desafios ocasionados pela Pandemia da covid-19, a equipe do Instituto aprimorou o Programa
de Integridade do IECAP, elaborando os manuais que ficaram previstos, qualificando a equipe
para absorver os seus conteúdos.
O Programa de Integridade do IECAP prevê a implementação de 10 instrumentos de políticas
voltadas para a transparência e ética sendo elas: de Integridade e Combate à Corrupção, de
Conflito de Interesses, de Consequências e Medidas Disciplinares Presentes, de Brindes e
Hospitalidade, de Doações e Patrocínios, de Relacionamento com Terceiros, de
Relacionamento com Agentes Públicos, de Gestão Ambiental, de Treinamento Contínuo, de
Segurança da Informação – Ouvidoria, além dos regulamentos de Governança Interno, de
Conduta e Ética, de Compras de Bens e Serviços e Acompanhamento e Análise de Riscos.

8.

Os desafios da Pandemia do Covid-19

Em 12 de março de 2020, foram suspensas no Distrito Federal as atividades presenciais dos
dois programas de responsabilidade do IECAP: Centros de Juventude e Criança Feliz em
função da pandemia do novo Coronavírus. Um susto e um desafio para o IECAP superar.
Rapidamente tivemos que criar uma estratégia para migrar as aulas e o atendimento
presenciais para um ambiente virtual de aprendizado e comunicação. A pressa era para não
perdermos o vínculo tão difícil de construir com as famílias e jovens, que, em situação de
vulnerabilidade, foram mais impactados pelo isolamento social decretado.
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A partir de 19 de março de 2020, por força de Decreto Distrital, as atividades presenciais e o
atendimento direto dos jovens passaram a ser realizados nas 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 Youtube, para disseminação dos conteúdos e acompanhamento
virtual do aprendizado dos jovens. No Caso do programa Criança Feliz, o atendimento pelo
visitadores passou a ser por meio de ligações, mensagens e vídeos para as famílias via celular.
Toda a equipe do Instituto precisou se reinventar tanto para atender a nova forma de trabalho,
como para agregar estratégia capazes de contribuir para o atendimento das metas e alcance dos
resultados previstos.

9.

Doação de Cestas Básicas para as famílias dos Programas

Superado os primeiros obstáculos para continuidade das atividades por meio virtual, veio o
segundo momento desafiador. No início de abril já registrávamos entre os nossos beneficiários
muitos casos de perda de emprego, de falta de alimento, de água, de condições de
sobrevivência.
Foi daí que surgiu a necessidade de buscarmos parcerias para dar apoio aos beneficiários dos
projetos. Registramos a parceria do Movimento DF Usa Máscara Solidária, conduzido pelo
Ministério Público do DF. Fomos engajados no movimento e passamos então a vender os kits
de máscaras junto aos amigos e parceiros do IECAP e priorizar as cestas básicas para os mais
necessitados dos nossos programas.
Nós do IECAP não somos muito favoráveis a “dar o peixe”, preferimos “ensinar a pescar”.
Porém, a realidade da falta de alimentos, de abril a junho 2020 (período mais intenso), vivida
por essas famílias, era de sensibilizar coração de pedra. Com o apoio das Máscaras Solidárias
conseguimos ofertar 900 cestas básicas a estas famílias, atendendo diretamente mais 3.600
pessoas.
Ainda, para auxiliar nesse período de fragilidade, o IECAP teve a parceria da Vale Shop,
empresa do ramo de gestão de benefícios, e os parceiros Viação Pioneira, Voetur, Valor
Ambiental, Sustentare, Urbi, G&E, Brasfort e Ipanema, doaram o auxílio de vale-alimentação
para as famílias atendidas pelo Programa. Criança Feliz. Os cartões de débito no valor de R$
133,50 poderão ser utilizados em lojas e mercados que aceitam a bandeira da empresa. O
IECAP realizou a distribuição dos cartões às famílias, assistindo as regiões de Samambaia,
Ceilândia, Estrutural, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Taguatinga, Santa Maria e Recanto
das Emas, no Distrito Federal.
Contamos ainda com a parceria celebrada entre a Fundação Banco do Brasil e o Instituto
IECAP, cujo objeto foi a aquisição e distribuição de 710 cestas básicas com famílias em
vulnerabilidade do Distrito Federal, em especial aquelas atendidas no âmbito do Programa
Criança Feliz Brasiliense, ação essa que teve o intuito de minorar os efeitos da pandemia
provocada pelo COVID 19.
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Registramos ainda a parceria celebrada com o mega evento Rally dos Sertões, que na sua
passagem pelo Distrito Federal, em parceria com IECAP, fez uma doação de 1.000 cestas
básicas.
10.

Considerações Finais

O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia do Covid-19. O mundo foi surpreendido por um
vírus, de alto poder de contaminação, que chegou para mudar todas as estruturas que
estavam postas, em funcionamento em todos os setores da economia, da educação, da
cultura e na vida das pessoas. Para o Instituto IECAP não foi diferente.
A experiência de execução de projetos destinados a crianças, adolescentes e jovens, em
diversos segmentos, de diversas naturezas e temas, qualificaram o IECAP para a execução
dos Projetos Centros de Juventude do DF e Criança Feliz, superando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia. Porém, trabalhar em prol da primeira infância, em parceria com
a SEDES DF, buscando a melhoria dos indicadores de saúde e desenvolvimento destes
bebês, como também das futuras mães, foi um aprendizado de grande riqueza para o Instituto.
Os objetivos dos Centros de Juventude do Distrito Federal foram alcançados o número de
atendimento especializado aos jovens entre 15 e 29 anos, promovendo ações voltadas para
as áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, direitos humanos e trabalho,
em parceria com a SEJUV DF.
Ao final do período de execução dos projetos, realizamos com sucesso todas as metas
previstas e os resultados obtidos foram consistentes e animadores.
Este Relatório de Atividades 2020 do Instituto IECAP tem o compromisso de mostrar com
transparência as atividades desenvolvidas ao longo do período como também no alcance das
metas previstas em função dos importantes resultados obtidos.
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