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IDENTIFICAÇÃO
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ANGELICA GOULART
CNPJ: 31.420.425/0001-83
Endereço: Rua Belchior da Fonseca, nº 1.025 – Pedra de Guaratiba
Cidade/ UF: 23.027-260 - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2417-1252

TIPO DE ESTABELECIMENTO
A sede da entidade é:
[ ] Alugada [ X ] Própria

[

] Cedida

[

] Comodato

[

] outros

DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO
Número do Registro no livro: 102.319 do Livro “A” nº. 30
Número: Protocolo nº. 378.954 do Livro “A” nº. 33
Cartório: Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Município/ UF: Rio de Janeiro/RJ
Data do Registro: 23/12/1988

CONSELHO DIRETOR
Presidente ou Representante legal da entidade: VINICIUS DOS SANTOS SOUZA
Cargo: Presidente
Profissão: Administrador
CPF: 091.387.667-44
RG: 11.829.546-8
Órgão Expedidor: Detran/RJ
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe
remuneração?
Sim ( ) Não (X)
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
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Nome do Diretor: HELEN CHRISTINE GONZAGA ANDERSON PEDROSO
Cargo: Diretora Administrativa
Profissão: Psicóloga
CPF: 257.566.618-08
RG n º: 36.264.004- Órgão Expedidor: SSP/SP
X
É funcionário público? Sim ( ) Não ( x )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe
remuneração?
Sim ( ) Não (X)
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________

Nome do Diretor: MILTON DA SILVA QUINTINO
Cargo: Diretor Operacional
Profissão: Publicitário
CPF: 029.326.758-85
RG: 27.816.090-8
Órgão Expedidor: Detran/RJ
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe
remuneração?
Sim ( ) Não (X)
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________

Mandato da atual diretoria:
Início: 23/01/2019

Término: 22/01/2022

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade
ocorridas no último exercício: Não houve alteração no ano de 2019.
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RECURSOS HUMANOS 2019
Informar a quantidade de pessoas que colaboram com a entidade:
Colaboradores
Funcionários ativos:
Estagiários remunerados:
Total de pessoal ocupado assalariado:
Voluntários permanentes:
Voluntários eventuais:
Estagiários não remunerados:
Total de pessoal ocupado não remunerado:
Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício
anterior:
Quantidade de diretores remunerados
Quantidade de diretores não remunerados

Qtde
05
05
64
64
14
03

RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE
Indique uma pessoa que conheça detalhadamente a Entidade e que seja de fácil
contato para o público em geral:
Nome do Diretor: VINICIUS DOS SANTOS SOUZA
Cargo: Presidente
Profissão: Administrador
DDD/ Telefone:
(21) 2417-1252

E-mail:
vinicius.santos@fundacaoangelicagoulart.org.br
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
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APRESENTAÇÃO
Inaugurada em 1989, a Fundação atua em prol da garantia e promoção dos direitos
de crianças e adolescentes de todo o Brasil através da participação em redes de
mobilização social, campanhas, além de desenvolver um forte trabalho de incidência
política para influenciar na formulação de políticas públicas que garantam à infância e à
juventude acesso aos seus direitos.
Em seu atendimento direto, prioriza moradores de Pedra de Guaratiba, tendo como
critério: pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, situações de violência
doméstica, violações de direitos, uso abusivo de álcool e outras drogas, presença de
doença crônica, dentre outros aspectos identificados na família. Ressalta-se que o
processo seletivo para inserção nos projetos desenvolvidos pela Fundação, assim como o
acompanhamento das mesmas, realiza-se por meio de entrevistas sociais e visitas
domiciliares.
A inspiração de criar uma fundação voltada para o atendimento ao público infantojuvenil surgiu de um encontro entre a fundadora, Maria da Graça Xuxa Meneghel, e uma a
senhora que cuidava de meninas e meninos na região da Pavuna. A região escolhida
para fundar tal instituição foi a de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro –
uma área que apresenta um dos menores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da
cidade.
Assim, através da parceria com a assistente social Angelica Goulart 1, planejou-se o
trabalho da Fundação Assistencial Xuxa Meneghel, iniciado em 1988, com efetivo
atendimento ao público a partir de 12 de Outubro de 1989, propositalmente no Dia das
Crianças. Sua atuação já incorporava os princípios da proteção integral à infância e
adolescência – que floresceram do intenso movimento social que deu origem ao ECA
(1990) – e do escopo comunitário que essa proteção supõe. Desde então, a Fundação
atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade de
Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde desenvolve um trabalho
integrado de educação, cidadania e participação infantojuvenil com apoio às famílias. A
instituição investe ainda no aumento de escolaridade e na geração de renda através da
qualificação e capacitação profissional, com diversos cursos para jovens e famílias da
comunidade.
Os atendimentos às crianças e aos adolescentes do núcleo central da Fundação
compreendem a faixa etária entre 4 e 14 anos de idade, em horários complementares à
escola. As atividades para adolescentes, a partir de 15 anos, jovens e adultos ficam por
conta do núcleo comunitário e dos projetos em parceria. Acrescentam-se, ainda, os
projetos que envolvem a Primeira Infância (crianças de 0 a 1 ano e meio de idade) e suas
famílias, para o fortalecimento de vínculos afetivos.

1

Angelica Moura Goulart possuía quinze anos de atuação como educadora e assistente social quando foi convidada por
Maria da Graça Xuxa Meneghel para planejar e iniciar as atividades da Fundação.
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Dentre os vários projetos criados e apoiados pela Fundação, desde a sua abertura
em 1989, destaca-se o movimento Acorda Pedra realizado em 1990. A iniciativa dessa
mobilização era voltar às ações da instituição para a comunidade e, assim, entender o
que se passava na vida dos moradores de Pedra de Guaratiba, o que eles pensavam e
precisavam. Entre os anos de 2001 e 2006 a Fundação Xuxa participou da criação da
Rede NUDECA (Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente de Guaratiba), voltada à
proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes.
Para aproximar, conhecer e motivar a juventude da Pedra de Guaratiba foi criado o
A Cor da Pedra. Desse encontro surgiram os cursos profissionalizantes realizados na
Fundação como o Comer, Trabalho e Prazer – para capacitação na área da gastronomia
–, Pré-Vestibular Comunitário, cursos de Inglês e Informática, A Cor da Arte e Pé na
produção – com foco no estímulo ao talento artístico –, dentre outros.
Desse modo, em menos de dez anos de existência, a FXM, obteve não apenas o
reconhecimento comunitário, mas tornou-se interlocutora e protagonista nas redes de
assistência do Rio de Janeiro e do Brasil.
Vale ressaltar que a inovação e consistência do projeto da instituição fluíam a partir
de uma direção mais atenta que visionária, pois Angelica, por muitos anos diretora geral
da instituição, continuou investindo em estudos sobre os aspectos mais atuais do campo
de atuação da Fundação. Assim, participou do curso de desenvolvimento comunitário em
Israel (1993); especializou-se em Direito Especial da Criança e do Adolescente
(UERJ/2001), em Violência Intrafamiliar (USP/2002) e concluiu o mestrado em Bens
Culturais e Projetos Sociais (FGV/2005) com uma dissertação sobre Participação Infantil
que se tornou uma referência para o tema.
Com o acúmulo dessa experiência de trabalho em rede, em meados de 2005 a
instituição começou a se envolver efetivamente em iniciativas para influenciar nas
políticas públicas em nível nacional. Iniciaram-se assim, os projetos em rede, voltados
para a fomentação de políticas públicas e disseminação de metodologias que promovam
e garantam os direitos de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Por isso, uma
empreitada muito importante na história da Fundação Xuxa Meneghel, por seu alcance e
amplitude, foi fazer parte da Rede Não Bata, Eduque! A Rede tem como objetivo fazer a
sociedade refletir sobre o uso da violência na educação e a prevenção da mesma contra
crianças e adolescentes.
Em 2009, Angelica coordenou a realização de um Simpósio Nacional da Rede Não
Bata Eduque, com a participação dos maiores intelectuais e representantes nacionais e
internacionais sobre o tema da Infância, trazendo uma agenda de proposições sobre o
olhar das boas práticas instituídas e reconhecidas em todo o mundo.
Ainda em 2009, Angelica recebeu da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a
Medalha de Mérito Pedro Ernesto, em reconhecimento ao seu trabalho de vinte anos
como diretora geral da Fundação Xuxa Meneghel. O reconhecimento por esse trabalho
levou-a a assumir, em setembro de 2012, a Secretaria Nacional dos Direitos da Infância e
da Adolescência, órgão da Presidência da República.
Em 2014, a Fundação Xuxa Meneghel comemorou uma grande vitória nessa área
após anos de trabalho em parceria com instituições e movimentos sociais: a aprovação da
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Lei Menino Bernardo, que garante o direito de educação sem castigos físicos ou qualquer
tipo de violência às crianças e adolescentes do Brasil.
E durante todo esse tempo investiu em diversas ações e projetos. Criou o Show
Natal Mágico - O Direito das Crianças a ter Direitos Iguais, o Projeto +Criança na Rio + 20
que deu origem à Rede +Criança constituída por meninos e meninas das diversas regiões
brasileiras que desenvolvem ações para uma vida sustentável, se destacou nas
Campanhas contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescente, sendo
protagonista em 2014 quando depois de muitas ações em parceria, celebrou a conquista
de ver tornar-se crime hediondo o abuso e exploração sexual de crianças e adolescente ,
dentre outros.
Ainda nos seus últimos meses de vida, entre sessões de quimioterapia, Angelica
seguiu orientando o planejamento estratégico da Fundação à luz do aprendizado feito no
governo federal. Ela apontava novos rumos e oportunidades, confiante no futuro. Na
manhã em que ela faleceu, Xuxa Meneghel escreveu “morreu hoje o coração da minha
fundação”.
Hoje, a Fundação reflete da Pedra de Guaratiba para o Brasil o trabalho de
transformar a história de crianças, adolescentes, jovens e adultos para que vivam em um
ambiente no qual seus direitos sejam respeitados e suas oportunidades se multipliquem.
Ao longo desses 30 anos, a Fundação desenvolveu um estilo próprio de
assistência social e garantia de direitos à infância e adolescência. Entre outras
características, sempre esteve a preocupação com a legitimidade e sustentabilidade do
trabalho da Fundação. E isso foi conseguido por meio de um profundo enraizamento
comunitário e pela formação de um coletivo de profissionais comprometido e capacitado
para a autogestão. Angelica Goulart foi a principal artífice desse conceito.
De tal modo, que Xuxa se sentiu confiante e tranquila para um passo à frente na
proposta: passar o bastão da responsabilidade institucional para o coletivo de
profissionais-residentes na comunidade. Tal qual uma filha, ou um dependente que
cresce, chega o momento em que é preciso experimentar os desafios e possibilidades da
autonomia.
Esse coletivo de profissionais que seguiram com a Xuxa desde a sua proposta
inicial e que viveu e se capacitou com Angelica, assumiu em 2018 com muita honra, o
desafio e a responsabilidade de dar continuidade com a agora Fundação Angelica
Goulart.
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Premiações:
A Fundação Xuxa Meneghel, agora Fundação Angelica Goulart, ao longo de
sua existência, vem recebendo diversas premiações importantes de instituições de grande
prestígio:

Prêmio Lions de Educação AL 1998 / 1999: Honra ao Mérito pelos serviços
prestados à Educação em sua comunidade.

Prêmio Lions Humanitário AL 2001 / 2002: Honra ao Mérito pelos serviços
Humanitários prestados.

Prêmio FUNLAR – Parceria Eficiente – 2004: Parceria na Implantação da
Política Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência da Cidade do Rio de Janeiro.

Prêmio Beija – Flor: Inspirado na fábula do beija-flor, o RIOVOLUNTÁRIO,
desde a sua fundação, premia, ao final de cada ano, dez voluntários que tenham
desenvolvido um exemplar serviço de voluntariado, a partir da indicação das organizações
com as quais colaboram. A Fundação Xuxa recebeu o prêmio em 2006 – Categoria
Instituição.

Prêmio da Ordem Associativa de Mônaco: Recebido por Xuxa Meneghel das
mãos do príncipe Albert II, na Noite das Associações, em Mônaco, pelo trabalho de 19
anos à frente da Fundação. Mais alta distinção concedida pelo principado a
personalidades que se destacam na área assistencial, a honraria foi entregue em jantar
que reuniu 400 convidados, sendo 80 representantes de entidades locais.

Homenagem da OPAS: A Fundação Xuxa Meneghel foi homenageada
durante a comemoração do 100° aniversário da OPAS – Organização Pan-Americana da
Saúde.

Prêmio ABF AFRAS – 2013 (Associação Franquia Sustentável) – Destaque
Sustentabilidade 2013.

Primeiro Prêmio Nacional de Projetos com Participação Infantil – 3º lugar
para o projeto +Criança na Rio+20.

10º Colocado no XIV Ranking Benchmarking 2016 – detentores das
Melhores Práticas de Sustentabilidade - case: Rede +Criança.

Meus Prêmios Nick 2016 - Prêmio Pró Social a maior premiação infantojuvenil da América Latina.

Missão:
Contribuir para a superação da desigualdade social em contextos de
vulnerabilidade individual e coletiva por meio de tecnologias sociais emancipatórias,
criadas, desenvolvidas, testadas e sistematizadas, adequadas a infância, adolescência,
juventude e vida adulta.
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Objetivo:
Contribuir para superar a desigualdade social utilizando tecnologias sociais
adequadas à infância, juventude e vida adulta.

Princípios Institucionais:
Garantia de direitos - Agimos para assegurar o acesso das populações vulneráveis aos
direitos sociais vigentes;
Participação ativa - Agimos para que os sujeitos sociais participem das decisões que os
afetam ou interessam;
Inteligência coletiva - Agimos em rede, em parceria, em relações de troca de
conhecimentos e experiências;
Autonomia - Agimos para a emancipação dos sujeitos individuais e coletivos, para que
que estabeleçam e realizem seus próprios projetos de vida.

1. CARACTERÍSTICA DA ENTIDADE
(X) Atendimento;
(X) Assessoramento;
(X) Defesa e Garantia de Direitos.
Modalidades de oferta de serviços/atividades para Atendimento:
Serviços de Proteção Social Básica:
(X) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Modalidades de oferta de serviço(s)/atividade(s) de ASSESSORAMENTO E DEFESA
E GARANTIA DE DIREITOS:
Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos:
(X) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que
possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem
incorporadas nas políticas públicas.
(X) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias
organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda.
(X) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da
articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
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(X) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e
padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente.
(X) Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de
direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as
diferentes formas em que se expressam e requerendo do poder público: serviços,
programas e projeto de assistência social.

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
A Fundação tem por finalidade realizar ações assistenciais, educativas, esportivas,
sociais, culturais, artísticas, ambientais e de promoção, defesa e proteção de direitos
humanos de crianças e adolescentes, sem discriminação de etnia, gênero, orientação
sexual ou religiosa bem como a pessoa com deficiência.

3. OBJETIVOS
I - Prestar assistência, defesa, proteção e promoção dos direitos de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mantendo estabelecimentos
apropriados na conformidade com a legislação pertinente;
II - Prestar serviços assistenciais, inclusive remunerados, de forma a ensejar a
manutenção dos serviços que beneficiem as crianças das comunidades onde mantiver
estabelecimento;
III - Realizar em caráter complementar e subsidiário, outros serviços de assistência
social, de modo geral, em benefício de pessoas carentes;
IV - Realizar, em caráter complementar, desde que com recursos específicos para
tal fim destinados, estudos, pesquisas e publicações sobre a situação de crianças e
adolescentes, assim como cursos de aumento de escolaridade, capacitação e educação
profissional em parceria com entidades/instituições, profissionais liberais e/ou estudantes
que compartilhem de interesse e compromisso com o tema, bem como atividades e
eventos educacionais, esportivas, sociais, artísticos, culturais e ambientais;
§ 1º - A Fundação exercitará suas atividades principais, visando promover a
integração sócio-familiar das crianças e adolescentes atendidos e, ainda, estimular nas
comunidades onde mantiver estabelecimentos, o interesse na participação voluntária em
obras-serviços de assistência social.
§ 2º - A Fundação desenvolverá serviços que assegurem às crianças e
adolescentes atendidos, acesso a sua subsistência, saúde, instrução obrigatória, nutrição,
esporte, lazer e orientação para o exercício de cidadania através de realização de
atividades assistenciais, psicopedagogias, sociais, culturais, esportivas, artísticas e
ambientais.
§ 3º - Na operacionalização dos seus objetivos, a Fundação elaborará programas e
projetos educacionais, de assistência social, sociais, esportivos, culturais, artísticos e
ambientais compatibilizando custos e eficiência, em função dos recursos humanos,
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físicos, operacionais e financeiros disponíveis, mantendo orçamento anual ou plurianual
com a previsão discriminada das receitas e autorização das despesas.

4. ORIGEM DOS RECURSOS
Doações Pessoa física: 9%
Doações Pessoa jurídica (recursos de doações eventuais): 15%
Doações Pessoa jurídica (recursos de doações e parcerias com empresas, associações,
fundações e entidades privadas nacionais): 28%
Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais): 48%

5. INFRAESTRUTURA
A Fundação Angelica Goulart está instalada em um terreno com 30 mil m2. Dispõe
de:
Prédio Principal: recepção, cinco salas de espaço interativo, espaço de leitura, sala
administrativa, sala de direção, sala de música, consultório dentário, cineminha, sala
pedagógica, sala equipe colegiada, sala equipe do programa de atendimento integrado e
cinco banheiros.
Prédio Arte, Cultura e Gastronomia: recepção, escritório, sala multimídia, sala de
artes, sala acervo, cozinha industrial, refeitório, dispensa, lavanderia e cinco banheiros.
Área Externa: quintal, os jardins, pomar, horta, dois vestiários, dois parquinhos,
dois quiosques, casinha de bonecas, piscina, uma quadra de esportes e três módulos
padrões para parceiras na área de Formação e Capacitação Profissional.

6. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

6.1 PROGRAMA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
A Fundação Angelica Goulart tem como do foco de atuação a garantia, proteção e
promoção dos direitos humanos, principalmente os vinculados à infância e adolescência.
Buscando sempre a participação infantojuvenil e convivência familiar e comunitária e a
prevenção de violências contra crianças e adolescentes.
Em razão disso, além dos atendimentos diretos, realiza uma incidência e fomento
junto às políticas públicas destinadas a efetivação dos Direitos Humanos de crianças na
faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, atuando como membro de redes e campanhas
nacionais, como a Rede Nacional Primeira Infância.
Ainda compõe o Comitê Gestor da Rede Não Bata, Eduque! - movimento social
com o objetivo de erradicar os castigos corporais e humilhantes por meio da promoção de
práticas positivas de educação – e avalia ser de suma importância a prevenção de
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violências contra a criança desde a vida intrauterina, considerando que, a intervenção
precoce, o estímulo e orientação às famílias, são práticas fundamentais para o
desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva, propõe ações de prevenção à violência
por meio de capacitação continuada dos profissionais que atuam na primeira infância, na
educação básica e no trabalho com as famílias, tendo a participação infantil como canal
de autoproteção das crianças e adolescentes.
De acordo com o plano de ação apresentado para 2019, realizou os projetos
descritos a seguir:

6.1.1 – Projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis:
O projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis desenvolve ações propositivas, internas
e externas, pensando na sustentabilidade em seu conceito mais amplo, que engloba a
natureza e as relações humanas, olhando e compreendendo sua comunidade,
valorizando a cultura local, fortalecendo a identidade individual e coletiva, bem como o
potencial de incidência e intervenção dos adolescentes nas questões comunitárias.
Todas as atividades baseiam-se nos princípios de sustentabilidade, e são
desenvolvidas a partir de um processo dialógico e participativo, que busca integrar as
ações dos adolescentes aos demais projetos institucionais, e à comunidade, buscando
assim contribuir para o desenvolvimento local. Assim, visam estimular a replicação das
metodologias aplicadas através dos próprios adolescentes, considerando a realidade
social dos ambientes onde vivem e convivem. Para isso, propõem criar processos de
escuta das crianças e observação de suas percepções sobre o lugar onde vivem e
circulam, estimulando um processo investigativo e propositivo.
Importante mencionar que em 2015, a FAG produzia excedentes de lixo e gastava
20.000 reais por ano na coleta privada. Com a implantação do projeto, e da gestão de
controle dos resíduos, esta despesa acabou.
- Os resíduos orgânicos vão para as composteiras.
- O óleo de cozinha usado e coletado e encaminhado para uma empresa parceira,
que faz a troca por produtos de limpeza.
- O lixo do banheiro e grandes podas são recolhidos pela COMLURB.
Destaca-se que com essas ações do cotidiano, repensamos em atender as
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de vida das gerações
futuras. Com atitudes que preservam os recursos naturais por meio de novas tecnologias
sociais e ajudam a manter o equilíbrio ecológico, diminuindo a poluição, incentivando a
reciclagem, eliminando os desperdícios e reduzindo os impactos sobre o meio ambiente.
 Descrição das atividades realizadas:





Sistema de Compostagem;
Coleta seletiva;
Coleta de óleo usado;
Captação de água da chuva;
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 Horta Agroecológica.
Sistema de Compostagem:
Compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela
de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada
como um tipo de reciclagem do lixo orgânico.
O sistema de compostagem da Fundação é dividido em alguns passos:
1. Recolhimento no PEV, pesagem, varredura dos espaços externos;
2. Transporte para os cilindros;
3. Maturação;
4. Ensacamento.
Recolhimento PEV e Pesagem
Todos os dias, os resíduos orgânicos - comidas são recolhidas no PEV (ponto de
entrega voluntária) situados no refeitório e cozinha, de lá são encaminhados para uma
“bombona” de 80 litros, que armazena esse material permanecendo lá até o recolhimento
semanal. Esse movimento acontece na instituição e com parceiros da comunidade, dentre
eles, o C.E. Hebe Camargo.

Realizamos a pesagem a partir da quantidade recolhida diariamente, registrado na
tabela de controle.
Tabela de Recolhimento PEV:
QTD RECOLHIDA
SEMANAL (KG)

TOTAL
MÊS

30

120

C.E HEBE CAMARGO

150

450

TOTAL RECOLHIDO

180

570

LOCALIDADE
FUNDAÇÃO
GOULART

ANGELICA

Varredura
A varredura acontece todos os dias nos espaços da instituição. São recolhidas
galhadas de médio e grande porte e podas que são realizadas semanalmente. Esses
resíduos são recolhidos em uma área de 2.311m, dando um total de 2 toneladas por
mês, separando o material em 3 espaços específicos (folhagens, podas pequenas e
podas grandes).
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Tabela de Recolhimento da Varredura

LOCALIDADE
FUNDAÇÃO
GOULART

ANGELICA

QTD RECOLHIDA
DIARIO (KG)

QTD
RECOLHIDA
SEMANAL (KG)

200

600

TOTAL
MÊS
2400

Transporte para os cilindros
Os resíduos recolhidos são transportados para os cilindros.
Os cilindros são feitos de tela galvanizada e medem 1,5m de altura x 4,00m de
largura.
No centro é colocado outro cilindro de 1,5m de altura x 1,00m de largura para
entrada e saída de oxigênio. Esse cilindro é coberto com um saco vazado (como um saco
de cebolas).
Dentro do cilindro, arruma-se uma camada de galhadas picotadas, depois uma
camada de folhagem e uma camada de resíduo orgânico. Repete-se esse procedimento
durante 2 meses de atividade.
Maturação
Após 3 ou 4 meses, os cilindros são desenformados, deixando o composto em
maturação no local de 3 dias a uma semana. É importante anotar o início da montagem
da composteira e acompanhar sua evolução na caderneta agroecológica.
Após a maturação, o composto pronto é peneirado e segue para nova pesagem.
Em média obtém-se uma proporção e rendimento de 300 a 400 kg por cilindro de
composto pronto.
Coleta Seletiva:
A proposta de coleta seletiva na Fundação vem de acordo com a necessidade do
descarte dos materiais recicláveis, que é necessário para uma sociedade, no controle dos
seus resíduos.
O objetivo primordial da coleta seletiva é separar o lixo por categoria (plástico,
vidro, papel, resíduo orgânico, dentre outros), facilitando o recolhimento e
incentivando a reciclagem de materiais. Tornando-se um serviço importante,
principalmente nas grandes cidades, onde o acumulo de resíduos urbanos é maior.
No Brasil somente 1055 municípios (cerca de 18%) operam programas de coleta
seletiva, atendendo somente 15 % da população Brasileira (31 milhões de brasileiros),
segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Grande parte dos programas de coleta seletiva das cidades brasileiras é realizada
por associações ou cooperativas de catadores, que encontram nestas cidades suporte
para depositar o material.
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Na Fundação temos a parceria com a COMLURB, que recolhe nosso material
reciclável, que separado e colocando em um espaço do nosso quintal e depois encaminha
para uma cooperativa de catadores, que é cadastrada nesta empresa de limpeza urbana.
Coleta de óleo de cozinha usado:
Em parceria com a Empresa Grande Rio Ambiental, montamos um ponto de coleta
na Fundação, que serve para todos os participantes de projetos e toda comunidade de
Guaratiba.
Com esta campanha, cada litro de óleo recolhido no Ponto de coleta da Fundação
de forma incorreta, evitou contaminar milhares de litros d’água.
São recolhidos em garrafas pet de 2 litros e retirados pela Empresa Grande Rio e
trocados por material de limpeza, que são usados nos nossos espaços.

Captação de água da chuva
A instalação dessa iniciativa de recolher a água da chuva para utilização na
Fundação deu-se em parceria com a Rede Águas de Março inspirada por experiências
que vivenciamos na Rede Carioca de Agricultura Urbana, da qual a Fundação faz parte. O
projeto seguiu com a proposta de integrar lideranças da comunidade de Guaratiba com o
objetivo de replicar essa tecnologia social nas casas da região e em outras instituições.
Para isso, a Fundação Angelica Goulart mobilizou pessoas que têm potencial
multiplicador em toda área de Guaratiba, entre crianças, jovens e adultos.
E a aplicação de um dia a dia mais sustentável na Fundação não terminou com o
recolhimento de água da chuva.
O destaque destas ações é o envolvimento das crianças da instituição e, de forma
mais direta, as que participam do Projeto Praticas e Atitudes Sustentáveis. Este projeto
tem como objetivo incentivar a participação infantil em ações e proposições para uma vida
cotidiana mais sustentável, pensando as relações humanas com a natureza.
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Com esta captação, na qual instalamos uma caixa com capacidade de 5000 litros.
Que nos ajuda na rega dos jardins, horta e limpeza de alguns espaços.
Com tudo isso, nossa conta de água vem diminuído gradativamente, pois
conseguimos conciliar com os períodos de chuvas na região, principalmente no verão,
pois temos chuvas fortes.
Horta Agroecológica
Durante este ano, conseguimos manter a nossa horta no espaço da Fundação
Angelica Goulart, devido ao clima muito quente em nossa região, escolhemos culturas
que se adaptassem. Foram feitos 10 canteiros, usando troncos de árvores e pedras para
servir como proteção e o nosso composto orgânico para adubação.
Nossas mudas foram adquiridas dos parceiros da Rede Carioca de Agricultura
Urbana do Brejal no Município de Petrópolis.
Depois da realização deste plantio, tomamos alguns cuidados para sobrevivência e
crescimento dessas mudas, que foram utilizadas no lanche das crianças e adolescentes e
com a quantidade que produzimos, conseguimos criar a quinta da colheita.
Com isso, cada participante levou para casa uma media de 300 a 400 gramas de
temperos, verduras e legumes.
Esta atividade foi tão importante, que mostrou o envolvimento do projeto com a
família, trazendo inclusive alguns responsáveis para visitar a nossa horta e falarem das
suas infâncias em relação a estes alimentos que estão sendo cultivados na Fundação, na
qual eles comiam com suas familiais e hoje estão tendo a oportunidade de fazer estas
receitas para seus filhos.
 Objetivo:
Implementar e disseminar praticas e atitudes sustentáveis visando a melhoria da
qualidade de vida da Fundação e nos espaços de convivência dos diversos grupos do
território.

 Objetivos Específicos:
Reconhecimento de que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e
saneamento básico, sabendo direcionar os resíduos para um local adequado. A urgência
em adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de incentivo a produção de composto
orgânico nas residências, escolas, instituições e universidades. Percepção de que o
equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem de consumirmos produtos que não
gerem muitos resíduos. Concepção crítica e consciência de que devemos separar nossos
resíduos, e direcionar para cooperativas de reciclagem. Análise sobre as políticas
públicas que tratam do descarte/ reciclagem dos resíduos e campanhas de
conscientização.
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 Metodologia utilizada:
Alimentar e elaborar subprojetos de cunho sustentável, baseando-se na
metodologia com as potencialidades e preocupações que identificam no território, ligado
às condições de higiene e saneamento básico, sabendo direcionar os resíduos para um
local adequado, com as proposições para uma vida sustentável. O projeto também
estimula que as crianças/adolescentes se tornem agentes de replicação desta
metodologia.
Um processo dialógico, participativo, que busca integrar as ações das
crianças/adolescentes aos demais projetos institucionais, ONGS, escolas e comunidade,
partindo das questões que elas identificam como preocupações e potencialidades nos
ambientes onde vivem e convivem. Para isso, é fundamental criar processos de escuta
das crianças/adolescentes e observação das percepções que têm sobre o lugar onde
vivem e circulam, estimulando um processo investigativo e propositivo.


Dia/horário/periodicidade: Terças e quintas-feiras, no horário de 13h00min as
16h00min, no período de fevereiro a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 15 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
 Número de atendidos: 12 crianças e adolescentes.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorreu através dos encaminhamentos dos usuários ou
participação da rede socioassistencial em atividades realizadas na comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Educador
Socioambiental

Quadro de Recursos Humanos
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
01
16 horas
Celetista (com carteira
assinada)

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde
desenvolvida): Pedra de Guaratiba – Município do Rio de Janeiro.

a

atividade

é
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 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Parceria com o Instituto Floriano Florisbal – IHF, doações de pessoas físicas e
jurídicas. Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo anual: R$ 42.900,00

 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
Sistema de compostagem:
 80% do lixo da Fundação são encaminhados para o destino correto;
 20% do lixo são de banheiro e grandes podas;
 90 adolescentes e jovens de escolas públicas capacitados com a nossa
metodologia;
 06 educadores de escolas públicas capacitados;
 01 vídeo produzido com as falas das crianças sobre o projeto;
 4000 kg de composto orgânico produzido nas composteiras da Fundação.
Coleta Seletiva:
 15.000 kg de recicláveis em 04 anos.
Horta agroecológica:
 400 gramas de verduras e legumes na alimentação das crianças do projeto.
 80% na redução com compras no Hortifruti.
Captação de água da chuva
 20.000 litros em 4 anos.
Coleta de óleo de cozinha usado
 400 litros de óleo recolhidos.

6.1.2 – Projeto Uma Vitória Leva à Outra – UVLO
O projeto foi um dos nove selecionados no 1º Edital “ELAS nos Esportes – Uma
Vitória Leva à Outra”, por meio dele, a Fundação recebeu apoio financeiro e técnico para
desenvolver um projeto especificamente em prol da equidade de gênero e da inclusão de
meninas nos esportes. O projeto permitiu a criação de um espaço seguro, onde 60
meninas, com idades entre 12 e 18 anos, puderam praticar esportes e adquirir
conhecimentos sobre saúde, direitos e educação financeira, além de desenvolverem sua
liderança e autoestima. O projeto ofertou a modalidade de futebol e vôlei feminino de
forma gratuita e abrangente, desenvolvendo um trabalho estruturado e criando fortes
alicerces para a prática dos esportes femininos na comunidade.
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 Descrição da atividade realizada:
 Formação Continuada com os profissionais da instituição sobre o conteúdo do
UVLO;
 Realização das 80 sessões (40 sessões para cada grupo) com as 10 Oficinas
Temáticas e práticas esportivas previstas em cada um dos 4 módulos curriculares
do Programa “Uma Vitória Leva à Outra” sendo eles: “Seja Você Mesma”, “Seja
Saudável”, “Seja Empoderada” e “Planeje seu futuro”;
 Realização do IV Torneio de Futebol da Consciência Negra: Marielle Franco,
Presente!;
 Elaboração de Diário de Campo e Relatório;
 Ações de Comunicação, promoção e divulgação das atividades e resultados do
projeto;
 Avaliação e monitoramento: Coleta de dados e aplicação de 2 questionários, um
aplicado no início e outro no término do projeto párea verificar mudanças referentes
ao empoderamento feminino;
 Realização de evento sociocultural no lançamento e encerramento do Projeto.
Outras atividades relevantes:
Reunião com os Responsáveis – 5 de abril de 2019
A reunião com os responsáveis foi um importante instrumento de aproximação. Na
reunião, foi possível apresentar aos responsáveis das participantes do UVLO os objetivos
do projeto, percurso cronológico e metodológico traçado até o momento no projeto e quais
seriam os próximos eventos, além de ouvir os anseios e esclarecer as dúvidas referentes
ao projeto.
Encontro com os Funcionários – 06 de Junho de 2019
Objetivando ampliar o impacto do projeto e assim proporcionar um ambiente de
fato mobilizado a romper as barreiras construídas socialmente sobre os estereótipos de
gênero, representantes de todos os projetos que são desenvolvidos na Fundação
Angelica Goulart, participaram da formação continuada sobre “Gênero e Empoderamento
feminino” facilitado pelas coordenadoras do projeto Amanda Vilella e Crislayne.O.Silva.
No encontro, além dos participantes conversarem sobre as melhores práticas e a criação
de espaços seguros e inclusivos para meninas no esporte, eles também conheceram o
currículo do Guia de Atividades previsto no programa Uma Vitória Leva à Outra (UVLO).
Não violência (Será que palmada educa?) - VLOG DE VIAGEM | LU DE LUPA - 05 de
Junho de 2019
Em parceria com a Rede não Bata eduque, as meninas fizeram parte da roda de
conversa e uma dinâmica com os mobilizadores da Rede não bata Eduque com o objetivo
de conversar sobre o que os estereótipos de gênero podem contribuir para aumentar a
violência.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LA-lZcYeFdk&feature=youtu.be
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Jogo do Brasil X Austrália - 12 de Julho de 2019
A relação dos grandes meios de transmissão com os jogos esportivos,
principalmente, da televisão com os jogos das categorias femininas, corrobora para a
manutenção das desigualdades de gênero. Para entrar no clima de comemoração da 8a
edição da Copa do Mundo Feminina de Futebol, pela primeira vez televisionada em
grandes canais no Brasil e, também, dar significado a discussão das temáticas
desenvolvidas no módulo “Seja Você mesma” do currículo UVLO, o jogo Brasil x Austrália
foi transmitido na Fundação para as participantes do projeto “Meninas em Campo: Quem
dá a Bola pra Elas”. Após a transmissão, foi realizado debate em relação a performance
do time feminino durante a partida e os possíveis fatores que corroboraram para o
resultado do jogo, como: menores investimentos, salários mais baixos, falta de apoio,
dupla jornada de trabalho e etc. O encontro foi finalizado com um “Quiz da Participação
das Mulheres nos Esportes”, no jogo, as meninas foram desafiadas a colocarem seus
conhecimentos em relação aos esportes da categoria feminina e conhecer outros
esportes e curiosidades sobre jogos femininos.
Feira Viva Melhor – 25 de julho de 2019
Na quinta edição da feira, o objetivo foi demonstrar o quanto é necessário
conhecer, olhar e cuidar do lugar que vivemos e do nosso corpo com mais consciência e
atenção. O evento reuniu mais de 100 pessoas em diversas atividades como oficinas de
compostagem, plantio nos pneus, vídeo debate e visita aos espaços de tecnologia social
que existem na Fundação. As meninas do “Uma vitória Leva à Outra” participaram da
oficina “Capturando a natureza pelo olhar da mulher” onde participaram de uma roda de
conversa sobre a forma como o ambiente vem sendo modificado ao passar dos anos,
quem modifica e sobre as possibilidades de olhar, sem preconceitos, os diversos olhares
que a natureza nos proporciona.
PretAgonistas - 17 de agosto de 2019
Jovens Líderes, que já participaram do programa “Uma Vitória Leva à Outra” em
outras localidades, retornaram como res-ponsáveis pela criação e implementação do
projeto Pretagonistas. O projeto Pretagonistas teve por objetivo estimular a reflexão de 40
meninas de 12 a 18 anos, participantes da Fundação Angelica Goulart, a respeito da
representatividade da mulher negra na sociedade, fazendo com que as participantes se
sentissem, cada vez mais, representadas. E, para isso, o projeto abordou sobre:
autoestima; padronização e erotização de mulheres negras e os espaços ocupados,
pouco ocupados ou não ocupados pelas mulheres negras. Tudo isso de maneira lúdica e
muito divertida. O projeto foi realizado no dia 17 de Agosto, na Fundação Angelica
Goulart, em dois horários, 9h00min às 12h40min e 13h30min às 17h30min. A aplicação
das atividades desenvolvidas por ex participantes estimulou as meninas do projeto na
elaboração de um projeto de vida em longo prazo e reafirmou necessidade da discussão
sobre o racismo, as desigualdades existentes na sociedade e a valorização da mulher.
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Roda de conversa com os participantes do projeto "Prática Sustentáveis" 17/10/2019
Objetivando aproximar os outros projetos da Fundação e levantar uma reflexão
sobre a importância da participação das meninas nos esportes, a temática "Por uma Vida
sem Violências" do módulo Seja Empoderada foi selecionado em razão do contexto que
eles estão inseridos na comunidade.
Organização do III Torneio de Futebol da Consciência Negra: Marielle, Presente! Durante o mês de novembro
Com o objetivo de integrar as organizações e escolas da comunidade, por meio da
prática esportiva, em prol da inclusão das meninas nos esportes e, principalmente, gerar
a reflexão sobre a importância da participação das mulheres negras na constituição da
nossa sociedade, o III Torneio de Futebol da Consciência Negra, pela primeira vez, terá
uma categoria exclusivamente feminina. O Torneio que era composto somente por times
mistos, está sendo organizado e produzido pelas meninas participantes do programa
“Uma Vitória Leva à Outra”. Dando significado a homenageada do torneio, Marielle
Franco: mulher, negra, lésbica e com voz ativa na sua comunidade, o Torneio reafirma as
diversas possibilidades de atuação das mulheres, seja nos esportes, seja nas áreas
administrativas, na gestão pública, em todos os lugares que elas quiserem.
Atividade Externa (Praia: Recreio dos Bandeirantes) – 08 de dezembro
Com as educadoras Amanda Vilella, Crislayne.Silva e Ana Lúcia, 32 participantes
do Projeto “Uma Vitória Leva à Outra” foram à praia do Recreio dos Bandeirantes, altura
do posto 11, com transporte público. O passeio aconteceu no período de 08h00min às
17h30min.
Formatura – 12 de dezembro
Formatura do projeto “Meninas em Campo: Quem dá a Bola pra elas?” abriu a
celebração dos resultados junto com a comunidade, alunos, parceiros e apoiadores pelos
9 meses de realização do projeto. A Fundação Angelica Goulart concluiu suas atividades
do Programa Uma Vitória Leva à Outra, uma parceria entre o Comitê Olímpico
Internacional e a ONU Mulheres, Women Win, Empodera e Fundo Elas, apoio Lojas
Renner.
 Objetivo:
Contribuir para o empoderamento de 60 meninas moradoras em Guaratiba, na faixa
etária dos 12 aos 18 anos de idade, por meio de atividades semanais, com práticas
esportivas e oficinas temáticas.


Objetivos Específicos:
Aplicar o conteúdo programático do currículo do programa: Uma Vitória Leva à Outra,
empoderando meninas, especificamente meninas negras por meio do esporte.

21

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

 Metodologia utilizada:
O programa é inspirado na metodologia GOAL, desenvolvida pela Women Win, e
adaptada ao contexto brasileiro pela Empodera. Baseado em dois pilares – acesso à
prática esportiva e desenvolvimento de habilidades para a vida –, o programa tem como
principal ferramenta metodológica um currículo composto por 40 sessões de
aproximadamente 2 horas. Na primeira hora, as participantes praticam uma modalidade
esportiva regular específica (futebol e vôlei), em seguida, durante as oficinas temáticas, o
mesmo grupo de meninas adolescentes é acompanhado por uma facilitadora e participa
de diversos tipos de dinâmicas.
O programa “Uma Vitória Leva à Outra” possui um guia de atividades que servem como
diretrizes para auxiliar o desenvolvimento das participantes seguidas por 4 (quatro) áreas
temáticas (Seja Você Mesma: liderança e autoestima; Seja Saudável: saúde e
direitos sexuais e reprodutivos; Seja Empoderada: direitos e eliminação da
violência contra a mulher; Planeje seu Futuro: metas e planejamento profissional e
financeiro) cada uma com posta por 10 (dez) sessões dedicadas a cada área temática.


Dia/horário/periodicidade: Terças e quintas-feiras, nos horários de 13h às 16h, no
período de abril a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Meninas com idades entre 12 e 18 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
 Número de atendidos: 60 participantes.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorreu através dos encaminhamentos dos usuários ou
participação da rede socioassistencial em atividades realizadas na comunidade.

 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Coordenadora do Projeto
Instrutora de Educação
Física
Facilitadora

Quadro de Recursos Humanos
Qtde Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
1
20h
Prestadora de serviços
1
12h
Celetista (com carteira
assinada)
1
06h
Profissional contratada pela
ONG Empodera/ONU Mulheres
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 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde
desenvolvida): Pedra de Guaratiba – Município do Rio de Janeiro.

a

atividade

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Privada (recursos de doações e parceria com fundação nacional). Parceria com a
Empodera, Fundo Elas e ONU Mulheres. Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo
Anual: R$ 57.500,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Vídeo;
 Participação de sete participantes na Oficina de Liderança e de 4 participantes na
Oficina de Histórias Digitais em janeiro de 2020;
 Renovação do projeto a partir de março de 2020.

6.1.3 – Projeto Análise Situacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Guaratiba – ASDCA
A Fundação Angelica Goulart, em parceria com a Kinder Not Hilfe (KNH), durante
os meses de maio, junho e julho, desenvolveu uma análise situacional dos direitos da
criança e do adolescente, tendo como foco as situações de violência que afetam o público
infantojuvenil e famílias de Guaratiba.
Região que, apesar de concentrar um dos menores IDHs da cidade do Rio de
Janeiro, recebe pouco investimento público, mesmo com o expressivo aumento
populacional dos últimos 30 anos. Tal território é permeado pela combinação de uma
pobreza estrutural (identificada na baixa escolaridade de pais e mães, famílias de muitas
crianças lideradas por mulheres de renda precária, moradias bastante precárias, adultos
com alto índice de dependência química, especialmente de álcool) e a diminuta atuação
das redes locais de proteção social. Outro ponto a se evidenciar é a falta de segurança e
o aumento da violência na região, propulsora de uma cultura comunitária de naturalização
e tolerância à violência como forma de resolução de conflitos, sobretudo, no contexto
familiar.
Importante ressaltar que Guaratiba é o 3ª bairro com mais notificações de
violências contra crianças e adolescentes no Município do Rio de Janeiro. E os bairros do
entorno, Campo Grande e Santa Cruz, ocupam o 1º e 2º lugar, respectivamente 2. Esses
dados retratam um pouco da realidade de crianças e adolescentes da região, permeada
por situações de violência. Assim, a partir desse diagnóstico, somado à expertise de
atuação junto ao público infantojuvenil, a Fundação visa investir cada vez mais em ações
e novas estratégias para reduzir as violências contra crianças e adolescentes da região,
através de práticas de fomento à participação infantojuvenil, apoio às famílias e
fortalecimento de ações em rede mais estruturadas para agir no território.
2

Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - DISQUE 100 - Dados de gerais de denúncias Criança e Adolescente: Município Rio de Janeiro/RJ / 2018.
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Nesse sentido, destaca-se que esse mapeamento e, principalmente, e a produção
de material a partir da integralização dos dados levantados, foi de extrema relevância
para o planejamento de outras ações das instituições que atuam na região e assim,
também contribuirá significativamente para a atuação da Rede NUDECA 3, considerando o
trabalho de reflexão sobre o cenário da infância e adolescência de Guaratiba
desenvolvido pela Rede e sua busca por melhorias nas políticas públicas voltadas ao
público infantojuvenil do território.
 Descrição da atividade realizada:
 Realização de grupos focais para escuta dos adolescentes e suas famílias: 3
grupos com adolescentes - entre 12 e 16 anos (1 em escola pública, 1 em escola
privada, 1 nos projetos da FAG) e 1 com famílias da região que são atendidas pela
FAG, através de duas oficinas com duração de 3 horas cada;
 Aplicação de questionários junto a 174 adolescentes do Colégio Estadual Hebe
Camargo sobre as principais preocupações, suas causas e consequências e
possíveis propostas;
 Realização do Forunzinho com os 3 grupos focais de adolescentes, que
apresentaram todos os levantamentos das atividades desenvolvidas;
 Levantamentos de dados quantitativos junto aos órgãos vinculados ao Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (CRAS e CREAS - 10ª
Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos – CASDH) sobre as
tipologias de violências e principais violações de direitos das crianças e
adolescentes identificados nos atendimentos dos equipamentos de referência que
atuam na região, no período de 1 ano (2018);
 Levantamento na base de dados estatísticos oficiais (Instituto de Segurança
Pública - ISP e Disque 100) sobre violências contra crianças e adolescentes de
Guaratiba e bairros do entorno (ano 2018);
 Sistematização dos dados e elaboração do informe ASDCA e de produtos de
divulgação dos resultados para a comunidade e Rede de Garantia de Direitos.
 Objetivo:
Mapear as principais violências e violações de direitos que atingem crianças,
adolescentes e suas famílias na região de Guaratiba.
 Objetivos Específicos:
 Construir um cenário das realidades vivenciadas por crianças e adolescentes de
Guaratiba;
 Identificar as potencialidades da região;
 Fundamentar e indicar linhas metodológicas para projeto de médio prazo focado na
prevenção dessas violências.

3

O NUDECA - Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente de Guaratiba - criado durante o 1º Fórum de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Guaratiba, em julho de 2001, reunindo entre seus membros diferentes
instituições voltadas à proteção dos direitos das crianças e adolescentes na região de Guaratiba.
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 Metodologia utilizada:
A metodologia combinou a escuta de grupos focais e o levantamento de dados
primários e secundários para avaliar as possibilidades e prioridades de enfrentamento às
violências contra crianças e adolescentes neste território. Utilizou-se, de forma adaptada
ao projeto, a mesma metodologia do +Criança para os preparativos da Carta das
Crianças para a Terra, elaborada durante a realização da Conferência Rio+20 (2012).
Assim, nos grupos focais, foram construídos “Teias da Vida local”, a partir da
elaboração do mapa afetivo, com um passeio virtual pelos espaços comunitários e
institucionais que os participantes conheciam e conviviam, para verificar como
perceberam e avaliaram as relações humanas e sociais que ali experimentaram e como
identificaram em cada um deles os diferentes tipos de violências e violações de direitos.
Com base nesses dados e percepções, foram construídas as Árvore das Iniciativas, com
as propostas para lidar com as causas e consequências identificadas. Na base da Árvore
ficaram as iniciativas de esforço próprio; nos níveis mais altos, aquelas em que precisam
de apoio e cooperação de outros atores, instituições e instâncias governamentais. Foram
realizados três grupos focais: um de estudantes da escola pública, outro da escola
privada, mais um de participantes de projetos sociais da própria Fundação. Também foi
ouvido um grupo de familiares dos adolescentes. Cada grupo focal teve dois momentos
de encontro. No primeiro dia, foram identificados os locais significativos no território e a
listagem de potencialidades e preocupações em cada um. Em seguida, relacionaram-se
as preocupações às situações de violência sinalizadas pelos participantes, classificandoas por níveis de gravidade. No segundo dia, houve um maior aprofundamento sobre as
causas e consequências da violência, levando à construção da Árvore de Problemas. E
esta foi a base para provocar o surgimento de propostas e sugestões que compuseram a
Árvore das Iniciativas.
Destaca-se que o resultado dos grupos focais foi compartilhado, discutido,
sistematizado e validado presencialmente por todos os adolescentes participantes no
Forunzinho. A escuta dos adolescentes foi ampliada com a aplicação de um questionário
(baseado nas metodologias dos grupos focais) a 174 adolescentes do Colégio Estadual
Hebe Camargo. Concomitantemente, foram levantados dados primários e secundários em
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e rede local, responsáveis pela proteção de
direitos de crianças e adolescentes e agências de pesquisa: ISP e Disque 100.


Dia/horário/periodicidade: Dois encontros com cada grupo focal, no horário de
13h00min as 16h00min, no período de maio a junho de 2019. E levantamento e
sistematização dos dados no mês de julho de 2019.

 Público Alvo: Adolescentes com idade entre 12 e 16 anos, famílias de Guaratiba;
Instituições locais que compõem a REDE NUDECA.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
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 Número de atendidos: 60 atendimentos.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorreu através dos encaminhamentos dos usuários ou
participação da rede socioassistencial em atividades realizadas na comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão

Quadro de Recursos Humanos
Qtde Carga Horária
Semanal
projeto
1
30

Coordenadora
do
Assistente Social
Técnico
de
Análise
e
Sistematização
Monitora jovem
Bolsista para coleta e organização
dos dados

Vínculo com a
entidade
Prestadora de Serviço

1

30

Prestador de Serviço

1
1

20
20

Prestadora de Serviço
Bolsista

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é



Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Parceria com KNH Brasil SECO. Atividade
100% gratuita aos usuários. Custo Anual: R$ 39.651,58
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Atendimentos diretos com 60 adolescentes e 12 famílias;
 Aproximadamente 420 atendimentos indiretos;
 Sensibilização da comunidade e da Rede de Garantia de Direitos sobre as
situações de violência e violações de direito que afetam crianças e adolescentes
em Guaratiba;
 Informe ASDCA - Relatório com o mapeamento das realidades do território, com
base na escuta dos grupos-alvo e coleta de dados, a fim possibilitar a leitura das
relações de causas e efeitos e identificar as prioridades e estratégias de
enfrentamento às violações identificadas.
 Produtos para divulgação;
 Evento de finalização do projeto, com participação dos adolescentes, famílias,
instituições que compõem a Rede Nudeca e representantes da KNH.
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6.1.4 - Projeto Semeando Cultura - Oficina de Capoeira e Percussão
O ano de 2019 para o IFPS foi pautado na solidificação de seu atendimento, com
foco na qualidade e resultados do trabalho desenvolvido e, assim, foi para os projetos do
Centro Socioeducacional Roberto Campanella - CSRC. Com o fortalecimento a cada ano
da parceria com a Fundação Angelica Goulart – FAG podemos concluir que o resultado
foi muito positivo para os projetos Semeando Cultura, sendo atingido o objetivo principal
de levar a promoção dos direitos infanto-juvenis, priorizando o desenvolvimento físico,
mental e social, das 37 crianças e adolescentes atendidos pelo CSRC neste ano.
 Descrição da atividade realizada:
 Oficina de Capoeira: a oficina é ministrada por um facilitador, uma vez por
semana, com duração de 1h para até 25 crianças. São realizadas aulas práticas
com Elementos técnicos e táticos básicos da capoeira, intercalados com atividades
físicas diversas. Para além das aulas práticas, é fortalecida a questão da Capoeira
como uma manifestação cultural.
 Oficinas de Percussão: a oficina é ministrada por um facilitador, uma vez por
semana, com duração de 1h30min para até 30 crianças. São realizadas aulas
práticas musicais, com instrumentos de percussão. Além das aulas, foi realizado
também apresentações com o objetivo de divulgar o trabalho, incentivar as
crianças e apresentar para os responsáveis o trabalho desenvolvido, para
fortalecer os vínculos.
 Objetivo:
Proporcionar desenvolvimento sociocultural a partir das oficinas de capoeira e
percussão.
 Objetivos Específicos:
 Preservar culturas tradicionais como a Capoeira;
 Possibilitar acesso a arte e a cultura;
 Potencializar aptidões musicais e rítmicas;
 Expandir os universos artísticos e culturais;
 Desenvolver ritmo e socialização;
 Contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora.
 Metodologia utilizada:
Os projetos desenvolvem oficinas expositivas e dialogadas, onde há espaço para
questionamentos, críticas, discussões e reflexões, possibilitando a síntese do
conhecimento por todos os envolvidos, e, oficinas práticas onde a vivência da experiência
desenvolve habilidades, facilitando a fixação do conhecimento, transformando o
participante em sujeito da aprendizagem, despertando a curiosidade e o interesse nas
atividades propostas.
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No desenvolvimento da oficina de Percussão, buscamos apresentar diferentes
instrumentos, bem como a apresentação de variações rítmicas brasileiras permitindo a
criação de apresentações com junções rítmicas. Para tanto, utiliza-se a demonstração de
cada ritmo repetidamente até que as crianças aprendam, desenvolvendo assim também
atenção, musicalidade, cadência e concentração. No decorrer do processo é oportunizado
para cada criança tocar diferentes instrumentos.
A oficina de Capoeira apresenta a história, o ritmo, as cantigas e o jogo da
Capoeira, culminando na prática da Roda de Capoeira. Ambas as oficinas tiveram como
foco o incentivo à socialização e à integração entre as diferentes faixas etárias.


Dia/horário/periodicidade: Oficina de Capoeira: Terças-feiras das 15h30min às
16h30min / Oficina de Percussão: Quartas-feiras das 15h30min às 17h00min. Ambas
no período de março a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
 Número de atendidos:
 Oficina de Percussão: 30 crianças;
 Oficina de Capoeira: 30 crianças.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorreu através dos encaminhamentos dos usuários ou
participação da rede socioassistencial em atividades realizadas na comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Facilitador de Capoeira
Facilitador de Percussão
Coordenadora

Quadro de Recursos Humanos
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
1
01h
Profissionais contratados pelo
Instituto Floriano Peçanha dos
1
01h30min
Santos – IFPS
1
01h

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Todos os recursos financeiros são do IFPS, recebidos por meio de doações de
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pessoas física e jurídicas. Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo Anual: R$
23.925,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Excelente interação entre as crianças;
 Trabalho em equipe, onde os mais velhos compartilham e orientam os mais novos;
 Comprometimento;
 Desenvolvimento de aptidões rítmicas;
 Desenvolvimento corporal;
 Paciência;
 Zelo e cuidado com os materiais;
 Senso de importância e pertencimento.

6.1.5 - Projeto Alegria do Gol - Oficina de Futebol
O ano de 2019 para o IFPS foi pautado na solidificação de seu atendimento, com
foco na qualidade e resultados do trabalho desenvolvido e, assim, foi para os Projetos do
Centro Socioeducacional Roberto Campanella - CSRC. Com o fortalecimento a cada ano
da parceria com a Fundação Angelica Goulart – FAG podemos concluir que o resultado
foi muito positivo para o Projeto Alegria do Gol, sendo atingido seu objetivo de ir além da
prática esportiva, visando a integração e a potencialização das 42 crianças e
adolescentes atendidos pelo CSRC neste ano, contribuindo para a proteção social e o
resgate de crianças e adolescentes em situação risco.
 Descrição da atividade realizada:
 Oficinas de Futebol: a oficina é ministrada por um facilitador, uma vez por
semana, com duração de 2h30min por grupo para até 25 crianças. São realizadas
aulas práticas de futebol de forma orientada e com acompanhamento técnico.
Em Novembro foi realizado o III Torneio da Consciência Negra: “Marielle Presente”,
contando com a participação de instituições da região. Foi uma oportunidade de fortalecer
os valores do esporte e disseminar a quebra de paradigmas, visto que havia times mistos
femininos e masculinos, e somente times femininos.
 Objetivo:
Oferecer formação para prática esportiva do futebol, viabilizando integração e
inclusão social, contribuindo para proteção social e resgate de crianças e adolescentes
em situação de risco.
 Objetivos Específicos:
 Potencializar aptidões físicas;
 Contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora;
 Incentivar atitudes de consciência corporal, cuidado com a saúde e qualidade de
vida;
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 Incentivar a prática esportiva;
 Promover a aprendizagem em grupos.
 Metodologia utilizada:
Os projetos desenvolvem oficinas expositivas e dialogadas, onde há espaço para
questionamentos, críticas, discussões e reflexões, possibilitando a síntese do
conhecimento por todos os envolvidos, e, oficinas práticas onde a vivência da experiência
desenvolve habilidades, facilitando a fixação do conhecimento, transformando o
participante em sujeito da aprendizagem, despertando a curiosidade e o interesse nas
atividades propostas.
O projeto Alegria do Gol desenvolve a oficina de Futebol apresentando estratégias
e fundamentos, culminando na prática desta modalidade esportiva, tendo como objetivo
transversal, o desenvolvimento de um bom relacionamento interpessoal, cultivando
atitudes como respeito com os colegas e o espírito de equipe.


Dia/horário/periodicidade: Oficina de Futebol 7 a 10 anos, todas as quartas-feiras, de
13h45min às 15h/ Oficina de Futebol 11 a 14 anos, todas as quartas-feiras, de 15h às
16h15min.

 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
 Número de atendidos:
 7 a 10 anos: 25 crianças e adolescentes;
 11 a 14 anos: 25 crianças e adolescentes.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorreu através dos encaminhamentos dos usuários ou
participação da rede socioassistencial em atividades realizadas na comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Facilitador do Futebol
Coordenadora

Quadro de Recursos Humanos
Qtde Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
1
2h30min
Profissionais contratados pelo
Instituto Floriano Peçanha dos
1
1h
Santos – IFPS

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é
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 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Todos os recursos financeiros são do IFPS – Instituto Floriano Peçanha dos Santos,
recebidos por meio de doações de pessoas física e jurídicas. Atividade 100% gratuita aos
usuários. Custo Anual: R$ 23.925,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Excelente participação;
 Senso de pertencimento;
 Desenvolvimento do trabalho em equipe;
 Desenvolvimento de aptidões motoras;
 Conhecimento da técnica do futebol.

6.1.6 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, de forma complementar
ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às
Famílias e Indivíduos (PAEFI). Através de atendimentos em grupo, desenvolve atividades
artísticas, culturais, esportivas e de lazer, dentre outras, de acordo com a idade dos
usuários.
 Descrição da atividade realizada:
As estratégias e ações dessa atividade são elaboradas, executadas, monitoradas e
avaliadas pela equipe do CRAS Maria Vieira Bazani.
As atividades do serviço foram fundamentadas por temas transversais que
contemplaram os objetivos e o alcance dos resultados esperados.
Tema: Cultura (6 a 9 anos)
Diálogo sobre o assunto acerca do assunto “transição da infância para a
adolescência”, com objetivo de promover a autorreflexão sobre ser criança nos dias
atuais. Qual a conversação das crianças em seu meio de convivência, os assuntos e
brincadeiras mais abordadas?
Montagem de cartaz com desenhos individuais do grupo com apontamento das
crenças familiar, valores e perspectiva do futuro, com objetivo de apontar as diferentes
formas de crenças, valores e perspectiva futura da criança em seu meio familiar.
Cordel cultural e histórias criadas pelo grupo, com o objetivo de mostrar a cultura
nordestina e algumas histórias culturais de cordel com criação de história para leitura em
grupo.
Recorte de revista com identificação de drogas lícitas e ilícitas e seu prejuízo à
saúde, com objetivo de orientar as crianças quanto ao uso de drogas lícitas e ilícitas,
mostrando os de reportagens da atualidade, despertando os prejuízos irreversíveis à
saúde.
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Tema: Cultura (10 a 14 anos)
Debates sobre crenças, valores, vivenciais familiares e perspectiva de futuro, com
objetivo de promover a discussão entre os adolescentes onde cada adolescente expôs
seus hábitos e costumes adquirido pela vivência familiar, trabalhando o diálogo coletivo,
respeito, valorização do Serviço de convivência e as atividades aplicadas.
Cordel sobre cultura, com objetivo de promoção da criatividade e ludicidade entre
os participantes do grupo na criação e leitura dos cordéis.
Tema: Direitos humanos e sócios assistenciais (6 a 9 anos)
Vídeo vida de Maria (curta do youtube), com o objetivo de reflexão sobre a forma
que a mulher é tratada, sobre direitos podados e como a história familiar se repete, onde
a cultura do patriarcado é existente principalmente nos locais de extrema pobreza,
conscientização acerca dos direitos da mulher.
Construção da árvore dos direitos humanos em papel colorido, com o objetivo de
promover de forma lúdica o entendimento dos direitos humanos com criatividade usando
formas e cores em papel para fixação do tema.
Vídeo balãozinho azul (youtube), com o objetivo de promover de forma visual o
entendimento sobre direitos a igualdade, estimulando a auto avaliação comparativa entre
o vídeo e a realidade vivenciada, as diferenças de etnias e classe social, desenvolvendo
reflexões de igualdade perante a lei.
Roda de conversa e desenho sobre definição de CRAS, CREAS, conselho tutelar e
Estatuto da criança e adolescente, com objetivo de orientar separadamente cada
equipamento, quanto ao seu funcionamento, e quais serviços são ofertados.
Cartaz de recorte e colagem sobre os direitos humanos, com o objetivo de reforçar
a atividade anterior com a técnica de recorte e colagem, estimulando a criatividade e o
trabalho em grupo.
Construção do jogo da memória sobre o tema de material reciclado, com objetivo
de fixar o tema de forma lúdica, estimulando o raciocínio lógico e a criatividade.
Competição em grupo com o jogo da memória construído na atividade anterior,
com objetivo de trabalho em grupo, respeito à competitividade e desenvolvimento motor e
lógico.
Tema: Direitos humanos e sócios assistenciais (10 a 14 anos)
Filme Estrela além do tempo, com objetivo de provocar uma conversação e troca
de opiniões sobre a forma como a mulher é tratada em ambientes dominado pelos
homens, alcançando a compreensão dos adolescentes quanto a importância do respeito
aos direitos e igualdades do ser humano.
Montagem da mala cultural com reportagens polêmicas sobre feminicídio e maria
da penha, com objetivo de promover com auxílio da mala cultural debate envolvendo as
reportagens polêmicas e divulgação das leis do feminicídio e Maria da penha.
Vídeo musical ser diferente (youtube), dinâmica das diferenças com montagem de
cartaz de recorte e colagem, com objetivo de divulgação e conscientização do que é
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Bullying, e sua incidência entre os meios sociais, a importância ao respeito à opinião e
escolha do outro, respeitando as diferenças.
Roda de conversa sobre definição de CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Estatuto
da criança e adolescente, com objetivo de orientar separadamente cada equipamento,
quanto ao seu funcionamento, e quais serviços são ofertados.
Cartaz de recorte e colagem sobre os direitos humanos, com objetivo de reforçar a
atividade anterior com a técnica de recorte e colagem, estimulando a criatividade e o
trabalho em grupo.
Montagem da árvore dos direitos com material de galhos secos, com objetivo de
reforçar, relembrar e fixar os direitos humanos e o estatuto da criança e adolescente, de
forma criativa.
Jogo do dado dos direitos, com objetivo de relembrar todo o tema de forma lúdica e
participativa.
Tema: Mundo do trabalho (6 a 9 anos)
Ouvir a música Maria Maria de Milton Nascimento com bate papo em grupo, com
objetivo de conscientizar sobre o direito da mulher, admiração e valorização, criando uma
correlação dos dias atuais no ambiente familiar.
Dinâmica para desenvolver as habilidades sociais e construção de cartaz das
profissões, com objetivo de apontar as diferentes profissões de forma lúdica, a sua
importância motivando o grupo a conversação e comparação as profissões dos seus
familiares.
Montagens de mural de fotos de profissionais, com o objetivo de conscientizar as
crianças ao estudo como forma de alcance objetivo profissional, apontando a diversidade
de profissões.
Encenação das profissões, com objetivo de trabalhar a expressão corporal e
cognitiva, a socialização, criatividade e desinibição.
Apontamento dos documentos necessários através de fotos, com objetivo de
orientar os adolescentes sobre a documentação necessária e como adquiri-la e sua
importância para ser cidadão.
Orientação das siglas RG, CPF, PIS, NIS, usando a mala cultural como meio de
identificar os documentos e seus significados, com objetivo de identificar as siglas e seus
significados de forma interativa e lúdica.
Jogo das profissões, com objetivo de estimular o conhecido adquirido nas
atividades anteriores de forma que o grupo interaja entre si, fortalecer o respeito ao
próximo.
Montagem do mural do mundo do trabalho, com o objetivo de divulgar o tema
proposto através do mural com criatividade, mostrando o desempenho do trabalho em
grupo.
Tema: Mundo do trabalho (10 a 14 anos)
Círculos de debates: Consolidação dos direitos trabalhistas, com objetivo de
abordamos a temática que seria trabalhada no bimestre apresentando a história e criação
da CLT em forma de leitura explicativa como resgate histórico para classe trabalhadora,
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apresentamos alguns documentos de identificação civil orientando quanto sua
importância.
Gincana: Trabalho Autônomo, com objetivo de despertar no adolescente ao
trabalho formal e seus benefícios, orientando quanto a diferenciação do trabalho formal e
autônomo, com estímulo à conversação para relatos das profissões de seus familiares.
Música: Maria Maria de Milton Nascimento, com objetivo de refletir através da
música sobre o patriarcado abordando a evolução da independência da mulher nos dias
atuais como ocasionamento de fatores do feminicídio. Trabalhamos a conscientização
sobre as leis de proteção à mulher.
Apresentação das profissões em forma de cartaz e identificação das profissões
com uso da mala cultural, com objetivo de promover e relembrar os variados tipos de
profissões em recorte e colagem das profissões e explicação do trabalho executado por
cada profissão.
Vídeo educativo sobre o abuso e exploração sexual, com objetivo de promover a
autodefesa dos adolescentes contra o abuso e exploração sexual por meio de vídeo
educativo. Conscientizar sobre casos de carinhos e afetos camuflados que podem passar
despercebidos pelos adolescentes e familiares.
Apontamento dos documentos necessários através de fotos, com objetivo de
orientar os adolescentes sobre a documentação necessária e como adquiri-la e sua
importância para ser cidadão.
Orientação das siglas RG, CPF, PIS, NIS, usando a mala cultural como meio de
identificar os documentos e seus significados, com objetivo de identificar as siglas e seus
significados de forma interativa e lúdica.
Jogo das profissões, com objetivo de estimular o conhecido adquirido nas
atividades anteriores de forma que o grupo interaja entre si, fortalecer o respeito ao
próximo.
Montagem do mural do mundo do trabalho, com objetivo de divulgar o tema
proposto através do mural com criatividade, mostrando o desempenho do trabalho em
grupo.

Tema: Infância/Saúde (6 a 9 anos)
Construção de folders sobre saúde, com objetivo de criar folders através de
desenhos, para identificar os serviços prestados pela clínica da família da localidade,
estimulando a conversação sobre fatos ocorridos no meio familiar de atendimentos da
área da saúde.
Atividade Intergeracional: jornal sobre atendimento SUS, com objetivo de estimular
ao trabalho em grupo para fortalecimento do vínculo e o apontamento dos serviços
prestados. Nesta atividade os menores desenham e os maiores escrevem as
informações.
Jogo da forca com respostas direcionadas a área da saúde para fixação das
atividades anteriores, com objetivo de fixar e relembrar de forma lúdica as atividades
anteriores sobre saúde, com a participação intergeracional.
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Identificação através de reportagens da mídia sobre a campanha de vacinação,
com objetivo de divulgação das campanhas de vacinação e a necessidade de estar com a
vacinação em dia para prevenção contra doenças.
Dramatização sobre Bullying e varal das boas maneiras, com objetivo de promover
a conscientização sobre as consequências do bullying para as relações de convivência
afetiva. Com o varal das boas maneiras, resgatamos os valores para as práticas de
convivência do grupo.
Conversação em grupo sobre a violência contra as crianças, com objetivo de
estimular a conversação e exposição de opinião entre o grupo, reforçando os cuidados
que cada criança tem que ter em não aceitar alimentos ou acompanhar estranhos.
Agosto dourado- cartaz e montagem do quadro explicativo, com objetivo de
divulgar e orientar sobre a campanha do aleitamento materno, para a divulgação como
multiplicadores no meio de convívio dos participantes do serviço de convivência.
Oficina de jogos (jogo da forca, jogo das palavras), com objetivo de estimular
através dos jogos a fixação das atividades propostas, interagindo em grupo, com
competitividade e raciocínio lógico.
Paródia da saúde com ensaio e coreografia, com objetivo de promover a interação,
o fortalecimento dos vínculos e a expressão corporal através dos ensaios e coreografia
com apresentação.
Tema: Infância/Saúde (10 a 14 anos)
Construção de folders sobre saúde, com objetivo de criar folders através de
desenhos, para identificar os serviços prestados pela clínica da família da localidade,
estimulando a conversação sobre fatos ocorridos no meio familiar de atendimentos da
área da saúde.
Atividade Intergeracional : jornal sobre atendimento SUS, com objetivo de estimular
ao trabalho em grupo para fortalecimento do vínculo e o apontamento dos serviços
prestados. Nesta atividade os menores desenham e os maiores escrevem as
informações.
Jogo da forca com respostas direcionadas a área da saúde para fixação das
atividades anteriores, com objetivo de fixar e relembrar de forma lúdica as atividades
anteriores sobre saúde, com a participação intergeracional.
Identificação através de reportagens da mídia sobre a campanha de vacinação,
com objetivo de divulgação das campanhas de vacinação e a necessidade de estar com a
vacinação em dia para prevenção contra doenças.
Dramatização sobre Bullying e varal das boas maneiras, com objetivo de promover
a conscientização sobre as consequências do bullying para as relações de convivência
afetiva. Com o varal das boas maneiras, resgatamos os valores para as práticas de
convivência do grupo.
Conversação em grupo sobre a violência e morte de quadro jovens no Brasil
(assuntos da atualidade), com objetivo de estimulamos a conversação e exposição de
opinião entre o grupo dos assuntos da atualidade que tiveram repercussão na mídia.
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Agosto dourado- cartaz e montagem do quadro explicativo, com objetivo de
divulgar e orientar sobre a campanha do aleitamento materno, para a divulgação como
multiplicadores no meio de convívio dos participantes do serviço de convivência.
Oficina de jogos (jogo da forca, jogo das palavras), com objetivo de estimular
através dos jogos a fixação das atividades propostas, interagindo em grupo, com
competitividade e raciocínio lógico.
Paródia da saúde com ensaio e coreografia, com objetivo de promover a interação,
o fortalecimento dos vínculos e a expressão corporal através dos ensaios e coreografia
com apresentação.
Tema: Meio ambiente (6 a 9 anos)
Conversa conscientizada com educador sócio ambiental Paulo Monteiro, com
objetivo de conscientizar o grupo no uso do descarte dos lixos consumidos, e parceria
com o projeto de práticas e atitudes sustentáveis no cuidado (regar) a horta às quartasfeiras.
Dinâmica: Caça ao tesouro, com objetivo de criar oportunidades para desenvolver
uma sensibilização aos problemas ambientais e sociais
Campanha das sementes das frutas consumidas pelas crianças para cultivo, com
objetivo de conscientizar as crianças no reaproveitamento das sementes utilizadas no
âmbito familiar e ecológico.
Piquenique ao ar livre, com objetivo de desenvolver atividade ao ar livre na
natureza com interação e brincadeira entre o grupo para estreitamento de laços afetivos,
com partilha do lanche da tarde.
Passeio para a Fundação Leão treze (CRS), confraternização e encontro
Intergeracional entre grupos do Serviço de convivência dos pólos da São Mateus, São
João batista (idosos), Fundação Leão treze (idosos) e convidados da comunidade ao
redor em comemoração ao dia internacional do idoso com leitura de homenagem ao dia
comemorativo, com objetivo de interação entre os grupos de diferentes idades, estimular
a afetividade, conhecer a instituição fundação leão treze e o trabalho realizado,
confraternizar e homenagear os idosos pela data do dia internacional do idoso.
Oficina de jogos sobre meio ambiente ao ar livre, com objetivo de atividades lúdicas
na educação ambiental através da construção de jogos, desenvolvendo questões
ambiental que envolvem o tema.
Contação de história sobre o desperdício de alimentos, com objetivo de
esclarecimento sobre o desperdício dos alimentos consumidos no Brasil despertando a
reeducação alimentar conscientizada.
Confraternização dos aniversariantes bimestrais, com objetivo de promover a
interação social entre as crianças, oferecendo a oportunidade de comemoração de uma
data especial, visto que várias crianças não têm oportunidades de uma festa de
aniversário.
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Tema: Meio ambiente (10 a 14 anos)
Oficina de jogos sobre meio ambiente ao ar livre, com objetivo de oferecer
atividades lúdicas na educação ambiental através da construção de jogos, desenvolvendo
questões ambiental que envolve o tema.
Contação de história sobre o desperdício de alimentos, com objetivo de
esclarecimento sobre o desperdício dos alimentos consumidos no Brasil despertando a
reeducação alimentar conscientizada.
Confraternização dos aniversariantes bimestrais, com objetivo de promover a
interação social entre as crianças, oferecendo a oportunidade de comemoração de uma
data especial, visto que várias crianças não têm oportunidades de uma festa de
aniversário.
Jogo de queimado, com objetivo de estimular a atividade física com interação,
respeito às regras e ao adversário, despertamento à necessidade da atividade física para
uma vida mais saudável.
Passeio para a Fundação Leão treze (CRS), confraternização e encontro
Intergeracional entre grupos do Serviço de convivência dos pólos da São Mateus, São
João batista (idosos), Fundação Leão treze (idosos) e convidados da comunidade ao
redor em comemoração ao dia internacional do idoso com leitura de homenagem ao dia
comemorativo, com objetivo de interação entre os grupos de diferentes idades, estimular
a afetividade, conhecer a instituição fundação leão treze e o trabalho realizado,
confraternizar e homenagear os idosos pela data do dia internacional do idoso.
Exercício dinâmico articulando as desigualdades de gênero e raça, com objetivo de
encorajar a empatia entre os adolescentes nas diversas realidades, facilitando o
reconhecimento de que as identidades são múltiplas em cada pessoa.
Confraternização dos aniversariantes bimestrais, com objetivo de promover a
interação social entre as crianças, oferecendo a oportunidade de comemoração de uma
data especial, visto que várias crianças não têm oportunidades de uma festa de
aniversário.
Tema: Esporte e lazer (6 a 9 anos)
Oficinas de jogos (montagem de uma rede de material de saco de cebola), com
objetivo de promover atividades com jogos educativos com uso de materiais recicláveis,
estimulando brincadeiras alternativas.
Jogos cooperativos (pique bandeirinha), com objetivo de estímulo a atividades que
exerçam a cooperação, união e estratégias em grupo, relembrando brincadeira de rua.
Participação no torneio de futebol da consciência negra como torcida, com objetivo
de interação de diversas idades e instituições na comemoração do dia da consciência
negra no torneio realizado pela Fundação Angélica Goulart
Jogos e brincadeiras tradicionais (pique alto; pique esconde; pique pega;), com
objetivo de resgatar brincadeiras, relembrando as memórias lúdicas da família e
comunidade local.
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Gincanas dos jogos de blocos, quebra cabeça, forca e charadas, com objetivo de
gincanas de jogos de estímulo â memorização, raciocínio lógico e coordenação motora,
trabalhando em grupo e respeitando as diferenças.
Festa de confraternização com amigo oculto e karaokê, com objetivo de
confraternizar e comemorar os aniversariantes do mês de novembro e dezembro e a data
festiva de natal, reforçando o significado e importância, fortalecendo o vínculo e
afetividade.
Roda de conversa com a psicóloga Marrani – CRAS Maria Vieira Bazani, tema
amor próprio, com objetivo de conversar com estímulo e auto avaliação do ser humano e
sua importância dentro de meio de convivência social e familiar.
Tema: Esporte e lazer (10 a 14 anos)
Oficinas de jogos (montagem de uma rede de material de saco de cebola), com
objetivo de promover atividades com jogos educativos com uso de materiais recicláveis,
estimulando brincadeiras alternativas.
Jogos cooperativos (pique bandeirinha), com objetivo de estímulo a atividades que
exerçam a cooperação, união e estratégias em grupo, relembrando brincadeira de rua.
Participação no torneio de futebol realizado pela Fundação Angélica Goulart como torcida,
com objetivo de interação de diversas idades e instituições na comemoração ao dia da
consciência negra.
Jogos e brincadeiras tradicionais (pique alto; pique esconde; pique pega;), com
objetivo resgatar brincadeiras, relembrando as memórias lúdica da família e comunidade
local.
Gincanas dos jogos de blocos, quebra cabeça, forca e charadas, com objetivo de
estimular a memorização, raciocínio lógico e coordenação motora, trabalhando em grupo
e respeitando as diferenças.
Festa de confraternização com amigo oculto e karaokê, com objetivo de confraternizar e
comemorar os aniversariantes do mês de novembro e dezembro e a data festiva de natal,
reforçando o significado e importância, fortalecendo o vínculo e afetividade.
Roda de conversa com a psicóloga Marrani - Cras Maria Vieira Bazani, tema amor
próprio, com objetivo de estimular auto avaliação do ser humano e sua importância dentro
de meio de convivência social e familiar.
 Objetivo:
De caráter preventivo, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares
e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os
participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, buscando estimular a construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.
 Objetivos Específicos:
 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento
de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
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 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças
e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
 Metodologia utilizada:
Encontros semanais com 6 horas de duração, onde são desenvolvidas oficinas que
abordam temas transversais, presentes no cotidiano da comunidade, na realidade
sociocultural e na vivência individual, social e familiar dos participantes. Nas atividades
são utilizados conteúdos imprescindíveis para a compreensão da realidade e para a
participação social de crianças e adolescentes em seu processo de crescimento e
desenvolvimento individual e coletivo.


Dia/horário/periodicidade: Terças e Quartas-Feiras, das 13h às 16h, no período de
fevereiro a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de Guaratiba. Em especial:
 Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da proteção social especial:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio
familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros;
 Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC;
 Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
 Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social. Entretanto, a seleção dos beneficiários é realizada pelo CRAS
Maria Vieira Bazani. E as atividades desenvolvidas são planejadas e monitoradas pela
equipe do CRAS (Assistente Social, Psicóloga e Pedagoga).
 Número de atendidos: 40 atendimentos diretos.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede:
A atividade é desenvolvida pelo referido CRAS, nas dependências da FAG. Há
interlocução com o CREAS local e articulação com a rede socioassistencial.
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 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:
Quadro de Recursos Humanos
Profissão
Qtde
Carga Horária Semanal
Vínculo com a entidade
Dinamizadora 01
06h
Profissional contratada pelo CRAS
Maria Vieira Bazani
 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
A Fundação Angelica Goulart coloca a disposição do projeto e parceria sua
infraestrutura das instalações físicas e administrativas para que a SMDS possa, através
do CRAS Maria Vieira Bazani, realizar o projeto com recursos financeiros próprios do seu
orçamento.
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.
Custo Anual: R$ 10.000,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Conhecimento e acesso os direitos socioassistenciais e humanos das crianças e
adolescentes,
 Valorização da diversidade de opiniões e a resolução negociada de conflitos;
 Acesso a práticas lúdicas, esportivas, cognitivas, de lazer e cultura;
 Convivência num ambiente saudável, de respeito e valorização das diversidades
étnicas, raciais, religiosas e sexuais;
 Acolhimento e a integração a Fundação e suas propostas e princípios
 Ampliação de seus universos artísticos e culturais, assim como habilidades,
talentos e aptidões;
 Maior conhecimento e capacidade de análise crítica da realidade.

6.1.7 – Projeto De Jovem pra Jovem e Rodas de Diálogos
O projeto De Jovem pra Jovem é parte do projeto executado pela Fundação
Angelica Goulart, como secretaria executiva da Rede Nacional Não Bata, Eduque, com
financiamento da Save The Children. Envolve a linha 3 do projeto, que trata do direito à
participação e engajamento de crianças e adolescentes e, por conseguinte, suas famílias
e comunidades na prevenção do uso de castigos físicos e humilhantes como forma de
educar.
 Descrição da atividade realizada:
Durante o ano de 2019, como parte do projeto De Jovem pra Jovem, realizamos
uma série de reuniões de capacitação com os adolescentes mobilizadores e jovens
orientadores para abordar e aperfeiçoar a dinâmica e metodologia dos Círculos de
Diálogo sobre Educação sem Violência, bem como as questões que têm interface com o
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uso da violência para educar as crianças. Estas formações e encontros com os
adolescentes são semanais e onde eles exercitam o pleno direito à participação,
organizando também os planejamentos mensais, os encontros e rodas de diálogo com
grupos externos, as representações em fóruns de direitos da criança e adolescentes e
outros espaços em que dialoguem sobre o engajamento deles e de outros adolescentes
na promoção da cultura de paz e educação sem uso das violências.
Dentro desta linha de ação do projeto, foram realizadas rodas de diálogo sobre
educação sem violência, facilitadas por adolescentes e jovens mobilizadores que compõe
a equipe do projeto, com diferentes públicos: famílias, profissionais da saúde, assistência,
educação, crianças e adolescentes. Esta metodologia dos círculos de diálogo é replicada
para formar novos adolescentes que possam ser facilitadores e ampliar a realização das
rodas em outras cidades e bairros.
Uma das interfaces que discutimos nesta reflexão sobre o uso da violência como
forma de educar e como modelo aprendido, histórica, social e culturalmente, tratou da
igualdade de gênero e diversidade sexual e, como resultado, realizamos um círculo de
diálogo com os participantes do projeto "Meninas em Campo. Quem dá bola para elas?,
com a participação de 29 pessoas.
Nas formações a seguir, iniciamos o processo de adaptação da metodologia dos
Círculos de Diálogo para uma abordagem de prevenção do bullying no ambiente escolar,
buscando discutir sua interface com a violência intrafamiliar. No link, um vídeo sobre a
cena teatral feita pelos mobilizadores, para subsidiar o diálogo nos círculos (Link:
https://youtu.be/QdxUbzVglY4). Realizamos a primeira experiência do Círculo de Diálogo
sobre prevenção ao bullying na Escola Municipal Walquir Pereira, seguida de mais 1 roda
na EM Deborah Mendes e 3 rodas na EM Myrthes Wenzel, localizadas respectivamente,
em Sepetiba e Guaratiba, Zona Oeste da cidade do Rio.
No processo de monitoramento dos grupos de adolescentes que participaram da
replicação da metodologia dos Círculos de Diálogo, destacamos a continuidade das ações
com 17 adolescentes multiplicadores, sendo 10 de Petrópolis / RJ e 7 de Codó/MA.
Abordaram a questão da prevenção do bullying e a interface com a violência na família
nas duas cidades. A coordenação pedagógica da escola Germano Valente- Petrópolis/RJ,
apoiou o grupo e fez reuniões durante o ano para organização das atividades e engajou a
escola promovendo um calendário de rodas de diálogos no 1º e 2º semestres, que
resultou na participação de 344 alunos, 35 famílias e 11 profissionais, em 15 rodas. O
grupo de adolescentes de Codó / MA realizou 10 rodas de diálogo em 4 escolas
diferentes, disseminando a experiência da metodologia por uma educação sem castigos
físicos e tratamento humilhante na vida de crianças e adolescentes, envolvendo 292
alunos e 10 adultos.
Os adolescentes mobilizadores participaram da articulação, planejamento e
mobilização de adolescentes e jovens das cidades de Codó e Timbiras / MA e Petrópolis /
RJ, para as ações do Dia Nacional pela Educação sem Violência e também procuraram
envolver adolescentes de outros Estados que participam do Comitê de Participação de
Adolescentes - CPA, do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
Adolescente.
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Como formação e ação para o Dia Nacional pela Educação sem Violência, os
adolescentes mobilizadores participaram da Oficina de Rádio em parceria com a Oi
Kabun, onde foram produzidos 3 podcasts sobre o tema, todo preparado com
argumentações e roteiros criados pelos próprios. A oficina propiciou uma integração com
outros 12 jovens da cidade, participantes de projetos audiovisuais. O material produzido
foi distribuído para rádios comunitárias e alternativas no Brasil, como parte da mobilização
do dia 26 de junho, data em que a Lei 13010/14, que proíbe os castigos físicos e
humilhantes contra crianças e adolescentes, foi sancionada.
Links dos podcasts:
https://www.radiotube.org.br/audio-7352r07uxMtmh
https://www.radiotube.org.br/audio-7352YeEnYH8bE
https://www.radiotube.org.br/audio-7352jvW5Q1xjQ
No evento intitulado É possível educar sem violência? #5anosdaleimeninobernardo,
que foi realizado no dia 26 de junho, os adolescentes mobilizadores participaram
ativamente da organização e planejamento da atividade e foram responsáveis também
por construir as falas que encadearam toda a programação. Dinamizaram e apresentaram
o evento, divulgaram e contaram sobre a experiência de produzir os podcasts,
participaram da roda de conversa, enfim, estavam em todas as etapas do evento.
Para expandir e divulgar o trabalho realizado pela RNBE, pelo direito à participação
na prevenção das violências, os mobilizadores adolescentes participaram da entrevista
"Sem violência, o tapa educa?" Para o blog Lu de Lupa do projeto Criativos da escola o
vídeo foi publicado e até 10 de dezembro possui 1.472 visualizações.
Os adolescentes mobilizadores foram convidados pelo Instituto Promundo, ONG
sediada no RJ que atua com os temas relacionados ao debate de gênero, paternidades e
novas masculinidades, para realizar uma formação sobre direito à participação com a
equipe institucional, com o objetivo de ampliar a participação concreta de meninos e
meninas, de forma mais concreta nas ações e cotidiano dos projetos que executam. Uma
experiência inovadora, em que os adolescentes planejaram todas as etapas da formação,
criaram os objetivos e as metodologias que gostariam de aplicar para abordar os temas
que consideraram fundamentais para este tipo de debate e reflexão. O grupo elegeu
tópicos fundamentais, que seriam norteadores para o desenvolvimento da oficina e os
desdobramentos importantes a serem abordados:
 Participação X Protagonismo;
 Leis que garantem a participação;
 Olhar(es) sobre a criança e Adolescente;
 As pedras no caminho da participação;
 Maneiras de estimular a participação.
Antes de encerrar a formação, os profissionais deveriam propor uma atividade no seu
projeto, em que a participação das crianças e adolescentes seja garantida em todas as
etapas. As propostas ficaram de ser encaminhadas por vídeo ou foto para serem
apresentadas aos adolescentes mobilizadores, como forma de monitoramento da
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atividade. Após a atividade, realizamos uma avaliação com os adolescentes
mobilizadores sobre o desafio de organizar e mediar a formação.
 Objetivo:
Promover e incentivar o direito a participação infantojuvenil nos espaços de
controle social e de garantia de direitos e outros espaços de convivência, como família e
comunidade, para desenvolver ações e metodologias de prevenção dos castigos físicos e
humilhantes contra crianças e adolescentes.
 Objetivos Específicos:
 Engajar adolescentes na formação e replicação da metodologia das rodas de
diálogo sobre educação sem violência, mediada pelos próprios adolescentes
participantes;
 Criar metodologias lúdicas para abordagem do tema em diferentes espaços e
grupos.
 Metodologia utilizada:
A abordagem metodológica nas formações semanais com os adolescentes
mobilizadores é dialógica, participativa e visa especialmente a vivência da participação
em todas as etapas do projeto, desde o planejamento e organização das atividades,
passando pelas articulações para realização, logística e o plano orçamentário. Os
adolescentes são estimulados a criar formas interessantes para desenvolver o tema e as
reflexões acerca da prevenção das violências como forma de educar, como jogos
interativos, quiz, dinâmicas, esquetes...
Os círculos de diálogo trazem uma metodologia propícia para a reflexão coletiva,
valorizando a horizontalidade da palavra, da apresentação das estratégias para superar
ou romper com o uso das violências como forma de educar. O círculo de construção de
paz é, acima de tudo, um lugar para criar relacionamentos, um espaço em que os
participantes podem se conectar uns com os outros. De acordo com Kay Pranis (2010), o
formato espacial do círculo simboliza liderança partilhada, igualdade, conexão e inclusão.
Também promove foco, responsabilidade e participação de todos.


Dia/horário/periodicidade: Quartas e quintas-feiras, de 13h00min as 17h00min, no
período de fevereiro a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Adolescentes de 14 a 18 anos, famílias, profissionais que atuam com a
infância.
 Número de atendidos:
 4 Adolescentes mobilizadores e 2 jovens orientadores receberam formações
sistemáticas semanais para realizar as ações de replicação com outros
adolescentes e desenvolverem as rodas de diálogos;
 17 Adolescentes, sendo 10 da cidade de Petrópolis – RJ e 7 da cidade de CodóMA receberam as novas formações como suporte para continuidade do trabalho e
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participaram das atividades de monitoramento da metodologia das rodas de
diálogo.
 Nas rodas de diálogo realizadas pelos adolescentes mobilizadores nas escolas no
Rio de Janeiro participaram 114 adolescentes e 10 profissionais. Nas demais rodas
realizadas durante o ano participaram 148 pessoas, entre profissionais da
Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade do Rio, adolescentes e
jovens.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorre através da participação da rede socioassistencial em
atividades realizadas na comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:
Quadro de Recursos Humanos
Profissão
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
Coordenadora de Projetos
01
30h
MEI
Analista de Comunicação
01
30h
MEI
Articuladora
01
30h
MEI
Educador Social
01
30h
MEI
Bolsistas
05
08h
Bolsistas
 Abrangência Territorial
desenvolvida): Nacional.

(caracterização

do

bairro

onde

a

atividade

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Doações internacionais de pessoa jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.
Parceria com a Save The Children - Rede Não Bata, Eduque – RNBE. Custo Anual: R$
280.774,07
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Como desdobramento do projeto De Jovem Para Jovem, 7 adolescentes
capacitados em Codó - MA e 10 em Petrópolis- RJ se organizaram, articularam
com escolas locais e realizaram rodas de diálogos por uma educação sem
violência em suas cidades. Em Petrópolis / RJ, foram 15 rodas na escola Germano
Valente e em um evento externo, a convite do programa Petrópolis da Paz e
participaram 344 alunos e 11 profissionais. Em Codó/MA participaram 292 alunos e
10 adultos, em 10 rodas de diálogo realizadas em 4 escolas da região;
 Nas 5 rodas de diálogo realizadas nas escolas pelos adolescentes mobilizadores
do RJ participaram 114 estudantes e 8 profissionais. Nas demais rodas realizadas
durante o ano participaram 148 pessoas, entre profissionais da Secretaria
Municipal de Assistência Social da cidade do Rio, adolescentes e jovens;
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 Realização de 1 reunião com famílias dos adolescentes mobilizadores, coordenada
pelos próprios, onde apresentaram os trabalhos desenvolvidos durante o ano e
buscaram engajar suas famílias nas ações de prevenção das violências;
 Os adolescentes mobilizadores realizaram uma formação sobre direito à
participação para 15 membros da equipe da instituição Promundo. Toda
programação e criação/ tomada de decisão sobre metodologias para realização da
oficina envolveu diretamente os adolescentes mobilizadores e orientadores, em um
exercício concreto de participação;
 Nos dois de atividades da Semana Nacional de Ciência & Tecnologia na Zona
Oeste, cerca de 500 pessoas passaram pelo stand da RNBE, realizado em
parceria com a Fundação Angelica Goulart, na sua maioria foram alunos de
escolas públicas, mas também famílias que frequentam as atividades esportivas do
local do evento.

6.2 PROGRAMA JUVENTUDE
Juventude é o segundo ciclo de vida atendido pela Fundação, com ênfase na
produção cultural comunitária e na geração de renda. Nesse sentido, realiza projetos de
atendimento direto a esse público residente na região de Guaratiba, envolvendo a
comunidade do território, particularmente as escolas e grupos com iniciativas culturais,
fomentando a criação de uma rede de iniciativas culturais de jovens na zona oeste da
cidade. Os projetos com jovens desenvolvem ações de fortalecimento institucional e
comunitário voltado para jovens lideranças de Guaratiba com a proposta de formar um
coletivo gestor que desenvolva ações para trabalharmos o desenvolvimento da instituição
de do território.

6.2.1 – Projeto a cor da Pedra
Dentro do planejamento estratégico, a Fundação se propõe a trabalhar com ciclos
de vida e juventude é um deles. O propósito desse trabalho é desenvolver projetos com
adolescentes e jovens, por meio de projetos que respeitem a identidade e a diversidade
individual, estimule a criatividade, a troca de saberes e o diálogo e fortaleça sua
participação política e social, e contribuir diretamente para seu desenvolvimento pessoal,
sua autonomia e emancipação.
 Descrição da atividade realizada:
Nos primeiros seis meses foram desenvolvidas as seguintes atividades.
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Primeiro momento:
 CURSO/TEMÁTICAS
Rio/Zona Oeste/ Guaratiba
Temas: Marcas da Escravidão - Ciata - Chegada da Corte - "Bota abaixo" - Reforma
Pereira Passos - Rio de Janeiro e sua Evolução Urbana
Coletivo Inteligente
Tema: Inteligência Coletiva
Registro, Fotografia, Captação e edição de vídeo, Produção Cultural e Produção de
Eventos.

 PRÁTICA
Caminhada Fotográfica – Um outro olhar sobre a Pedra.
Caminhada Cultural – Do Paço a Gamboa.
Montagem e preparação do espaço de convivência (Q.G) do projeto.
Oficinas práticas e Produção do Festival Agita Fundação.
Práticas sobre a metodologia da Fundação.
Segundo momento:
 CURSO/TEMÁTICAS
Rio/Zona Oeste/ Guaratiba - Remoções - Crescimento da zona Norte, o subúrbio
(exibição de filmes e pesquisa) - Redemocratização, movimentos sociais, crescimento
Zona Oeste - Pedra de Guaratiba ontem e hoje
Redes de Comunicação
Workshop – Tema: Marketing nas redes e Gerencia de Mídias Sociais (Jeci July, digital
influencer)
Juventude e novos paradigmas
Tema: Juventude, Juventude e Políticas Públicas, Juventude e Direito à cidade
 PRÁTICA
Noite de Expressão/ Ensaio Clube – apresentações artísticas dos adolescentes e jovens
do projeto
Vivências Práticas sobre a metodologia da Fundação
Oficina de Corte e Costura
Oficina de Teatro
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 Objetivo:
Formar um coletivo gestor que estimulado pela criatividade, diálogo e troca de
saberes, pense ações para trabalhar junto com a Fundação o desenvolvimento
institucional e do território de Guaratiba.
 Objetivos Específicos:
 Capacitar um coletivo gestor de 25 adolescentes e jovens moradores da região;
 Realizar projeto-piloto do coletivo inteligente na comunidade e o mapeamento de
conhecimentos e recursos em Guaratiba.
 Metodologia utilizada:
Curso de 500 horas-aula. Temas: Zona Oeste e Guaratiba, Desenvolvimento local e
sustentável, Coletivos inteligentes, Produção cultural comunitária, Redes de comunicação,
Administração inovadora, Sistematização (registro, análise, metodologia). Além de 500
horas de práticas dentro das áreas acima mencionadas.


Dia/horário/periodicidade: Terças, Quartas e Quintas-feiras, de 18h30min as
22h00min, no período de junho a dezembro de 2019. O projeto tem duração de 10
meses (junho de 2019 a abril de 2020).

 Público Alvo: Adolescentes e jovens com idade entre 15 e 29 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea.
 Número de atendidos: 29 adolescentes e jovens.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: Não há interlocução com o
CRAS e CREAS local. A articulação da rede ocorre através das atividades
desenvolvidas junto à comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Coordenador
Monitores

Quadro de Recursos Humanos
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
1
30h
MEI
5
30h
Bolsistas

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Projeto financiado pela Brazil Foundation. Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo
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Anual: R$ 99.500,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
Um dos propósitos do projeto é contribuir para o desenvolvimento pessoal,
autonomia e emancipação dos jovens. E esse resultado já pode ser observado, tanto nas
suas atitudes, quanto nas atividades propostas durante a rotina da Fundação.
Os monitores, selecionados pelas habilidades e competências dentro do próprio
grupo, conseguem com tranquilidade gerenciar seus grupos e dar contas das atividades
propostas muitas das vezes surpreendendo por conta da força de vontade, dinamismo e
competência.
Tratamos de habilidades e competências e como poderiam se transformar em
oficinas de compartilhar dos saberes. Três propostas ganharam vida. A oficina de corte e
costura, na qual os próprios participantes estão desenvolvendo seus “desuniformes”. A
oficina de teatro e outra de produção e cenografia.
No segundo mês, após as aulas de produção cultural e eventos, propusemos o
desafio coletivo de produzir o Festival Agita Fundação. A turma não apenas deu conta do
recado, como produziu a melhor versão de todos os festivais.

6.2.2 – Projeto Arte, cultura, esporte e lazer - Oficina de Hip Hop
As oficinas de Hip Hop realizadas na Fundação, constitui-se em um espaço
propositivo para a formação “informal” de adolescentes, através da dança e da arte.
Considerando que o Hip Hop é um movimento cultural juvenil, constituído de linguagem
artística, que estimula novas formas de resistência a uma ideologia dominante que, de
inúmeras formas, descrimina as simbologias culturais que representam os jovens da
periferia.
 Descrição da atividade realizada:
As oficinas desenvolvidas por este projeto proporcionam novos conhecimentos e
vivências, e o contato com os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e ideias,
relevantes para o desenvolvimento, principalmente dos jovens, pois por meio deles se
estabelecem limites sociais e há a transferência de saberes. Isso viabiliza a possibilidade
de estruturação da personalidade e da socialização, por que permite que o indivíduo se
conheça melhor e aceitem ais facilmente seu semelhante. Ressalta-se que o profissional
que desenvolve a atividade atua no projeto de forma voluntária.
 Objetivo:
Oferecer uma atividade voltada para a linguagem artística que possibilite a ampliação
de idéias e transformação pessoal e social.
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 Objetivos Específicos:
 Promover um espaço de convivência e interação social;
 Estimular o desenvolvimento de habilidades e talentos;
 Desenvolver capacitações artísticas;
 Estimular a valorização da cultura local, regional e nacional;
 Ampliar o universo de suas vivências na área da cultura;
 Promover a integração com outros grupos de juventude da cidade;
 Incentivar a capacidade de autoexpressão, reforçando a autoestima e promovendo
o exercício da cidadania.
 Metodologia utilizada:
As atividades foram desenvolvidas em encontros semanais. Em cada encontro foram
desenvolvidas atividades culturais sobre o universo Hip Hop, descritas no próximo item.
Através das atividades propostas, buscamos estimular a aprendizagem da cultura Hip
Hop com temas desenvolvidos pelos alunos e a formação e fortalecimento de grupos de
Dança de Rua.


Dia/horário/periodicidade: Quartas-feiras, de 19h00min as 21hmin, no período de
junho a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Jovens de 18 a 29 anos, moradores de Guaratiba.
 Forma de acesso: Por busca espontânea.
 Número de atendidos: 15 atendimentos diretos.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorre apenas através das atividades realizadas na
comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissional
Instrutor de Hip Hop

Quadro de Recursos Humanos
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
01
2h
Voluntário

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo Anual: R$ 14.697,35
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 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
O projeto tem contribuído para o desenvolvimento dos adolescentes, jovens e adultos
em aspectos como: integração social, desinibição, melhora na autoestima, diminuição do
sedentarismo, aumento na qualidade de vida, uma oportunidade de lazer, demonstração
em todo momento a disciplina e o respeito aos colegas e professores antes, durante e
após os treinamentos/encontros.

6.2.3 – Projeto Arte, cultura, esporte e lazer - Oficina de Futebol
A oficina se deu não só pelo futebol ser um fenômeno sociocultural, mas também
pela procura dos jovens por não ter um espaço/quadra de esporte e lazer disponível no
bairro de Pedra de Guaratiba.
 Descrição da atividade realizada:
Os princípios esportivos focaram também no corpo como um todo (cultura corporal,
inclusão social, exclusão social). Levou-se consideração também o tipo de valências
físicas a serem trabalhadas: coordenação, agilidade, força, potência e percepção visual.
Foram também trabalhados nos encontros:
 as regras de futebol;
 ênfase na socialização;
 aplicação dos fundamentos técnicos do futebol;
 aplicação dos fundamentos táticos do futebol;
 evidenciando em todo momento a disciplina e o respeito aos colegas, durante e
após os treinamentos.
 Objetivo:
Oferecer uma atividade voltada para a linguagem esportiva que possibilite a ampliação
de idéias e transformação pessoal e social.
 Objetivos Específicos:
 Combinar lazer e futebol, baseando-se no conceito de que o esporte é importante
na formação do cidadão;
 Aprender a ganhar, a perder, a compartilhar e conviver em grupo. Aprendizado que
se leva para a vida e tornar-se um atleta profissional é apenas consequência, sem
isso deixar de ser uma atividade lúcida.
 Metodologia utilizada:
Com uma metodologia única de trabalho, o projeto acredita que a essência da atividade
esportiva é a ludicidade, despertando o prazer dos participantes para a prática do futebol.
Assim, permite que sejam passados conceitos fundamentais para o convívio em
sociedade, como o senso de respeito, união e disciplina.
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A metodologia esteve voltada para o estímulo à compreensão da convivência em
grupo, das regras necessárias à organização das atividades, da partilha de decisões e
emoções, fazendo com que cada jovem pudesse reconhecer seus direitos e deveres para
uma boa convivência social.


Dia/horário/periodicidade: Terças e quintas-feiras, de 19h00min as 21hmin, no
período de junho a dezembro de 2019.

 Público Alvo: Jovens de 18 a 29 anos, moradores de Guaratiba.
 Forma de acesso: Por busca espontânea.
 Número de atendidos: 30 atendimentos diretos.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS e CREAS locais ocorre apenas através das atividades realizadas na
comunidade.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissional
Instrutor de Futebol

Quadro de Recursos Humanos
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
01
4h
Voluntário

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Atividade 100% gratuita aos usuários. Custo Anual: R$ 29.400,00
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Desenvolvimento de valores sociais;
 Melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras;
 Melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração social e saúde);
 Diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, abuso e exploração sexual e
criminalidade)
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6.2.4 – Projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis – Curso de Jardinagem e
Conhecimentos Sustentáveis
Como mencionado anteriormente, o projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis
desenvolve ações propositivas, internas e externas, pensando na sustentabilidade em seu
conceito mais amplo, que engloba a natureza e as relações humanas, olhando e
compreendendo sua comunidade, valorizando a cultura local, fortalecendo a identidade
individual e coletiva, bem como o potencial de incidência e intervenção dos adolescentes
nas questões comunitárias.
Com o intuito de estimular a replicação das metodologias aplicadas através dos
próprios adolescentes, realizamos um curso de capacitação em jardinagem para jovens
da região.
 Descrição da atividade realizada:
O curso teve o propósito de capacitar jovens da região na faixa etária de 16 até 29
anos, considerando que é sabido, historicamente, há uma subutilização de brasileiros de
18 a 24 anos é sempre maior no mercado do trabalho, mas em momentos de crise essa
tendência se agrava porque os jovens têm menos experiências e baixa qualificação.
Portanto, são os mais vulneráveis aos momentos de crise.
O quadro mais difícil para os jovens fica evidente quando se compara o crescimento da
população de subocupados de 18 a 24 anos economia brasileira passou de 20,9% para
25%, enquanto entre jovens de 18 a 24anos o aumento foi de 30,1% para 41,8%. A partir
dessas informações, elaboramos o Curso de jardinagem e conhecimentos ambientais,
para jovens da região, com faixa etária de 16 a 27 anos.
 Objetivo:
O propósito é implementar e disseminar praticas e atitudes sustentáveis visando a
melhoria da qualidade de vida da Fundação e nos espaços de convivência dos diversos
grupos do território.
 Objetivos Específicos:
Reconhecimento de que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e
saneamento básico, sabendo direcionar os resíduos para um local adequado. A urgência
em adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de incentivo a produção de composto
orgânico nas residências, escolas, instituições e universidades. Percepção de que o
equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem de consumirmos produtos que não
gerem muitos resíduos. Concepção crítica e consciência de que devemos separar nossos
resíduos, e direcionar para cooperativas de reciclagem. Análise sobre as políticas
públicas que tratam do descarte/ reciclagem dos resíduos e campanhas de
conscientização.
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 Metodologia utilizada:
Alimentar e elaborar subprojetos de cunho sustentável, baseando-se na
metodologia com as potencialidades e preocupações que identificam no território, ligado
às condições de higiene e saneamento básico, sabendo direcionar os resíduos para um
local adequado -, com as proposições para uma vida sustentável. O projeto também
estimula que as crianças/adolescentes se tornem agentes de replicação desta
metodologia.
Um processo dialógico, participativo, que busca integrar as ações das
crianças/adolescentes aos demais projetos institucionais, ONGS, escolas e comunidade,
partindo das questões que elas identificam como preocupações e potencialidades nos
ambientes onde vivem e convivem. Para isso, é fundamental criar processos de escuta
das crianças/adolescentes e observação das percepções que têm sobre o lugar onde
vivem e circulam, estimulando um processo investigativo e propositivo.


Dia/horário/periodicidade: Terças e Quintas-feiras, no horário de 09h00min as
12h00min.

 Público Alvo: Jovens entre 16 e 29 anos.
 Forma de acesso: Por busca espontânea e encaminhamento da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, considerando as situações de maior
vulnerabilidade social.
 Número de atendidos: 10 jovens.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede: A interlocução com o
CRAS, CREAS e rede local ocorre através dos encaminhamentos dos usuários.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:

Profissão
Educador
Socioambiental

Quadro de Recursos Humanos
Qtde Carga
Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
01
16 horas
Celetista

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é

 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.
Parceria com o Instituto Floriano Florisbal – IHF. Despesas incluídas no Projeto de
Práticas e Atitudes Sustentáveis com crianças e adolescentes (item 2.1.1).
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 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
O curso qualificou estes jovens com técnicas de jardinagens para futuros trabalhos
nesta área, que visa aprimorá-los com mais qualidade para o mercado de trabalho.

6.3 PROGRAMA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANÇAS

O Programa de Administração e Finanças compreende um conjunto de atribuições
de gerenciamento e execução das atividades das seguintes áreas da instituição:
recepção, secretaria, manutenção e conservação, captação de recursos, doações,
pagamentos e prestação de contas das diversas obrigações contratuais e estatutárias,
gerenciamento dos projetos institucionais, assim como o encaminhamento das rotinas
junto ao setor financeiro, contábil, jurídico e recursos humanos.



Descrição da atividade realizada:

Dentre os procedimentos de trabalho estão: avaliação funcional, comunicação,
planejamento, monitoramento e a avaliação de todo o processo do trabalho institucional.
As principais obrigações de acompanhamento e controle são as prestações de contas
institucionais referentes aos projetos financiados pelos parceiros pessoa jurídica e ou
governamental, por intermédio de contratos, termos de cooperação técnica, convênios e
outros. Assim como a regularidade das atividades da Fundação perante aos órgãos
Municipais, Estaduais e Federais que fiscalizam o funcionamento da Instituição e atestam
por meio de documentação específica, cada caso com prazos e procedimentos distintos,
são eles:
Conselhos:
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
Ministério Público/Promotoria de Justiça de Fundações:
SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas;
Procedimentos regimentais relacionados à manutenção do Regime Fundacional, que
compreende a realização de Reuniões dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal –
Conforme rege o Estatuto, comprovado através de Atas devidamente registradas no
RCPJ.
Ministério da Justiça:
CNES - Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública.
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Ministério do Desenvolvimento Social e combate a Fome.
Título de Filantropia - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
Municipal:
Certidão da Prefeitura de Taxa e ISS - Secretaria Municipal da Fazenda;
Certidão de Regularidade junto a Procuradoria Geral do Município - Procuradoria Geral do
Município;
Certidão de Regularidade junto a Secretaria Municipal da Fazenda - Secretaria Municipal
da Fazenda.
Estadual:
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Procuradoria Geral do Estado;
Certidão Negativa de Débitos – CND da Secretaria de Estado da Fazenda;
Previdência: Certidão negativa da Previdência Social.
Ministério da Fazenda:
Certidão Negativa da Receita Federal - Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à dívida Ativa da União;
Caixa Econômica Federal:
Certidão Negativa do FGTS.
Auditoria externa e independente:
Relatório anual de auditoria externa.
A coordenação administrativa tem o compromisso anual de acompanhar o
processo de auditoria externa, uma obrigação estatutária e que compõem a prestação de
contas junto ao Ministério Público/Promotoria de Justiça de Fundações e demais projetos
em parcerias, atestando a correta utilização dos recursos e a transparência do
funcionamento da Instituição.
Os procedimentos de auditoria também regularam os protocolos referentes ao
recebimento de doações, pagamentos e comunicação entre os setores administrativos,
contábil, financeiro e a direção institucional.
Essas ações são fundamentais para garantir o bom andamento do projeto
institucional e a legitimidade e transparência. O setor administrativo sustenta o
funcionamento da instituição, representa a base de apoio da proposta institucional.



Objetivo:
O programa administrativo e de finanças da Fundação tem o propósito de manter
regular todas as obrigações institucionais definidas em seu estatuto e as demais
estabelecidas pelos órgãos reguladores, em especial o MPRJ, CMDCA, CMAS, CNES e
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CEBAS, assim como os contratos e convênios firmados com as parcerias privadas
nacionais, internacionais e governamental.


Metodologia utilizada:
A metodologia de trabalho segue as determinações do estatuto, incluindo o
cronograma das atividades atribuídas aos conselhos. Demais práticas administrativas se
orientam à partir do pactuado nos contratos e acordos com seus parceiros e nas normas
contábeis e de auditoria.
Os cumprimentos dessas práticas podem ser evidenciados nos documentos
produzidos em cada atividade como as Atas registradas pelos conselhos, os relatórios
contábeis, financeiros e de atividades apresentados a Promotoria de Justiça de
Fundações, aos Conselhos como o CMDCA e CMAS e aos parceiros nacionais e
internacionais que financiam os projetos institucionais e eventualmente se apoiados por
recursos públicos e ou incentivados.
A Auditoria externa, as certidões e certificados que comprovam a regularidade
administrativa da Fundação também são instrumentos de verificação da idoneidade das
práticas desenvolvidas das quais são amplamente divulgadas em seu site e nos envios
junto aos procedimentos de prestação de contas e ou as diversas seleções de editais e
demais concorrências de patrocínios.
A Fundação possui um setor específico para as funções administrativas, com um
grupo de três profissionais, 100% formados com o apoio da própria instituição, aonde cada
integrante atua por pelo menos 15 anos ou mais na instituição. Soma-se a essa equipe
integrantes voluntários dos conselhos com grande participação nas práticas das atividades
operacionais da administração da Fundação.
Sua sede é composta de estrutura compatível as suas demandas de trabalho com
computadores, equipamentos de registro, digitalização e comunicação que permitem o
cumprimento das atividades, assim como recursos livres que são captados através de
doações pessoa física e jurídica ou eventos beneficentes que nos permitem o pagamento
de despesas gerais e administrativas como secretaria, administração, contabilidade,
auditoria, seguros, concessionárias, manutenção e conservação, cartório dentre outras,
muitas vezes não custeadas pelos contratos ou convênios que financiam os projetos de
atendimento direto ao público.


Dia/horário/periodicidade: Segunda a Sexta-feira, no horário de 08h00min as
17h00min, durante o ano de 2019.



Público Alvo:
Todos os usuários, parceiros e trabalhadores da instituição. Prioritariamente o
atendimento direto a Infância e Adolescência com foco na prevenção da violência e
participação infantil. Nos projetos institucionais também atendem ao público Jovem com
formação cultural, projeto de vida e entrada no mercado de trabalho e na Vida adulta com
geração de trabalho e renda e as coletividades solidárias.
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Sobre o perfil das famílias atendidas
Realizamos uma pesquisa com 300 famílias dos projetos institucionais.

Sobre a escolaridade






9% têm Ensino Fundamental completo
53% têm Ensino Fundamental incompleto
20% têm Ensino Médio completo
14% têm Ensino Médio incompleto

De acordo com a pesquisa “Consequências da violação do direito à educação”
(Insper/Fund Roberto Marinho, 2020, p.13), as consequências para as pessoas que não
concluem o ensino básico são:
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Este quadro corresponde à situação da maioria dos responsáveis pelas famílias
que atendemos.
O quadro a seguir apresenta o impacto das consequências da não conclusão da
educação básica na vida dos jovens (p. 21):

Uma das prioridades que se apresenta é reforçar o estímulo para que adolescentes
e jovens completem sua formação escolar.
Há um trabalho a fazer com as famílias e outro, simultâneo, de buscar a garantia
de políticas públicas de acesso e qualidade do ensino - ação articulada por meio da rede
de instituições e movimentos locais. Em nossa região existe o Núcleo de Defesa da
Criança e Adolescente de Guaratiba– NUDECA, de que participamos
O reflexo da baixa escolaridade da/os chefes das famílias atendida/os é o limiar
observado no gráfico a seguir (68% não possuem renda).

Sobre a renda
As profissões mais mencionadas pelas famílias são: empregada doméstica,
autônoma/o, manicure, diarista/faxineira, pedreiro. Esse dado reforça a importância do
grau de escolaridade, condição básica para acessar possibilidades de aumento de renda.
Aumentar a escolaridade é um processo de longo prazo, mas é uma mudança
necessária. Para viabilizá-la é importante fortalecer a atuação junto as famílias,
fomentando o direito à participação de crianças, adolescentes e jovens. Assim como
trabalhar em rede, incidindo para a melhoria das políticas públicas locais e para
aumentara visibilidade da região.
Atendemos famílias numerosas, com muitas crianças e adolescentes, como
demonstra o gráfico seguinte.
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Sobre número de crianças

Dentre as famílias atendidas nos projetos institucionais, 76% têm 3 crianças (ou
mais) em suas residências. É uma realidade que precisa ser considerada com atenção
devido a violações de direitos à alimentação, saúde, educação, habitação. Muitas famílias
não possuem residência própria.
O fato de que um terço das famílias são monoparentais – com mulheres sozinhas
para cuidar de filhos, da casa, do trabalho e de si mesmas –requer atenção para
violações de direitos que as crianças possam vir a sofrer devido à falta de uma rede de
apoio, que permita às famílias sentirem-se mais fortalecidas e menos culpabilizadas.
Contamos também com o Conselho Tutelar de Guaratiba, que atua em casos de
violação de direitos e com o qual estamos articulados para estudos de casos, notificações
e atendimentos.

Sobre as famílias que atendemos
Dentre as famílias atendidas, considerando a pesquisa com 300 dessas famílias, 103 são
monoparentais (101 dirigidas por mulheres, 2 por homens), ou seja, em 33% das famílias
as mulheres estão sozinhas com seus filhos.
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Os gráficos anteriores revelam que o número de famílias monoparentais cresceu
muito nos últimos anos. Segundo os dados, 98% dessas famílias são geridas por mulheres.
O que nos remete a pensar em estratégias de suporte e fortalecimento da autonomia,
autocuidado e geração de renda, para elas através dos projetos desenvolvidos pela FAG e
encaminhamentos que possam ser realizados a rede local de proteção.
Segundo os dados do IBGE divulgados pelo Portal G1, o percentual de mulheres
sem cônjuge e com filhos subiu de 25,8% em 2005 para 26,8 em 2015. Os dados apontam
para o fato de que precisamos, cada vez mais ofertar projetos e uma rede de apoio
fortalecida para estas famílias.


Forma de acesso:
A maioria dos atendimentos se dá pela demanda espontânea, a publicidade das
vagas é informada dentre os meios de comunicação diversos como cartazes e faixas na
sede e na comunidade, aviso nas redes de apoio, e-mails a gestores, anúncios nas redes
sociais dentre outras ferramentas sobre a disponibilidade de vagas, perfil, período e
critérios de seleção. Também atendemos através da busca ativa e encaminhamentos da
rede socioassistencial local.
Os atendimentos começam a partir de crianças com 7 anos e vão até os
adolescentes de 14 anos de idade em horários complementares à escola. Além de projetos
que envolvem a participação das famílias para o fortalecimento de vínculos afetivos. As
atividades para adolescentes a partir de 15 anos, jovens e adultos ficam por conta do
núcleo comunitário e dos projetos em parceria.
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A seleção e acompanhamento do público atendido são realizados por meio de
entrevistas sociais e quando necessárias visitas domiciliares e prioriza como critério de
atendimento ser morador de Pedra de Guaratiba, situações de violência doméstica, uso
abusivo de álcool e outras drogas, presença de doença crônica, situação de
vulnerabilidade socioeconômica, dentre outros aspectos identificados na família.
Determinados atendimentos aos diversos públicos nos projetos institucionais
também são acessados pele rede de atendimento como o CREAS, Conselho Tutelar e
Vara da Infância com encaminhamento de famílias pertencentes a nossa geografia de
atuação.
Além disso, realiza projetos em rede e influencia na formulação de políticas
públicas e disseminação de metodologias que promovam e garantam os direitos de
crianças e adolescentes de todo o Brasil.


Número de atendidos: 645 atendimentos nos projetos institucionais realizados no ano
de 2019.



Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede:
A administração da Fundação acompanha e avalia as decisões quanto às interlocuções
junto as instituições e redes de atendimento que são realizadas pelos profissionais
técnicos dos projetos. Em geral participamos da rede NUDECA com encontros
sistemáticos aonde são apontadas as principais demandas da comunidade, em especial
das crianças e adolescentes, nesses encontros estão presentes representantes do CRAS,
CREAS e outras instituições. Na interlocução com o CRAS e CREAS locais foram
realizados encaminhamentos dos usuários ou participação da rede socioassistencial em
atividades realizadas na comunidade.


Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:
Quadro de Recursos Humanos
Profissão
Qtde Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
Presidente
01
30h
Conselho Diretor - voluntário
Diretora Administrativa
01
30h
Conselho Diretor - voluntário
Diretor Operacional
01
30h
Conselho Diretor - voluntário
Secretária Administrativa
01
40h
Serviço Pessoa Jurídica
Assistente Administrativa
01
40h
Serviço Pessoa Jurídica
Contabilidade
01
40h
Serviço Pessoa Jurídica

 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade
desenvolvida): bairro Pedra de Guaratiba / Município do Rio de Janeiro.

é
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Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
 Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou
associados): 9%
 Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas):
28%
 Privada (recursos de doações eventuais): 15%
 Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais): 48%

 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
No âmbito da administração da Fundação destacamos a manutenção da regularidade
perante as normas estatutárias, incluindo todas as renovações de suas certificações e as
devidas prestações de contas junto aos órgãos reguladores e seus patrocinadores.
A manutenção para o exercício de 2020 das parcerias realizadas em 2019 como o
Fundo Angela Borba (Fundo Elas), Instituto Helena Florisbal (IHF), A Save The Children,
A Brazil Foundation, o CRAS Maria Vieira Bazani, o Instituto Floriano Peixoto (IFPS) e a
nova parceria pelo período de 5 anos com receita total de R$ 1.350.083,30 com a
Kindernothilfe a KNH Brasil Seco, no projeto Conta Comigo que vai atender 250 crianças
e adolescentes anualmente com O objetivo principal de proteger suas famílias,
especialmente das violências psicológica e física.

6.4 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
A área de comunicação da Fundação Angelica Goulart elabora estratégias e
implementa ações que buscam ampliar a visibilidade e a compreensão do propósito
institucional, bem como das ações, parcerias e atividades realizadas pela instituição para
os seus diversos públicos, tanto interno como externo.
 Descrição da atividade realizada:
Desde a transição, a área de comunicação da Fundação atua para divulgar,
fortalecer e solidificar a nova marca junto aos diversos público. Em 2019 também foi
desenvolvido um plano de comunicação voltado para o fortalecimento da captação de
recursos. Paralelo a esse trabalho, por meio de suas ações a Fundação Angelica Goulart
segue transmitindo seus valores por meio de suas redes, sintetizando as práticas e ações
institucionais, além de divulgar as causas com as quais a instituição atua.
Em 2019, foram realizadas muitas ações no âmbito interno da instituição e
atividades externas nas quais a Comunicação esteve presente na elaboração de
conteúdos, na cobertura jornalística e divulgação.
Alguns dos destaques desse novo momento da comunicação é a criação do novo
site da Fundação - Um novo portal de comunicação que contém todas as informações
institucionais, além de notícias, quadro de atendimentos e informações de todos os
projetos desenvolvidos pela Fundação. E o investimento na criação de vídeos
institucionais que são utilizados na prestação de contas dos projetos.
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 Objetivo:
Consolidar uma identidade na comunicação interna e externa de modo a compartilhar a
proposta de valores da Fundação Angelica Goulart, gerando percepção positiva entre
diversos públicos de interesse, por meio de linguagem clara e coerente e adequada a
cada público.
 Objetivos Específicos:
 Mobilizar os diferentes públicos com os quais a Fundação se relaciona,
estimulando-os a se engajarem nas causas assumidas pela instituição, com uma
postura proativa para a transformação social;
 Informar os diferentes públicos estratégicos com os quais a Fundação se relaciona
sobre as ações e impactos promovidos pela instituição, a fim de que a sociedade
conheça o seu trabalho e as suas causas;
 Influenciar a sociedade na consolidação dos direitos das crianças e dos
adolescentes, participação infantojuvenil nas questões sociais, culminando, assim,
na promoção de uma cultura de paz;
 Disseminar os aprendizados e conhecimentos adquiridos pela Fundação no
desenvolvimento de seus programas e áreas de atuação.

 Metodologia utilizada:
A Fundação realizou em 2018 um plano de comunicação com base no atual
planejamento estratégico da instituição, contou com a participação de especialistas
voluntários, inclusive dos conselhos curador e diretor da Fundação e considerando
especialmente a transição de marca com a saída de sua Fundadora e sua nova razão
social, a homenageada Angelica Goulart.
Para isso foi elaborada uma narrativa com a trajetória dos re-fundadores e a
história de Angelica Goulart na base para contar o Propósito. Um discurso de resultado,
de futuro, para o coletivo e para o bem comum. Na comunicação Interna com
colaboradores, conselheiros e apoiadores ratificando sua credibilidade, na comunicação
digital com campanhas para relacionamento com a sociedade, em ações de relações
públicas para campanhas e eventos com o propósito de afirmação institucional, no
relacionamento com a mídia para formação de opinião, participação em eventos,
desenvolvimento de ações próprias para arrecadação e comunitárias voltadas para
formulação de Políticas Públicas.


Dia/horário/periodicidade: Segunda a Sexta-feira, no horário de 08h00min as
17h00min, durante o ano de 2019.
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Público Alvo:
Crianças e adolescentes, famílias, funcionários, colaboradores de projetos, voluntários,
comunidade, empresas parceiras, redes, participantes do programa de apadrinhamento,
imprensa e as instituições governamentais e não governamentais com o propósito de dar
visibilidade a região que atuamos, suas demandas, identificando possíveis apoiadores e
criar a disponibilidade para a prática do planejamento estratégico da Fundação.
 Forma de acesso:
Principalmente as suas redes sociais e site que representam mais de 70 mil pessoas e
instituições que acompanham diretamente o trabalho e a comunicação institucional. A
participação da Fundação em fóruns e redes de direitos humanos em todo o território
nacional, mas principalmente no Estado do Rio de janeiro.
 Número de atendidos:
Estima-se que mais de 200 mil pessoas dentre todos os públicos aos quais a nossa
comunicação alcançou no ano de 2019 receberam notícias ou compartilharam formações
e soluções para as causas que atuamos.
 Interlocução com CRAS e CREAS/ Articulação em Rede:
Os profissionais técnicos da Fundação utilizaram dos balanços, pesquisas e demais
materiais produzidos pela comunicação institucional para compartilhar, acessar e ou atuar
em parceria com CRAS, CREAS e demais redes de atendimento.
 Recursos Humanos (profissionais envolvidos na entidade) – NOB – RH:
Quadro de Recursos Humanos
Profissão
Qtde
Carga Horária
Vínculo com a entidade
Semanal
Analista de Comunicação
01
30h
Serviço Pessoa Jurídica
 Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade é
desenvolvida):
Território nacional, mas principalmente o Estado do Rio de Janeiro e a zona oeste do
município do RJ. Estamos situados em Guaratiba que é o 3ª bairro com mais notificações
de violências contra crianças e adolescentes no Município do Rio de Janeiro. E os bairros
do entorno, Campo Grande e Santa Cruz, ocupam o 1º e 2º lugar, respectivamente.
https://53decbaa-1f51-4c5f-9f6f4868ac40b35c.filesusr.com/ugd/88b559_0a900ce155b2463fbe9312335bf8da4d.pdf
 Origem dos Recursos Financeiros/ Convênios/ Parcerias:
A comunicação institucional tem uma destinação pequena dos recursos livres captados
para realização das atividades previstas institucionais. Os recursos aplicados têm origem
em doações de pessoa física e jurídica e os recursos próprios da realização de eventos
beneficentes. Em 2019 recebemos através de termo de parceria com a Brazil Foundation
64

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

R$ 5.000 que foram aplicados na Startup de comunicação comunitária com.com, na qual
será avaliada a viabilidade de posteriormente assumir atribuições na comunicação
institucional.
 Resultados obtidos a partir da atividade realizada:
 Produção de relatório anual on line;
 Redação de posts para facebook (informativo/convites/eventos);
 Sugestões de pauta;
 Atendimento solicitações de imprensa;
 Redação de press releases e notas;
 Coordenação de produção e edição de vídeos;
 Produção de folders, flyers e banners;
 Produção de vídeos;
 Produção fotográfica;
 Início da Startup de comunicação comunitária Com.com em parceria com a Brazil
Foundation por meio do Prêmio Outra Parada.

7. AGENDA INSTITUCIONAL
Janeiro:
 Envio informações da Rede Não Bata Eduque para consultores Cria Projetos e
Narrativas e Logos Consultoria;
 Finalização e envio do relatório financeiro 2ª semestre 2018 – Save the Children (Resp.
Marcia Oliveira);
 Reunião consultor Rui– Logos Consultoria, na sede do CEDECA Rio de Janeiro;
 Reunião consultora Mayra – Cria Projetos e Narrativas LTDA, no escritório do Cria (Ana
Paula, Ana Letícia e Marcia);
 Reunião de alinhamento para renovação da parceria com CRAS Maria Vieira Bazani –
projeto SCFV na Fundação (Cintia – Pedagoga do CRAS e Amanda da FAG);
 Reunião de avaliação da FAG;
 Reunião de avaliação e planejamento RNBE (Partic. Marcia, Ana Paula, Ana Letícia e
Thamires);
 Reunião de Rede Socioassistencial da Comissão Local da 10ª CASDH na Arena
Carioca Abelardo Barbosa;
 Reunião por Skype com Caroline Ignácio – Promundo, sobre planilha para plotagem
monitoramento metodologia de replicação das rodas de diálogo;
 Reunião por Skype com equipe Promundo e Seconci-Rio sobre pesquisa quantitativa
relacionada à Responsabilidade Social Empresarial x Direitos de Crianças e
Adolescentes (Partic. Marcia Oliveira);
 Seminário do SCFV 15 a 17 anos - SMASDH - Arquivo Nacional para o VIII Encontro
de Avaliação e Planejamento do SCFV (Marcia, Ana Letícia, Vitória e Rebeca).
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Fevereiro:


















Assembléia Ordinária CMDCA no auditório do CASS;
Assembleia Ordinária Fórum DCA/ERJ na São Martinho;
III Festival Agita Fundação;
Retorno das atividades do SCFV;
Retorno Mobilizadores RNBE;
Reunião com a consultora de Mobilização de Recursos na FAG;
Reunião com SMASDH – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV 15 a 17 anos;
Reunião de avaliação do III Festival Agita Fundação;
Reunião de planejamento do Núcleo de Convívio da Fiocruz Mata Atlântica no espaço
da FAG;
Reunião de Planejamento equipe RNBE – revisão Planejamento Estratégico RNBE
2016-2020;
Reunião FAG com IFPS referente ao retorno das atividades em Março/2019;
Reunião famílias do projeto SCFV na FAG;
Reunião NUDECA na FAG;
Reunião online com GT Participação Infantil da RNPI;
Treinamento Caroline Ignácio – Promundo – analise dados planilha plotagem;
Treinamento no EpiInfo para a análise de dados dos questionários do monitoramento
da replicação da metodologia das rodas de diálogo com Caroline Ignácio – Promundo;
Visita da Fundação Marcopolo na FAG.

Março:



















3ª oficina do projeto "Mudando o Campo de Jogo" em parceria com a Fundação;
Analise de conjuntura – Rede Rio Criança + Fórum DCA/ERJ, na São Martinho;
Apresentação da Rede Não Bata, Eduque na 9 CASDH - Campo Grande;
Assembleia Ordinária Fórum DCA/ERJ – CRESS;
Dinâmica de grupo – processo seletivo profissional de educação física;
Encontro colaboradores da FAG;
Encontro de Formação mobilizadores/orientadores sobre participação infantojuvenil
com Maria Cristina Salomão na FAG;
Entrevista no Canal Futura. Tema: Escola de Suzano/SP;
Início oficina de Capoeira, Futebol e Percussão - Parceria IFPS;
Oficina de Impacto Coletivo, no âmbito do projeto Uma Vitória Leva a Outra;
Prazo para protocolar o formulário de atualização do CNEAS;
Resultado Edital UNU Mulheres;
Reunião Brazil Foundation em Ipanema;
Reunião com Monica na Brazil Foundation no Centro da Cidade;
Reunião de Planejamento equipe RNBE;
Reunião do Grupo Gestor da RNBE – na sede do CECIP;
Reunião Fundo Elas em Botafogo;
Reunião Instituto PHI e Instituto Rio em Ipanema;
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Reunião no Cecip para conversar sobre 26 de junho – Dia Nacional por uma
Educação sem Violência;
Reunião NUDECA;
Visita da Promotoria de Justiça de Fundações na FAG - procedimento administrativo
nº 142/2018;
Webinar Local to Global – Save the Children;
Workshop técnico Logos Consultoria – Monitoramento Planejamento Estratégico
RNBE, sede da Logos – Niterói.

Abril:





















Assembleia Ordinária Fórum DCA/ERJ;
Aula "Lei Menino Bernardo e o Conselho Tutelar" – curso para candidatos ao
Conselho Tutelar – Arquidiocese da Cidade do Rio de Janeiro – Pastoral do Menor e
do Vicariato Social – sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no prédio da
arquidiocese;
Capacitação em Equidade de Gênero e Empoderamento Feminino (PROMUNDO);
Encontro de planejamento Festival Agita Fundação;
Estudo de caso Família da Laura – CREAS;
Filmagem entrevista dos mobilizadores para o canal Criativos na Escola – Lu de Lupa
– na FAG;
Grupo focal com adolescentes EM Deborah Mendes - KNH;
Início do Projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis;
Oficina Educar sem Violência – VIJI Comarca da Capital;
Prestação de Contas – Renovação Certificados CMDCA e CMAS;
Resultado e início do projeto Uma Vitória Leva à Outra – UVLO;
Reunião com o CIEDS para articular o dia 26 de Junho – Dia Nacional por uma
Educação sem Violência no CIEDS;
Reunião Comitê Megaeventos Rio, na sede de Furnas;
Reunião CREAS com Assistente Social da FAG – Estudo de caso família Guilherme;
Reunião Escola Centro Educacional Figueira;
Reunião KNH (Skype);
Reunião Seconci-Rio x Promundo x RNBE;
Reunião Secretaria de Cultura e Economia Criativa - Assessor Pablo Fernánddez e
equipe - Parceria com trabalho circense;
Visita Fernanda Ramos, consultora do CIEE.

Maio:








Consultora da ONU Mulheres, Melissa, para a aplicação de um questionário de
monitoramento e avaliação sobre o UVLO;
Encontro projeto UVLO com os trabalhadores da FAG;
Formação Jovens do projeto Ser Cidadão;
Grupo focal com adolescentes Centro Educacional Figueiras - KNH;
Grupo focal com adolescentes dos projetos da FAG - KNH;
Grupo focal com famílias da FAG - KNH;
IV Festival Agita Fundação;
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Juliane Souza – Mobilizadora de projetos sociais - Projeto CPP Light - Fundação
Angelica Goulart, chamada pública de projetos de eficiência energética;
Oficina de rádio – Educação sem violência: sintonize essa frequência – Centro de
Artes Calouste Gulbenkian – Praça XI, parte ações Campanha 26 de junho – Dia
Nacional por uma Educação sem Violência;
Prazo de inscrição edital “Movimento Bem Maior" do Programa Impulso;
Prazo final para inscrição prêmio Banco do Brasil;
Retorno das atividades para o projeto SCFV e reunião com as famílias;
Reunião com a equipe do CRAS Maria Vieira Bazani sobre o SCFV e termo de
parceria;
Reunião com Maria Luisa do Conselho Fiscal – assunto USUCAPIÃO e RGI;
Reunião de alinhamento das atividades KNH;
Reunião de alinhamento: Atividade Especial Integrada Projetos - Feira Viva Melhor;
Reunião na SMASDH – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos - Prefeitura do Rio de Janeiro;
Reunião sobre as práticas desenvolvidas nos projetos;
Skype de monitoramento do OCD com Elisabetta;
Taller Pasos para Proteger, na Cidade do México;
Visita dos alunos com prof. Dunstana da E.M. Deborah para conhecer os sistemas da
FAG;
Workshop on Behavior Change - Mudança de comportamento- Van Leer e revista
Bem Cuidar.

Junho:





















1ª Sexta-feira do mês: Mutirão mensal de arrumação FAG;
Assembleia Fórum DCA ERJ – São Martinho;
Dia Nacional por uma Educação sem Violência na Uva;
Encontro dos colaboradores da FAG;
Entrevista na Rádio Resistência sobre o dia 26/06 – Campanha Nacional Educação
sem Violência;
Feira Viva Melhor na FAG;
Forunzinho projeto KNH na APA das Brisas;
Início do Projeto a cor da Pedra;
IV Seminário criança e natureza do Alana;
Levantamento de dados KNH no CREAS;
Mobilização Dia Internacional contra o Trabalho Infantil – Museu do Amanhã;
Oficina de compostagem na garrafa PET na E.M. Rômulo Gallegos em Campo
Grande;
Pré-Conferência de Segurança Alimentar Zona Oeste - Fiocruz Mata atlântica;
Reunião com a equipe do CRAS na FAG;
Reunião da Comissão de Conferência Estadual no CEDCA;
Reunião da Rede Carioca de Agricultura Urbana na UERJ;
Reunião da SNCTZO, na UEZO;
Reunião no Oi Kabum, Centro;
Reunião por skype - GT Prevenção às Violências RNPI;
Reunião Rede NUDECA- apresentação pré-fase projeto KNH para rede;
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Reunião Temática Ampliada - Rede NUDECA na EM Rivadávia Pinto;
Reunião virtual da Coalizão de impacto coletivo em esporte para meninas e mulheres
no Brasil - ONU Mulheres;
Roda de Diálogo na EM Valquir Pereira – Sepetiba;
Visita estudante de Psicologia Kristýna Sedláková;
Visita Sr. Domingos Chabalgoity e João Silva - Instituto Precisa Ser e Projeto Vai na
Web.

Julho:




























10ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de
Janeiro, no Hotel Guanabara – Centro/RJ;
10ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de
Janeiro, no Hotel Guanabara – Centro/RJ;
29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente;
Articulação Cedeca Rio de Janeiro, FPO/RJ, Unicef, Visão Mundial, Equidad – sobre
cronograma de atividades da equipe de Equidad (Rodolfo Mendoza) no Brasil – série
de ações de divulgação do Comentário Geral Nr. 19 em comemoração aos 30 anos
da Convenção sobre os Direitos da Criança e 29 anos do ECA no Rio de Janeiro;
Assembleia Ordinária CMAS no Auditório do CASS;
Assembleia Ordinária Fórum DCA/ERJ – São Martinho. Definição Comissão Eleitoral
para escolha Conselheiros da sociedade civil no CEDCA/RJ – Rede Não Bata,
Eduque, Cedeca Rio de Janeiro, Rede Rio Criança;
Atividade de Encerramento 1º Semestre das Oficinas do IFPS;
Avaliação externa do projeto “Maleta das Juventudes” com Irene Melo na FAG;
Caminhada Cultural – Centro do Rio – Projeto a cor da Pedra;
Caminhada em Defesa da Vida Candelária Nunca Mais – Igreja da Candelária;
Circuito Isto é muito Natural de alimentos orgânicos, veganos, Lowcarb e artesanais,
no Shopping Metropolitano;
Confraternização do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis;
Encontro Mensal dos Colaboradores FAG;
Evento Candelária Nunca Mais!;
Evento Lugar de Criança é no Orçamento Público no auditório do Corecon/RJ;
Formação com Domingo Chabalgoity da 1STi sobre Sociocracia;
Formação, Avaliação e Planejamento FAG: Calendário 2º semestre, comunicação,
captação de recursos/orçamento 2019, gestão institucional e atualização PE 20202022;
Formação, Avaliação e Planejamento FAG;
Gravação Record na FAG sobre a trajetória do educador social Paulo Monteiro;
GT 1ª Infância (PMPI) no CMDCA - Cidade Nova;
Participação de 25 integrantes da Rede NUDECA na segunda etapa da capacitação
baseada nas metodologias dos Programas M (Empoderamento Feminino e Equidade
de Gênero), P(Paternidade) e H (Masculinidades) na FAG – Realização: Instituto
Promundo em parceria com a Merck;
Projeto De Jovem pra Jovem e Rodas de Diálogos nas Escolas;
Recesso dos projetos Práticas e Atitudes Sustentáveis, SCFV, Semeando Cultura,
Alegria do Gol e UVLO;
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Reunião Ampliada do Arranjo Local de Pedra de Guaratiba na FAG;
Reunião c/ Claudia Vidigal - Fundação Bernard Van Leer por skype;
Reunião com Moahara do Promundo para conversar sobre o projeto em RNBE +
Promundo + Seconci-Rio – Marcia Oliveira no Centro da Cidade;
Reunião da Comissão da 10ª Conferência Estadual DCA no CEDCA;
Reunião de trabalho equipe Equidad com equipe Fórum Popular do Orçamento Rio de
Janeiro + assessores parlamentares, no Centro;
Reunião Global Leaders America Latina com coordenadora Carmem Hernandez e
Maria Thereza Marcilio (skype);
Reunião NUDECA no Piraquê;
Reunião por skype com Christiane KNH;
Reunião por skype com Norma Sá – Promundo sobre projeto em parceria com a
RNBE + Promundo + Seconci-Rio;
Roda de Conversa Terra dos Homens - Convivência Familiar de Crianças com Mães
em Situação de Cárcere - Centro do Rio;
Seção complementar projeto UVLO na FAG;
Seminário de Aniversário do ECA – Teatro Artur Azevedo;
Seminário Orçamento Público para a Primeira Infância: como incidir para a garantia
de direitos, CENFOR - Nova Iguaçu;
Treinamento na criação de espaços seguros e inclusivos para meninas no esporte e
na metodologia do programa "Uma Vitória Leva à Outra";
Visita a Instituição Arte e Vida na FAG;
Visita José Francisco, Diretor do IHF sobre parceria com a FAG 2019;
X Conferencia Estadual da Criança, escuta de crianças delegadas pelo Cecip e FAG
no Hotel Guanabara Centro.

Agosto:












12ª Conferência Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, no auditório da
OAB;
Assembleia CEDCA /RJ – Deliberação do Edital de Eleição dos Representantes da
Sociedade Civil do CEDCA/RJ pelo Fórum DCA/ERJ – Prédio da Central do Brasil;
Assembleia Ordinária do Fórum DCA/ERJ – São Martinho;
Encontro do arranjo local de Guaratiba no Mulheres de Pedra;
Encontro mensal com Colaboradores da FAG;
Equipe da KNH na FAG;
Evento de comemoração dos 18 anos da Rede Nudeca – Praça do Rodo, Pedra de
Guaratiba;
Evento de encerramento do projeto KNH;
Feira Isto é muito natural no Shopping Metropolitano na Barra;
Oficina sobre "Educação sem violência" em parceria com a SMASDH - profissionais
dos CRAS/CREAS das 4ª, 5ª, 6ª e 9ª CASDH na Escola de Talentos – Bonsucesso;
Oficina sobre "Educação sem violência" em parceria com a SMASDH - profissionais
dos CRAS/CREAS das 1ª, 2ª e 3ª CASDH na Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto – CDURP;
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Oficina sobre "Educação sem violência" em parceria com a SMASDH - profissionais
dos CRAS/CREAS das 7ª, 8ª e 10ª CASDH na Associação de Moradores do
Mediterrâneo - Barra da Tijuca;
Período inscrições candidatos e eleitores no processo eleitoral de representantes da
sociedade civil no CEDCA/RJ – Comissão Eleitoral do Fórum DCA/ERJ;
Pretagonistas , atividade especial do projeto UVLO em parceria com a ONG
Empodera;
Projeto de Jovem pra Jovem e Rodas de Diálogos nas Escolas; Práticas e Atitudes
Sustentáveis;
Retorno dos projetos UVLO, De Jovem pra Jovem e Rodas de Diálogos, Práticas e
Atitudes Sustentáveis, SCFV, Semeando Cultura e Alegria do Gol;
Reunião com KNH;
Reunião Comissão Eleitoral Fórum DCA/ERJ – Rede Não Bata, Eduque, Rede Rio
Criança, Cedeca Rio de Janeiro – Marcia Oliveira, Marcia Gatto, Pedro Pereira, na
sede do Cedeca Rio de Janeiro;
Reunião da SNCT na UEZO;
Reunião de Alinhamento sobre participação da FAG na SNCT;
Reunião Rede NUDECA, na sede do projeto Patrulheiros do Futuro;
Reunião sobre o Plano de Mobilização de Recursos para a Rede Não Bata, Eduque –
Consultora Mayra, na sede da Cria consultoria – Centro;
Sociocracia na FAG com Domingos;
Visita na FAG: Cia Vila Mar e empresários.

Setembro:

















Assembleia CEDCA/RJ – divulgação da lista de candidatos e eleitores;
Assembleia Ordinária de Setembro CEDCA na São Martinho;
Assembleia Ordinária do Fórum DCA/ERJ;
Comissão Eleitoral Fórum DCA/ERJ elaboração da lista final de candidatos e
eleitores;
Curso Popular de Educação Política do NEP – Núcleo de Educação Popular – módulo
1: Como funciona a sociedade na FAG com o grupo do projeto A cor da Pedra e 16
inscritos;
Debate com candidatos ao CT15 - Guaratiba - Organização Rede NUDECA na Arena
Chacrinha;
Encontro do arranjo local de Guaratiba na instituição Arte e Vida;
Feira Isto é muito natural;
Lançamento da campanha cards nas redes sociais da RNBE com músicas infantis,
musicas e ditos populares – card 1;
Lançamento da campanha cards nas redes sociais da RNBE com músicas infantis,
musicais e ditos populares – card 2;
Luciano Ramos, coordenador do Promundo e equipe do Promundo na FAG para uma
formação com os adolescentes e jovens mobilizadores da RNBE/FAG como
facilitadores - crianças e adolescentes: Pelo Direito de Participar!;
Monitoramento De Jovem pra Jovem em Petrópolis;
Oficina sobre "Educação sem violência" na VIJI;
Projeto a cor da Pedra - Caminhada Cultural Zona Norte;
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Reunião com as famílias do SCFV na FAG – Mahany (psicóloga do CRAS);
Reunião com Responsáveis das crianças e adolescentes na FAG;
Reunião com UNISUAM na FAG;
Reunião com Conselho Consultivo da Reserva Biológica de Guaratiba – RBG;
Reunião da SNCT na UEZO;
Reunião entre FAG e IFPS, para organização e planejamento do Torneio de futebol
do projeto UVLO;
Reunião GT Participação Infantil da RNPI;
Reunião GT PMPI no CMDCA;
Reunião mensal dos colaboradores FAG;
Reunião Ordinária da Comissão Local na Superintendência de Guaratiba. Temas:
Trabalho escravo, migração e refúgio;
Reunião planejamento Semana do Bebê UMI, na CEVIJ (Coordenadoria Judiciária de
Articulação das Varas de Infância e Juventude e Idoso);
Reunião RNBE na SMASDH;
Seminário "Empreendedorismo na base da pirâmide: Inovação social, colaboração e
desafios";
Skype consultora de Save the Children Penélope Avila e Marcela Gorga Planificación entrevistas a socias: Revisión de Medio Término (MTR);
Visita Michelin na FAG;
Webinar de encerramento da bolsa CIDH/Redlamyc/Save the Children, apresentado
pela profissional Romina Otero para apresentar seu trabalho durante o estágio com a
Redlamyc, com foco especial nos resultados da pesquisa sobre "O direito das
adolescentes de acessar a interrupção legal da gravidez na América Latina e o
Caribe;
Webinar sobre o 22º Congresso Panamericano da Criança e do Adolescente a ser
realizado na Colômbia e o 3º Fórum Panamericano da Criança e do Adolescente com
a participação de Victor Giorgi, Diretor Geral de IIN;
Zoom Call – Forum de Discussão – Global Leaders (RNPI).

Outubro:












Aniversário de 30 anos da FAG;
Assembleia extraordinária sobre Eleição CEDCA: Aclamação dos representantes da
Sociedade Civil no CEDCA/RJ – Biênio 2019-2021;
Assembleia Ordinária do CEDCA/RJ de posse dos conselheiros da Sociedade Civil;
Atividades SNC&T - ZO no Centro Esportivo Miécimo da Silva (adolescentes dos
projetos: Práticas Sustentáveis e RNBE);
Curso de Formação – Tema: Justiça Restaurativa e Práticas Restaurativas do
CEDECA no CIEDS, Centro;
Eleição CEDCA na Assembleia do Fórum DCA ERJ, sede da Associação Beneficente
São Martinho, na Lapa;
Eleição do Conselho Tutelar de Guaratiba;
Encontro mensal Colaboradores FAG;
Gincana a cor da Pedra;
Início do Curso de Jardinagem e Conhecimentos Sustentáveis na FAG;
Monitores a cor da Pedra - Fórum Rio 2019;
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Oficina Educação Positiva – Vara da Infância Juventude e Idoso da Comarca da
Capital;
Prazo final da inscrição para Eleição CEDCA;
Projeto A cor da Pedra na FLUP;
Projeto a cor da Pedra: Ensaio do clube de jovens;
Reunião com representantes CRAS, no CASS, para apresentar resultados, articular e
planejar a parceria com SMASDH ;
Reunião com Sueli Catarina da Visão Mundial para discutir 26 de junho de 2020;
Reunião de alinhamento/ Integração entre os projetos FAG;
Reunião Extraordinária do Fórum DCA/ERJ – CRESS;
Reunião GG RNBE no CECIP;
Reunião GT Participação Infantil do CMDCA na Assembléia Geral da RNPI 2019 em
Brasília;
Reunião online com Maria Thereza Marcilio (RNPI) sobre Projeto Global Leaders;
Reunião online com Soraia (CECIP) e Natasha (CIEDS) - apresentação do GT
Primeira Infância CMDCA p/ Mesa do Seminário “Os Desafios da Implementação de
Políticas Publicas e de Investimento Social na Primeira Infância”;
Reunião Planejamento Semana do Bebê no Tribunal de Justiça;
Reunião virtual da Coalizão de Impacto Coletivo em Esporte para Meninas e Mulheres
no Brasil (Ong Empodera e ONU Mulheres);
Roda de diálogo na EM Myrthes Wenzel com mobilizadores adolescentes da RNBE;
Seminário “Os desafios da implementação de políticas públicas e de investimento
social na primeira infância” na Universidade Cândido Mendes - Centro, representando
o GT Primeira Infância do CMDCA.

Novembro:















Assembleia Fórum DCA na São Martinho, centro (Ana Paula e Rebeca);
Assembleia Ordinária do CEDCA (Ana Paula);
Clube do projeto A cor da Pedra;
Curso de Jardinagem na FAG (Resp. Paulo);
Encontro com a Visão Mundial na FAG (adolescentes mobilizadores da RNBE,
Grasiela e Ana Paula);
Mesa Diretora do CEDCA – Central do Brasil (Partic. Ana Paula);
Reunião Anual parceiros PASC no Panamá (Marcia Oliveira);
Reunião com CECIP na Glória (Ana Paula e Marcia Oliveira);
Reunião Geral FAG (Calendário Institucional);
Reunião NUDECA no CT 15 (Partic. Ana Paula);
Roda de conversa (grupo focal), na sede do Fundo Elas em Botafogo - Pesquisa
internacional chamada "Fundos de Mulheres: construção, apoio e financiamento ao
movimento de mulheres". Iniciativa da Prospera (Rede Internacional de Fundos de
Mulheres) em parceria com quatro fundos de mulheres nacionais, incluindo o Fundo
Elas (Partic. Crislayne);
Roda de Conversa Vozes Populares da Economia do CAPINA no Raízes do Brasil em
Santa Teresa (Partic. Paulo);
Roda de Diálogo na E.M. Myrthes Wenzel (Resp. adolescentes mobilizadores e
Grasiela);
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Saída Educando o Olhar no Museu de Arte do Rio e Parque das Ruídas
(Mobilizadores da RNBE e Ana Paula);
Torneio de Futebol UVLO em parceria com o projeto IFPS;
VI Festival Agita Fundação;
Visita da Brazil Foundation e Itau Social na FAG - monitoramento da parceira com o a
cor da Pedra e Outra Parada;
Visita da KNH na FAG - Andrea Fehr, colega do Departamento RLA e Diretora do
Brasil, que nos acompanha e analisa juntamente os projetos e orçamentos;
Visita na FAG: Comitê Olímpico Internacional – 6 membros: 2 profissionais do COI, 3
da ONU Mulheres e 1 da Empodera (Resp. Crislayne e Ana Paula);
XIII Seminário Primeira Infância em Porto Alegre – Amanda Vilella representando a
FAG e a RNBE.

Dezembro:

























Acampadentro (confraternização) com mobilizadores RNBE na FAG;
Assembleia do CEDCA;
Assembleia do Fórum DCA ERJ – São Martinho – Planejamento;
Atividade externa Meninas em Campo: “PRAIA” – passeio + vôlei;
Cessão de espaço FAG para Confraternização AS-PTA e parceiros;
Clube do projeto a cor da Pedra;
Confraternização Colaboradores FAG;
Confraternização do projeto a cor da Pedra;
Encontro com IFPS para avaliação de 2019 e propostas para 2020;
Encontro de Avaliação FAG;
Entrevista de avaliação com Empodera;
Evento de encerramento do projeto IFPS - Futebol e Percussão na FAG;
Evento de encerramento do projeto IFPS (Capoeira) na FAG;
Evento de encerramento do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis com
apresentação dos resultados e lançamento do vídeo para os parceiros na FAG;
Evento de encerramento do projeto SCFV na FAG;
Formatura do projeto Estartando Devs na FAG;
Formatura/Culminância do projeto Uma Vitória Leva à Outra;
Mesa Diretora CEDCA – Ana Paula;
Reunião de fechamento projeto UVLO no Centro;
Reunião sobre encerramento do projeto Práticas Sustentáveis e UVLO;
Roda de conversa sobre a temática "AMOR PRÓPRIO". Temas como a importância
do amor próprio, da autoestima e violência contra a mulher - aberta ao público,
aproximadamente 20 pessoas ou mais – realização: CRAS Bazani na FAG;
Término do Curso de Jardinagem e Conhecimentos Sustentáveis na FAG;
Visita da UNISSUAM na FAG.
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8. QUESTIONÁRIO DE INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE

8.1- Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade
foram realizados estudos e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do
público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários?
Sim (X)

Não ( )

8.2- A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do
planejamento, execução e avaliação das atividades e serviços oferecidos?
Sim (X)

Não ( )

Se sim, descreva como se deu a participação dos beneficiários:
Participação é um princípio do trabalho institucional. A Fundação tem práticas
sistemáticas de escuta e avaliação participativa tanto de seus projetos, quanto do
planejamento institucional.
Nos projetos, as avaliações são realizadas por meio de questionários e reuniões
específicas. No planejamento, por consultas e reuniões específicas.
Em 2019, a equipe da Fundação participou de um curso de formação em
Sociocracia – metodologia de gestão participativa que começará a ser implantada em
2020.

8.3- A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos
custos/orçamentos destinados para as atividades e serviços prestados?
Sim ( )

Não (X)

8.4- A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da
comunidade em que atua, para ampliar o atendimento ao público alvo?
Sim (X)

Não ( )

Se sim, descreva as parcerias e/ ou redes articuladas:
Um dos princípios fundamentais do trabalho que realizamos está centrado na
articulação em redes. Somos engajados em redes regionais, estaduais e nacionais e aqui
destacaremos algumas ações relevantes.
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NUDECA – Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente de Guaratiba
A rede NUDECA é fruto da consolidação de diversos movimentos, realizados pela
comunidade de Guaratiba, com a participação de diferentes instituições da sociedade civil
e representações governamentais, voltadas à proteção dos direitos das crianças e
adolescentes. Participamos ativamente das 10 reuniões mensais itinerantes realizadas
neste ano para planejamento das ações, avaliação e formulação de propostas que tragam
melhorias para infância e adolescência em nossa região.
Como parte da comissão de formação, a Fundação propôs estabelecer parcerias para
ampliar os conhecimentos e fortalecer as ações articuladas como rede de proteção local.
Realizamos 2 formações, uma em abril e outra em julho, juntamente com Instituto
Promundo, que a partir de projeto que desenvolvem em parceria com a Merck,
possibilitaram em nosso território capacitação baseada nas metodologias dos Programas
M (Empoderamento Feminino e Equidade de Gênero), P (Paternidade) e H
(Masculinidades). Os cursos aconteceram na sede da Fundação, que organizou com a
equipe do Promundo a logística para o desenvolvimento das atividades de formação
continuada.
E para celebrar os 18 anos do NUDECA, ocupamos a praça pública e juntamente com os
membros da rede, como CRAS Maria Vieira Bazane, CREAS João Manoel Monteiro,
Rede Não Bata, Eduque, Unidade de Saúde Alvimar de Carvalho, Pastoral da Criança,
Casa Arte Vida e tantos outros, realizamos atividades relacionadas aos direitos de
crianças e adolescentes, divulgação dos serviços da rede local, oficinas que traziam
estratégias de enfrentamento e notificação de violências contra meninos e meninas. Uma
forma da comunidade conhecer os membros da rede NUDECA que são referência local
para atendimento, notificação e atendimento a situações de violências contra crianças e
adolescentes.
Como ação em rede para divulgação e mobilização do processo de eleição dos conselhos
tutelares, realizamos uma reunião temática em junho sobre “Estatuto da Criança e
Adolescente - ECA e as funções do Conselho Tutelar", que teve como convidada a
Promotora Karina Fleury, da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da
Capital, que atua em nossa região, e reuniu cerca de 40 representantes de instituições e
lideranças comunitárias da região. Também realizamos em setembro um debate com
candidatos ao Conselho Tutelar de Guaratiba – CT15, que reuniu na Arena Chacrinha,
equipamento público cultural da região, cerca de 30 representantes da comunidade e
instituições locais.
A Fundação também participou da organização do I Curso para Candidatos aos
Conselhos Tutelares na Zona Oeste, que foi realizado entre os meses de abril a junho,
com professores convidados e voluntários, em parceria com a FEUC/ CEDECA RJ,
Fundação Angelica Goulart / Rede Não Bata, Eduque/CEBI Campo Grande e coletivo de
Educação Popular Margarida Maria Alves. O curso reuniu cerca de 50 candidatos aos
Conselhos Tutelares, de diferentes bairros da cidade.
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Rede Carioca de Agricultura Urbana
A Rede Carioca de Agricultura Urbana (CAU) comemorou seus 10 anos em 2019, e a
Fundação Angelica Goulart faz parte dessa história. Foram muitas atividades, como
oficinas, feiras e rodas de conversa, incluídas também na Semana de Alimentação
Carioca (SAC), que aconteceu em outubro, celebrando também o Dia Mundial da
alimentação. Participamos na abertura, que aconteceu no calçadão de Campo Grande,
com a organização de um programa de TV na rua, que contou com adolescentes e jovens
que compõe a Juventude Agroecológica da Rede CAU. Outro momento emocionante que
estivemos juntos, foi no seminário que ocorreu na Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro, e após esta atividade no plenário da Casa Legislativa, saímos em um cortejo
puxado pelo maracatu do Baque Mulher, e na praça da Cinelândia, a Rede CAU foi
homenageada e recebeu a medalha Pedro Ernesto. Dentre as menções honrosas, fomos
agraciados em memória e pelo legado de Angelica Goulart, educadora, assistente social e
nossa diretora por mais de vinte anos e que hoje dá nome à instituição.
Também apoiamos na organização das pré-conferências de Segurança Alimentar e
Nutricional do Rio de Janeiro, que aconteceu em 3 territórios, a saber: Centro, Zona Oeste
e Zona Norte. Nossa inserção aconteceu estrategicamente na Zona Oeste, área da
cidade em que está situada nossa sede e uma das palestrantes deste encontro que
ocorreu na Fiocruz Mata Atlântica foi Ana Paula Rodrigues, que compõe a equipe técnica
da instituição e coordena o programa de redes e incidência política. Foi facilitadora do
eixo 3, que tratou das situações recorrentes de violação do DHAA - direito humano a
alimentação adequada. As atividades nas áreas da cidade foram preparatórias para a V
Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional: Direito de todos, que ocorreu na UERJ, e teve como
tema “Alimentação Adequada e Saudável – Um Direito de Todos” com a finalidade de
reunir os principais desafios enfrentados e assegurar à sociedade o acesso a uma
alimentação de qualidade.
Outra ação fundamental é a participação no funcionamento do SPG da Rede CAU –
Sistema Participativo de Garantia, que apóia os agricultores/as e processadoras na
formação, troca de conhecimentos e adequação das condicionalidades para certificação
de orgânicos, juntamente a ABIO. O SPG é o sistema baseada na confiança, na
articulação em rede e no controle social, que fazem aumentar a qualidade da produção
orgânica, fortalecendo as relações, e não é só um sistema participativo, é também um
sistema de certificação. Nesta metodologia, os agricultores e processadores e técnicos e
voluntários apoiadores são coletivamente e solidariamente responsáveis pela avaliação
da conformidade dos sistemas de produção orgânica das unidades - produtivas e pelas
decisões de certificação. No SPG, a facilitação do grupo de processadoras tem sido feita
pela nutricionista Ana Paula da Fundação, como uma contrapartida voluntária, como
membros da Rede CAU. Conseguimos estabelecer parceria com a UERJ – Instituto de
Nutrição e FABA – Faculdade Bezerra de Araújo, localizada na Zona oeste da cidade,
foram muito importantes neste ano, possibilitando formação teórica e prática, com
vivências em unidades de processamento de participantes do grupo, e nos laboratórios da
UERJ.
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Rede Nacional Primeira Infância
A Rede é uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do
setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, direta ou
indiretamente, pela promoção e garantia dos direitos da Primeira Infância – sem
discriminação étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, ideológica, partidária,
econômica, de orientação sexual ou de qualquer outra natureza. Atuamos nos grupos de
trabalho Prevenção das Violências e Participação Infantil, para refletir com parceiros de
outros estados e propor ações articuladas enquanto rede nestas temáticas.
Participamos da assembleia geral da rede, que ocorreu em Brasília, possibilitados pela
representação no GT de Participação Infantil, que investiu recurso para estruturar a
participação em outro estado, e apontamos nossas dificuldades atuais em articular
atividades e projetos de atendimento direto relacionados a primeira infância, já que em
nossa transição, não tivemos projeto aprovado nessa área, mas estamos ativos a partir
das articulações mais amplas e campanhas que participamos. Também no GT que
participamos no CMDCA Rio, pela implementação do Plano Municipal da primeira
Infância.

Rede Não Bata, Eduque
Como representante da secretaria executiva, de forma compartilhada com CEDECA RJ,
atuamos na execução direta do projeto financiado pela Save the Children, com três eixos
de ação: Mobilização e campanhas envolvendo sistema de garantia de direitos,
comunidade, parceiros; Incidência Política e Participação de Crianças e Adolescentes. A
Fundação atua diretamente no eixo 3 e está descrito no projeto De Jovem Pra Jovem,
neste relatório.
Participamos nas reuniões do Grupo Gestor da rede, que planeja e coordena as ações a
nível nacional e compomos a equipe da RNBE, com uma técnica articuladora das ações.

Abaixo algumas notícias que produzimos em nossas redes sociais e explicitam as
articulações e parcerias ao longo do ano de 2019:

A Fundação Angelica Goulart acredita que o empoderamento feminino é um
passo importante para que as mulheres tenham direitos assegurados em todas as
esferas da sociedade. Por isso, em mais uma parceria com a @_empodera_
e a @onumulheresbr, sediou nos dias 23 e 24 de março, a terceira oficina de meninas
líderes do Programa "Uma Vitória Leva à Outra". A Oficina reuniu 30 meninas que
participaram do Programa em Pedra de Guaratiba, Campo Grande e Honório Gurgel e se
destacaram por suas habilidades de liderança. Nas atividades, elas puderam desenvolver
ainda mais seu potencial através de jogos e atividades lúdicas. Esse é mais um fruto da
parceria que começou no ano passado, quando a Fundação recebeu o Projeto "Uma
Vitória Leva à Outra", com objetivo de criar espaços seguros para a prática de esportes,
autoconhecimento e aquisição de habilidades para a vida de jovens mães. Fundação
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Angelica Goulart e Empodera. Juntas promovendo a igualdade de direitos e a equidade
de gênero através do empoderamento feminino.
A Rede Não Bata, Eduque lançou o CURSO ONLINE GRATUITO “Educação
Positiva: relações pais-filhos e sociais baseadas no respeito e no diálogo”
A Rede da qual a Fundação Angelica Goulart é secretaria executiva expande o acesso ao
seu conteúdo de formação, lançando a versão para plataforma de ensino a distância do
curso de extensão que tem ministrado em algumas cidades brasileiras.
O curso é voltado para qualquer pessoa a partir dos 13 anos de idade e as inscrições
para a formação estão abertas.
Participe!!!

Questões de gênero precisam ser cada vez mais debatidas e aprofundadas
Foi isso que aconteceu na Fundação Angelica Goulart, no encontro promovido pelo
Promundo-Brasil em parceria com a Merk para os membros da Nudeca - Núcleo de
defesa da criança e Adolescente - Guaratiba.
A oficina aconteceu entre os dias 25 e 26 de abril e contou com 22 representantes da
Rede, além de adolescentes e jovens mobilizadores da Rede Não Bata, Eduque que
receberam formação sobre Gênero e Masculinidade; Gênero e violências; Gênero e
paternidade; Diversidade sexual e direitos entre outros temas.
Um dos objetivos do encontro foi criar um plano de ação para que os participantes
pudessem incluir esses temas no trabalho desenvolvido por eles junto à comunidade.
Gratidão Instituto Promundo!!!

A Fundação marcou presença no Fórum Mundial sobre Cuidados e Educação
na Primeira Infância que aconteceu entre os dias 8 e 11 de abril em Macau, China
Uma das metodologias desenvolvidas pela Fundação com a Infância de Guaratiba
atravessou continentes e foi parar no congresso internacional sobre cuidado e educação
na Primeira Infância que reuniu cerca 700 pessoas de 80 países em busca de uma
infância plena de direitos, saudável e feliz!
O evento marcou também o início do programa Líderes Globais para Crianças Pequenas
da World Forum Foundation que procura identificar e desenvolver a próxima geração de
líderes da primeira infância em todo o mundo.
Nove brasileiras foram selecionados para serem as novas Global Leaders for Young
Children do programa, promovido pela World Forum Foundation, que articula um
intercâmbio global contínuo de idéias sobre a prestação de serviços de qualidade para
crianças pequenas em diversos contextos.
As novas Líderes representam organizações que compõe a Rede Nacional Primeira
Infância, dentre elas a Fundação e estarão durante os 2 anos de programa sob a
coordenação da ong Avante (BA).
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A World Forum Foundation acredita que as crianças precisam de defensores eficazes das
bases. Assim, a declaração de missão do projeto Global Leader afirma:
“Líderes globais para crianças pequenas é um projeto da World Forum Foundation com o
objetivo de melhorar as chances de vida de crianças pequenas desenvolvendo líderes da
primeira infância que podem se tornar agentes de mudança eficazes e defensores do
desenvolvimento infantil de qualidade em seus países e regiões.”

Brazil Foundation acaba de aprovar apoio de fortalecimento institucional à
Fundação Angelica Goulart
Isto quer dizer que financiará e acompanhará o projeto a cor da Pedra, um programa de
capacitação prática de jovens que irá planejar e criar o piloto de um coletivo inteligente em
Pedra de Guaratiba.
Durante dez meses, 25 jovens guaratibanos terão acesso a conhecimentos e experiências
em gestão, história, desenvolvimento local, produção cultural e elaboração de projetos. E
definirão uma área territorial do bairro onde mapearão as habilidades e competências da
população.
A noção de coletivo inteligente é um dos fundamentos do plano estratégico da Fundação
para médio e longo prazo. Mapear competências e recursos, compreender as demandas
e necessidades, criar as oportunidades de troca e construção coletiva – para nós esse é o
processo para a sustentabilidade comunitária e institucional.
As inscrições para o processo seletivo de GUARATIBANOS entre 17 e 29 anos de idade
abrem no próximo 7 de maio.
Vale lembrar que a idéia de um projeto como este começou a ser gestada há 20 anos.
Colocá-la em prática será uma explosão de energia colorida.

No 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, a Fundação Angelica Goulart, soma forças na luta pelos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em todo o país.
Não podemos esquecer que nesse em Esse dia foi escolhido 1973, na cidade de Vitória
(ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse
era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos
humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela
cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.
Na quinta (16), adolescentes e jovens mobilizadores da @redenaobataeduque fizeram
uma ação de conscientização junto a comunidade de Guaratiba.
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é crime! Denuncie. Disque 100.
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A Fundação Angelica Goulart está entre as 55 instituições que participaram
do Encontro Anual de Lideranças que aconteceu em São Paulo nos dias 09,10 e 11
de junho.
O evento reuniu representantes de organizações sociais que recebem apoio da
BrazilFoundation em 2019.
A parceria com a ABCR - Associação Brasileira de Captadores de Recursos possibilitou
ainda momentos de formação e interação com os melhores profissionais de captação de
recursos, no maior festival de captação do país, o Festival ABCR.
“Agradecemos a Brazil Foundation pela sensibilidade em acompanhar nossa transição,
acreditar e permitir a continuidade do nosso sonho e a ABCR, pelo festival que foi uma luz
em nossas proposta. Aos nossos 55 novos parceiros, um carinho no coração, como tem
gente boa por aí, parabéns a todos!" Vinicius Santos, presidente da Fundação Angelica
Goulart.

As meninas estão em campo e na semana passada chegou a vez dos
colaboradores vestirem a camisa e participar da formação continuada sobre
“Gênero e Empoderamento feminino” facilitado pelas técnicas do projeto “Meninas em
Campo – Quem dá bola pra Elas”, financiado pelo @fundoelas , que discutiu sobre a
importância da temática de gênero.
No encontro, além dos participantes conversarem sobre as melhores práticas e a criação
de espaços seguros e inclusivos para meninas no esporte, eles também conheceram o
currículo do Guia de Atividades previsto no programa Uma Vitória Leva à Outra (UVLO).
UVLO é um programa conjunto entre @onumulheresbr e o Comitê Olímpico Internacional,
em parceria com as ONGs Women Win e @_empodera_ que tem como objetivo criar
espaços seguros para que meninas de 10 a 18 anos pratiquem esportes e desenvolvam
habilidades para a vida.
"Achei muito bom participar do encontro sobre "meninas", gostei não só a parte teórica,
mas também da parte prática. Foi muito válido, só acrescentou, lido com muitas meninas
e a palestra me trouxe uma abertura de pensamento muito grande pros tipos de atividade
que aplico nas minhas atividades com elas. Só tenho a agradecer e que tenham mais
oficinas como essa para acrescentar conhecimento." Ernesto Chagas, professor de
Práticas Esportivas do projeto Alegria do Gol (parceria IFPS).
No final do encontro, ficou clara a importância do engajamento da instituição como um
todo no empoderamento das meninas participantes do projeto.
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Semana que vem começam as ações da campanha do Dia Nacional pela
Educação sem Violência que é no dia 26/06 e a Rede Não Bata, Eduque tá organizando
um evento para discutir os mitos e desafios que envolvem a Lei Menino Bernardo e o
tema dos castigos físicos e humilhantes, principalmente em relação à abordagem pelos
meios de comunicação e redes sociais.
Uma excelente oportunidade de trocar experiências, dicas e práticas sobre educação,
contando com a participação de adolescentes e blogueiros pais e mães. Vamos?

A Feira Viva Melhor 2019 está chegando e você não pode ficar de fora dessa.
Essa é a quinta edição da feira que aconteceu a primeira vez na Fundação em 1991 e foi
inspirada no potencial verde e de riquezas naturais da região de Guaratiba.
Em 2015, a instituição recomeçou a atividade com o objetivo de mostrar o quanto é
preciso cuidar mais do lugar em que vivemos, do nosso corpo, despertando e partilhando
curiosidades, conhecimentos e as descobertas sobre a localidade, suas capacidades e
ameaças.
Para esse ano, montamos uma programação recheada de atividades muito bacanas que
envolvem cuidado com o meio ambiente e corpo, bate-papos e muito mais!
Venha e participe desse encontro que vai acontecer no dia 25/06, de 14:00h às 16h, na
Fundação Angelica Goulart.

Dia de feira e cuidar do corpo e da mente sem deixar de pensar no meio
ambiente foi o lema do evento.
Um dos objetivos da Feira Viva melhor é demonstrar o quanto é necessário conhecer,
olhar e cuidar do lugar que vivemos e do nosso corpo com mais consciência e atenção.
Dessa forma é possível despertar conhecimentos, curiosidades e descobertas sobre
potências pessoais e sociais e voltá-las positivamente para o que nos cerca
O evento que faz parte do calendário oficial da Fundação reuniu mais de 100 pessoas em
diversas atividades como oficinas de compostagem, plantio nos pneus, vídeo debate e
visita aos espaços de tecnologia social que existem pelo quintal.
A interação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e a natureza rendeu uma tarde
maravilhosa de vivências trocas de saberes.

Nos cinco anos da Lei Menino Bernardo (13.010/2014) a Fundação Angelica
Goulart juntamente com a Rede Não Bata, Eduque @naobataeduque, da qual a
Fundação é secretaria executiva há mais de 10 anos, seguem juntas na luta pelo fim da
violência e dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes.
Responsáveis por acompanhar e incentivar a tramitação do marco legal que previne o uso
dos castigos físicos e humilhantes como forma de educar crianças e adolescentes, as
organizações somam forças a uma rede de proteção espalhada por todo Brasil que
acredita na educação positiva e na possibilidade de educar sem violência.
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Faça parte da campanha e fique por dentro de tudo que vai rolar hoje clicando no link:
http://naobataeduque.org.br/faca-parte-da-campanha-26-de-junho-dia-nacional-pelaeducacao-sem-violencia/?fbclid=IwAR3QUTrU9WP8ggFNTm6ZHRESB_4Sh9F29bE_gOWzidPa4CejvofrKJXMuo
Entre com a gente nessa luta!!!

A Fundação desenvolveu, em parceria com ao KNH Brasil @kindernothilfe, Análise
Situacional sobre as principais violências e violações de direitos que atingem crianças,
adolescentes e famílias de Guaratiba.
Foram ouvidos 56 adolescentes e 20 famílias por meio de três grupos focais. O
levantamento, além de valorizar a participação infantojuvenil, mapeou as realidades e
preocupações referentes às fragilidades de acesso e garantia de direitos e também às
potencialidades da região. Outros 174 adolescentes participaram do processo
respondendo a um questionário.
No dia 13 de junho, aconteceu o Forunzinho - culminância dos grupos focais - quando
crianças e adolescentes debateram temas da atualidade. O dia começou com expedição
a APA das Brisas e ao Píer, local em que foram apresentados os resultados do projeto.
Os adolescentes fotografaram alguns lugares da comunidade, sinalizando seus olhares e
percepções sobre suas potencialidades. São nossas preocupações e potencialidades que
balizam as escolhas que fazemos individual e comunitariamente.
Para Vitória Luiza, jovem educadora do projeto, “participar dessa escuta participativa foi
um misto de sensações. Pois eu estava ali para dividir, trocar sobre as minhas
experiências e, o mais importante, ajudar a facilitar a atividade. Confesso que foi
desafiador. Sabe quando você começa a participar do processo e vê que dá um
trabalhão, mas que é supernecessário? Foi assim que me senti. Essa é uma experiência
que vai ficar guardada na minha vida"

Reunião do Arranjo Local de Guaratiba
Há 16 anos, moradores da região se reúnem na horta comunitária para manejo e troca de
ideias.
Além de permitir o acesso a uma variedade de temperos, frutas e hortaliças, a horta
possibilita uma maior integração entre a comunidade, criando laços e inspirando os
trabalhos coletivos.
A campanha Produtos da Gente é inspirada por iniciativas locais como essa e busca
trazer visibilidade para a agricultura urbana mostrando que existe agroecológia na cidade.
Viva o Arranjo Local de Pedra de Guaratiba.
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A Fundação Angelica Goulart celebra os 29 anos da aprovação da Lei 8069ECA
"Mas é inútil amigos
Se ficarmos todos sós
Tentando fazer cumpri-lo,
Temos que juntar a voz,
Sempre que alguém precisar
Deve o ECA apresentar
Pra se desatar os nós..."
Em tempos em que se precisa defender o óbvio, é preciso estar atento e forte.
A Fundação Angelica Goulart celebra os 29 anos da aprovação da Lei 8069- ECA e segue
firme na luta pela garantia dos direitos previstos nesta Lei que asseguram uma vida plena
e digna para crianças e adolescentes
Neste mesmo dia, há três anos, nossa querida e saudosa Angelica partia deixando um
legado de força, resistência e esperança de dias melhores.
A Fundação que hoje leva seu nome, se orgulha muito dessa mulher que lutou
incansavelmente para que crianças e adolescentes fossem reconhecidos como cidadãos
e sujeitos de direito.
Angelica Goulart PRESENTE.
A Fundação vai participar do evento “Isto é muito natural” no shopping
Metropolitano, na Barra
Ao todo serão realizadas 26 edições com gastronomia natural, queijaria, massas caseiras,
confeitaria artesanal, cestas orgânicas, sucos naturais, pães, doces, especiarias, cervejas
artesanais, composto orgânico e muito mais!
No nosso stand, você vai conhecer um pouco sobre o projeto Práticas Sustentáveis,
desenvolvido com crianças e adolescentes e as tecnologias sociais aplicadas no cotidiano
da Fundação.
Também estará disponível, um sistema de compostagem que você pode fazer na sua
casa e o COMPOSTO produzido na Fundação, pelo projeto.
Nessa primeira edição vai rolar também música ao vivo com o cantor e compositor Carmo
Sá, além de palestras e outras atividades.
Vai lá participar!
Assim você ajuda a Fundação e ainda aprende um pouco sobre sustentabilidade.
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Há 26 anos, o Rio de Janeiro relembra um momento que marcou sua história
de forma violenta e trágica
Na Chacina da Candelária, oito jovens que viviam em situação de rua, tiverem suas vidas
arrancadas de forma estúpida e brutal.
Em mais um ano, o convite para a Vigília das Mães e a Caminhada em Defesa da vida se
estende a tod@s que buscam a garantia dos direitos humanos.
O movimento acontecerá nos dias 22 e 23 de julho, iniciando às 18h com a vigília, em
frente à Igreja da Candelária - Centro/RJ.
A Fundação Angelica Goulart, abraça esse movimento na luta para que chacinas como
essa não aconteçam nunca mais!

A Fundação Angelica Goulart marca presença na X Conferência estadual dos
direitos da criança e do adolescente, que começou ontem 30/07 e segue hoje durante
todo o dia.
Apresentações culturais e debates sobre o tema, "proteção integral, diversidade e
enfrentamento às violências" marcaram o primeiro do evento que teve como cede o Hotel
Windsor Guanabara, no centro do Rio.
Na mesa de abertura, os adolescentes fizeram a diferença trazendo a importância da
participação no debate sobre seus direitos, com destaque para Rebecca Cassiano,
delegada adolescente e mobilizadora da @naobataeduque e Armando Izael Fernandes,
participante de projetos da Fundação, que com apenas oito anos representou no grupo de
escutas de crianças.
Hoje ainda vai rolar Jongo da Serrinha, uma palestra com o tema ¨Diálogos sobre
prevenção e enfrentamento às violências e a escolha dos delegados para a Conferência
Nacional¨, que acontece em outubro deste ano.
A imagem pode conter: 5 pessoas, pessoas sentadas e área interna

Tem projeto com inscrições abertas na Fundação e renovação de parceria
também
O projeto Praticas Sustentáveis, começou em 2015 para ampliar as atividades de
sustentabilidade no dia a dia da Fundação e desde lá vem estimulando cada vez mais
ações que impulsionaram e influenciaram a produção de projetos comunitários e políticas
ambientais.
Em 2019 o projeto retomou as atividades e agora, após renovação da parceria com o IHF
- Instituto Helena Florisbal, sempre amigo da Fundação, poderemos atender ainda mais
crianças e adolescentes que estarão na Fundação trocando a aprendendo sobre as
tecnologias sociais desenvolvidas no nosso quintal.
Gratidão IHF pela parceria e por continuar acreditando no trabalho da Fundação.
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O NUDECA agora é "de maior", está fazendo18 anos em rede e tem muito o
que comemorar
A Fundação Angelica Goulart celebra muito esse aniversário pela história construída ao
longo desses anos, junto a essa rede que muito faz pela promoção e garantia dos direitos
de crianças e adolescentes de Guaratiba.
A festa é amanhã, de 13 às 17h na Praça do Rodo.
Instituições e movimentos comunitários que participam do Núcleo de Defesa da Criança e
do Adolescente de Guaratiba (NUDECA), estarão reunidas na Praça Raul Capello
Barroso (Praça do Rodo), para dialogar com a comunidade sobre a importância de termos
políticas públicas que garantam os direitos de meninos e meninas que vivem em nossa
região.
Teremos diversas atividades educativas e serviços de orientação aos que passarem por
lá!
*O QUE VAI ROLAR???*
- Oficinas.
- Atividades interativas
- Apresentações culturais
- Ações sociais e muita mais
*Vem com a gente!*
*Vem pra REDE!!*

Compreender a situação na qual vivem as crianças e adolescentes de
Guaratiba faz parte do trabalho da Fundação há trinta anos Aprofundar essa
compreensão sobre as violências e violações sofridas por eles, foi um passo fundamental
para o aprimoramento desse trabalho.
E foi exatamente isso que aconteceu ao longo dos meses de maio, junho e julho deste
ano.
Em parceria com a @kindernothilfe - KNH Brasil, a Fundação Angelica Goulart construiu
uma análise situacional das principais situações de violências e violações de direitos que
atingem crianças, adolescentes e famílias de Guaratiba e ontem 29/08 foi o dia de
apresentar para os parceiros, esses dados.
O encontro reuniu cerca de 40 pessoas, representando 16 instituições da rede local de
proteção, crianças, adolescentes e famílias, além dos coordenadores da KNH que falaram
sobre a importância da parceria que possibilitou a análise situacional.
Numa tarde de muita troca e participação o ponto alto foi os próprios adolescentes
contando como a metodologia foi aplicada nos grupos focais e trazendo o levantamento
dos dados relacionados aos principais problemas da região, suas causas e
consequências e os tipo de iniciativas que podem ser implementadas para enfrentar
esses desafios.
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A Fundação agradece a Escola Municipal Deborah Mendes de Morais, ao Colégio
Estadual Hebe Camargo e ao Centro Educacional Figueiras que tiveram participação
fundamental na realização dos grupos focais e na coleta de dados.

O Projeto a cor da Pedra, parceria da Fundação Angelica Goulart com a Brazil
Foudantion
@brazilfoundaition, tem como objeto de estudo a comunidade de Pedra de Guaratiba,
mas antes de chegar nela, está percorrendo o caminho histórico que fez com que o Rio
corresse e chegasse até aqui.
Dentre as atividades realizadas com os adolescentes e jovens do Projeto aconteceu
ontem (04/09) a exibição do filme “Remoção” que conta a origem das remoções de
diversas favelas da Zona Sul do Rio na década de 1960, o que deu origem a conjuntos
habitacionais como Vila Kennedy e Cidade de Deus.
A exibição do filme contou com a presença de Anderson de Oliveira e parte da sua
família.
Ativista social e um dos diretores do filme, Anderson bateu um papo com os alunos sobre
sua trajetória de vida e sobre a produção do filme.
O filme foi dirigido e roteirizado por ele e Luiz Antônio Pilar e venceu a Mostra Competitiva
de Longa-metragem Documental do Festival Internacional de Cinema de Arquivo – Recine
de 2013.

Em outubro de 2019 tem eleição para os conselhos tutelares
E no próximo dia 25/09 tem um encontro com os candidatos ao conselho tutelar de
Guaratiba.
De acordo com o artigo 131. O do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente o
Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
nesta Lei.
Venha tirar suas dúvidas.
PARTICIPE!!!

A @brazilfoudantion acaba de divulgar o resultado da seleção de projetos do
edital Outra Parada
Entre os que se inscreveram aqui na Fundação, os selecionados foram: Agência
Com.Com, Youpluv e Que zona é essa?
Em no máximo uma semana chamaremos os responsáveis por esses projetos para
reuniões de encaminhamento e início da implementação.
Nosso agradecimento a todas as pessoas e organizações que apresentaram projetos por
nosso intermédio.
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Votaram na seleção dos projetos todas as nove organizações financiadas pela Brazil
Foundation, a própria BF e o Itaú Social.
Vocês
também
podem
ver
o
resultado
clicando
https://brazilfoundation.org/premio-de-inovacao-comunitar…/…

no

link

do

site:

Outubro é mês de celebrar a Fundação
A Fundação que entra na vida adulta sem deixar de ser criança, adolescente e jovem.
30 anos: milhares de vidas foram sensibilizadas para olhar o mundo com outros olhos.
30 anos: de trabalho pela garantia dos direitos humanos de uma comunidade que abraça
esse trabalho com amor e da sociedade, que conhece a força e a potência dessa
presença.
Dar vida a essa história só foi possível graças às pessoas que acreditaram e seguiram
junto com a gente nessa longa e maravilhosa caminhada.
Nossa gratidão a cada um de vocês.
Ao longo do mês, vamos agitar as nossas redes contando causos desses 30 anos que
transformaram a existência de mais de 200 mil pessoas.
Vamos celebrar esses trinta anos fazendo bem!

A Fundação Angelica Goulart está junto com todxs na campanha do outubro
rosa
Então...
Informe-se
Sinta seu corpo
Reveja seus conceitos
Previna-se e se jogue de peito aberto nessa luta.

Dia de celebrar!!!
A trajetória bonita dessa instituição que escolheu a Pedra de Guaratiba para viver e
transformar e foi acolhida no coração de cada um dos seus moradores.
A transformação de mais de duzentas mil vidas e histórias que atravessaram aquele
portão e sentiram na pele a energia daquela alameda e de todos os profissionais, amigos,
parceiros, voluntários que estão sempre com os braços abertos para um abraço/casa.
Hoje também é dia de agradecer a todxs que ajudaram a construir essa instituição com
mãos e corações.
A cada um que acreditou nesse trabalho e contribuiu para que ele seguisse adiante.
A cada um de vocês, a nossa mais sincera gratidão.
Também é dia de conhecer e celebrar a história do Gabriel, que chegou na Fundação
criança segue adolescente e assim como a maioria que está lá hoje, vai se tornar adulto
Fundação.
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O que o Gabriel quer fazer aos 30 anos,
Que ele assim como a Fundação, siga fazendo bem!!!

ele

vai

dizer

agora.

A Fundação conhece bem as dificuldades para se implantar políticas públicas
para a primeira infância
Por isso esteve junto com o Grupo de Trabalho “Implementação e Monitoramento do
Plano Municipal Primeira Infância” do CMDCA, do qual faz parte desde 2014 participando
do Seminário “Os Desafios da implementação de políticas públicas e de investimento
social na Primeira Infância”, promovido pela Associação Beneficente AMAR na
Universidade Candido Mendes.
A Fundação participou da segunda mesa do evento, chamada “Planos Municipais pela
Primeira Infância no Município do Rio de Janeiro”, destacando os desafios para que o
Plano pela Primeira Infância da Cidade saia do papel e seja colocado em prática.
O Plano Municipal Primeira Infância do Rio (PMPI) foi laborado à luz do documento Plano
Nacional e dispõe sobre as políticas públicas para a Primeira Infância nos eixos: Saúde,
Educação Infantil, Prevenção das Violências, Cidade e Espaço Urbano, Cultura, Esporte e
Lazer.
Também foram apresentados os próximos passos do GT: fortalecimento da rede de
proteção à partir da formação dos novos Conselheiros Tutelares na temática da Primeira
Infância.
O GT aproveitou a oportunidade e convidou mais organizações e profissionais
interessados na Primeira Infância para participar das suas reuniões mensais no CMDCA
(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Fique de olho no serviço
da próxima reunião aberta: 21/10 às 10h no CMDCA - Local: Rua Afonso Cavalcante,
455. Cidade Nova - Sala nº 663.
Atualmente o GT Primeira Infância do CMDCA é composto pelo Atelier ECOAR, CECIP,
CIEDS, CEVIJ, Fundação Angelica Goulart, NACA, RNBE, Rede Cruzada.

Alô comunidade
Vocês conhecem a APA das Brisas?
A área de Proteção Ambiental das Brisas foi criada em 1992 pela Lei 1.918 , com o
objetivo de proteger os ecossistemas de mangues e restinga como testemunha da
paisagem existente no litoral da Baía de Sepetiba.
Nesse domingo (20 de outubro), vai acontecer uma ação por lá e toda a comunidade está
convidada.
O ponto de encontro é na Rua Damolândia (Brisa) em frente a Comlurb (praia).
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Quem conhece a Fundação, conhece a Elaine
Mulher
Preta
Empoderada
A menina que já agitou o nosso quintal com suas traquinagens, hoje é uma das pessoas
mais importantes na construção desse trabalho.
Elaine conhece a história desses 30 anos, porque assim como outros milhares de jovens
Guaratibanos ajudou a escrevê-la.
Ela não faz só parte dessa história.
Elaine é a história viva dessa instituição que completa 30 anos fazendo bem.

Encerrando a trilogia comemorativa dos 30 anos da Fundação, tem história
de Vitória
Jovem, alegre, forte e engajada, Vitória passou cedo pela nossa alameda em busca de
acolhimento, conhecimento e novas descobertas.
Encontrou.
Hoje compartilha um pouco do que aprendeu com a comunidade onde vive e com
centenas de outras pessoas.
Vitória como diz a música, “vai à luta com a juventude que não corre da raia a troco de
nada”.
E essa força representa bem a Fundação ao longo desses 30 anos.
É nessa força que a gente se apega pra seguir em frente e continuar como sempre,
fazendo bem.

A Fundação Angelica Goulart segue firme na luta pela garantia e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes e para fortalecer essa luta, agora é uma das
instituições que fazem parte do CEDCA-RJ - Conselho Estadual de Defesa da Criança e
Adolescente do Rio de Janeiro.
A eleição e posse dos novos conselheiros aconteceu no dia 30/10 (quarta-feira) reunindo
dez instituições representantes da sociedade civil e dez das secretarias de governo.
A presidência agora estará a cargo de Nina Silva, pela Secretaria de Educação –
SEEDUC e a vice presidência a cargo de Pierre Gaudioso, representante da sociedade
civil.
A Fundação fará o possível para somar forças no apoio e no fortalecimento do trabalho
incansável que o CEDCA continuará realizando pela garantia e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.
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Um dos princípios da Fundação Angelica Goulart é defender e garantir os
direitos de crianças, adolescentes e jovens, trabalhando para que esses direitos
sejam respeitados
Esse é um dos motivos pelos quais integramos o GTs Participação Infantil e Proteção às
Violências.
No dia 19/11 a RNPI emitiu um posicionamento público sobre a violência que atinge as
crianças no país, direcionando para as violências urbanas, especialmente no RJ
reproduzido aqui na íntegra.
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA
Nota de Repúdio ao Assassinato de Crianças e Adolescentes no Brasil
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) manifesta total repúdio às mortes de crianças
e adolescentes no contexto dos confrontos armados por balas nas favelas e periferias
do Brasil.
A RNPI é uma articulação apartidária composta por 240 instituições, entre organizações
da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações
multilaterais que atuam, direta ou indiretamente, na promoção, defesa e garantia dos
direitos da Primeira Infância – crianças de até seis anos de idade - sem discriminação
étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, ideológica, partidária, econômica, de
orientação sexual ou de qualquer outra natureza.
O contexto de miserabilidade, pobreza e as desigualdades sociais são reconhecidos
pelas pesquisas ao longo dos anos, como “locus” de discriminações e exclusões sociais
- na sua maioria da população negra e parda -, favorecendo assim, as barbáries e crimes
contra a humanidade. Na nossa concepção, isso ocorre pela ausência de políticas
públicas de proteção e segurança assertivas e inclusivas, as quais continuam sendo
negligenciadas pelo poder público no Brasil.
Colocamos aqui nossa indignação profunda para que haja um despertar de consciência
da cidadania em todo o país, principalmente e prioritariamente do poder público. Além
do despertar, esperamos ações concretas de imediato para mudar essa realidade.
Repudiamos a naturalização e a desumanização com que têm sido tratadas os
assassinatos de crianças e adolescentes por balas perdidas, irresponsavelmente mal
direcionadas.
Segundo estudos do UNICEF, 31 crianças e adolescentes são mortos por dia no Brasil.
É urgente uma reflexão séria sobre as causas que nos levaram a esta tragédia. O grito
é de um CHEGA! NENHUMA CRIANÇA A MAIS ASSASSINADA! NENHUM
ADOLESCENTE A MAIS ASSASSINADO! Exigimos o Direito à VIDA PLENA E DIGNA
para TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES!
Brasília,
19
de
Rede Nacional Primeira Infância

novembro

de

2019.

#CHEGA
# NÃO À VIOLÊNCIA
# NÃO ÀS BALAS PERDIDAS
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# NÃO ÀS MORTES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
# CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO SÃO ALVOS DE BALAS
Segue o link da nota:
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Nota-de-Rep%C3%BAdio-aoAssassinato-de-Crian%C3%A7as-e-Adolescentes-noBrasil.pdf?fbclid=IwAR1p7zHdlb66wcqhXjCM_OTtwoqynukqbPMUNxV4XPjLTmNB136KdT9vVY

As meninas entraram em campo no terceiro Torneio de Futebol da
Consciência Negra: Marielle, presente! , que aconteceu no dia 19/11 na Fundação
Angelica Goulart
O evento que reuniu 250 crianças e adolescentes e foi promovido pela Fundação Angelica
Goulart, em parceria com o Instituto Floriano Peçanha dos Santos é resultado do projeto
"Meninas em Campo: Quem dá Bola pra Elas?", que implementa o currículo do Programa
"Uma Vitória Leva à Outra" da ONU Mulheres, contando ainda com a co-gestão técnica
da Ong Empodera e o apoio financeiro do Fundo Elas.
A atividade foi pensada e organizada pelas meninas participantes do Projeto, durante o
Módulo “Planeje seu Futuro”, na sessão “Ações que Fazem a Diferença”, as participantes
escolheram o Torneio com o foco nas meninas como uma ação na comunidade.
Além do futebol, também rolou apresentações culturais dos projetos de percussão com
enfoque na questão racial e de gênero, celebrando assim a culminância dos projetos
esportivos e culturais da instituição e propiciou um dia de integração entre os projetos e
as escolas da região.
O Torneio também conscientizou e informou sobre a importância do esporte como um
canal
de
emporedamento
feminino.
Por toda parte da Fundação, a mulher negra era evidenciada, tanto nos esportes como na
história. Um detalhe especial foi o “Cantinho do Empoderamento”, onde as meninas
expressavam livremente suas ideias sobre a importância dos direitos iguais para as
mulheres.
A equipe Mary Five, atletas do bairro de 5 Marias, venceram o Torneio e deixaram sua
mensagem no Cantinho do Empoderamento: “O lugar da Mulher é onde ela Quiser!”

Formatura do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis e Curso de jardinagem
no dia 10 de dezembro de 2019
A sustentabilidade é um tema que atravessa a vida toda: do meio ambiente às relações
sociais. Na Fundação também é assim.
E na terça 10/12, foi a hora de colher o frutos plantados pelo Projeto Práticas e Atitudes
Sustentáveis que celebrou os resultados junto com a comunidade, alunos, parceiros e
apoiadores.
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Numa tarde de muita emoção, aconteceu a inauguração do espaço de convivência em
homenagem ao Professor Álvaro Madeira e a entrega dos certificados para as crianças e
adolescentes participantes do Projeto e para os jovens do Curso de Jardinagem e
conhecimentos sustentáveis. Além disso, também receberam certificados David e Victor,
que fazem parte da equipe de jardinagem da Fundação.
Também foram apresentados os resultados de 2019 do processo de compostagem que
em cinco meses gerou mais de 4000 kg de composto, coleta seletiva, hortas
agroecológicas e coleta de óleo de cozinha usado.
Todas essas tecnologias sociais ajudaram a Fundação a destinar corretamente 100% do
lixo produzido e ainda colocaram orgânicos nas mesas da Fundação e dos participantes
do Projeto.
O dia especial foi finalizado com um grande café na roça onde todos.
A Fundação aproveita pra agradecer a todos os parceiros, amigos e participantes do
projeto que contribuíram para esses resultados em especial ao IHF – Instituto Helena
Florisbal que compartilhou recursos financeiros e também uma compreensão mais ampla
da justiça social.

A juventude novamente agita a Fundação por meio do projeto a cor da Pedra
O projeto que é uma parceria entra a Fundação e a Brazil Foundation reúne adolescentes
e jovens com o objetivo de formar um coletivo gestor que estimulado pela criatividade,
diálogo e troca de saberes, pense ações para trabalhar junto com a Fundação o
desenvolvimento de Guaratiba.
Além disso, a proposta é que esse coletivo crie um clube de jovens com vivências de arte,
cultura, esportes e outras atividades e faça um mapeamento dos conhecimentos e
habilidades da comunidade para a aplicação do conceito de inteligência coletiva e da
árvore dos conhecimentos de Pierre Levy.
Três ensaios do clube já aconteceram e reuniram mais de 200 adolescentes e jovens
participando de diversas atividades oferecidas pelo Clube.
Toda a produção é dos 25 participantes do projeto que estão ajudando a desenhar uma
nova Fundação.
Em 2020 tem mais.
Formatura do projeto Uma Vitória Leva à Outra – UVLO no dia 12 de
dezembro de 2019
Concretizar sonhos e criar oportunidades são práticas que fazem parte do trabalho da
Fundação Angelica Goulart.
“Quero logo um basta
Não vou me conformar
Tenho força e coragem
E quero me libertar
Porque sou menina
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E a história vou transformar”
(Maria Eulapala Martins – MPA/CE)
Foi com esta poesia que, na quinta-feira 12/12, a Formatura do projeto “Meninas em
Campo: Quem dá a Bola pra elas?” abriu a celebração dos resultados junto com a
comunidade, alunos, parceiros e apoiadores.

Com turmas formadas por meninas que participam de projetos da organização há 10 anos
e outras que participaram pela primeira vez, a Fundação Angelica Goulart concluiu suas
atividades do Programa Uma Vitória Leva à Outra, uma parceria entre o Comitê Olímpico
Internacional e a ONU Mulheres, Women Win, Empodera e Fundo Elas, apoio Lojas
Renner.
Os diplomas foram recebidos pelas formandas orgulhosas com a conquista após 9 meses
de dedicação e, em cada discurso, lágrimas e agradecimentos à todos que contribuíram
para a realização dessa conquista.
Uma das oradoras da turma, Thais de 16 anos, deixou o seu recado:
“O que falar desse projeto maravilhoso que me ensinou a ser eu mesma, que me ensinou
a ser Empoderada.
Que me ensinou como lidar comigo mesma, como lidar com o meu dinheiro, tudo que eu
tenho e que me tornei é graças ao projeto e a essas meninas que estão aqui hoje e que
nunca desistiram da gente.
Obrigada a vocês por cada momento, cada passo que demos juntas, a cada ensinamento,
a cada tropeço e apoio... Eu vou sentir muitas saudades!”
A cerimônia de formatura contou com a presença de familiares e as meninas assistiram
pela primeira vez o vídeo, um dos resultados do projeto que, de forma muito sensível,
apresentou as trajetórias e conquistas delas durante o programa.
A gente agradece muito a Mariana e Yasmin da Empodera por todo o apoio nesses 9
meses de realização do projeto agradece também a todos os parceiros, amigos e
participantes do projeto que contribuíram para esses resultados em especial a ONG
Empodera e Fundo Elas que compartilhou recursos financeiros e técnicos e também uma
compreensão mais ampla da equidade de gênero.

8.5- A entidade realizou ações para dar visibilidade/denunciar os fenômenos
relacionados ao público ao qual dirige suas atividades, contribuindo para
mobilização e organização do público alvo (campanhas, conferências, capacitação
de lideranças, promove a conscientização acerca dos direitos e leis, etc)?
Sim (X)

Não ( )

As ações descritas no item acima (Ações por meio de Redes) contemplam
campanhas e possibilitam a promoção da conscientização acerca dos direitos e leis.
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8.6- O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram
aproveitados, pela entidade, para realização e divulgação de pesquisas?
Sim (X) Não ( )

Os dados são sistematizados para uso interno da instituição, interferindo,
contribuindo e definindo o planejamento das diferentes atividades institucionais.

8.7- A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática
com a qual atuou?
Sim (X) Não ( )

Se sim, como se deu essa capacitação?
A equipe técnica da instituição realizou capacitação continuada no fim do primeiro e
do segundo semestre. Mensalmente são realizados encontros para estudo, debate,
planejamentos relacionados aos temas e aos grupos atendidos.
A Fundação compreende que Sustentabilidade, Economia solidária e
Empreendedorismo são temas extremamente relevantes e os aplica não só em seus
Projetos como em quase todas as suas vivências institucionais.

8.8- Avaliação:

a) A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades
prestados?
Sim (X) Não ( )

Se sim, qual mecanismo utilizado (questionário, pesquisa, etc)? Comente os
resultados da avaliação.
Os serviços e atividades prestados são avaliados semestralmente com os grupos de
trabalho. E envolve os beneficiários participantes das atividades desenvolvidas pela
Fundação Angelica Goulart. As crianças e adolescentes foram estimuladas a fazerem
uma autoavaliação de sua participação nas atividades desenvolvidas por meio de um
questionário, em seguida, os pares do seu grupo fazem as considerações e, por fim, o
educador avalia o percurso do participante. O mesmo processo avaliativo é feito com o
educador e com as atividades propostas. Também foram organizadas, periodicamente,
reuniões com os responsáveis, nas quais estes avaliam os serviços prestados às crianças
e às famílias. Além disso, a equipe de trabalho (equipe técnica, educadores e serviços
gerais) se reuniu semestralmente para realização de autoavaliação das atividades
realizadas pelo grupo por meio de questionário de avaliação funcional. Utilizamos ainda
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instrumento de “Plano de Desenvolvimento Individual – PDI” a fim de apresentar
alternativas individuais para superação de dificuldades encontradas ao longo do período
anual.

Se sim, quem participou das avaliações:
( ) comunidade

( ) outras organizações

(X) público alvo/ beneficiário

( ) parceiro

(X) equipe executora

( ) outros: _____________________

b) Em relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e
fortalecimento da cidadania preencha os seguintes itens:

A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, fóruns, etc.)?
Sim (X) Não ( )

Se sim, quais? Relate de forma sucinta a participação da entidade nos
espaços que participou (impactos e resultados para o processo de formulação de
políticas públicas, etc).
Atuamos de forma sistemática nos espaços de controle social, por entender que se
trata de locais fundamentais para a deliberação e monitoramento das políticas públicas de
promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e adolescente.
Em outubro de 2019, fomos eleitos como conselheiro representante da sociedade
civil para o CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. A eleição
ocorreu na assembleia do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente e foi
referendada em assembleia do CEDCA, no mesmo mês. Além das assembleias
ordinárias, compusemos a comissão de políticas públicas. São dez conselheiros da
sociedade civil e dez representações do governo, garantindo a paridade tão fundamental
em espaços como esse.
A Instituição também participou dos espaços de controle social por meio da
presença em assembleias ordinárias e extraordinárias, GT (grupos de trabalho) e Oficinas
de Replicação das próprias metodologias institucionais.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) –
Grupo de Trabalho de Monitoramento da Implementação do Plano Municipal da
Primeira Infância.


Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);



Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA);

Fizemos parte da comissão de organização da X Conferencia Estadual dos Direitos
da Criança e Adolescente, que ocorreu em julho de 2019, com representação de
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adolescentes e jovens. A adolescente Rebeca Cassiano, participante de projetos na
Fundação e representante do ERJ no CPA – Comitê de Participação de Adolescentes do
CONANDA, participou da mesa de abertura da conferência e outros adolescentes e
jovens apoiaram na mediação de grupos de trabalho.
Apoiamos ainda na organização, elaboração e execução da metodologia do GT de
Crianças da Conferência Estadual, possibilitando a efetiva participação de crianças neste
espaço fundamental. Armando, 9 anos, criança de projeto da Fundação participou do GT,
tendo apoio institucional de educador para acompanhá-lo, organizar e custear logística de
deslocamento, documentação para saída e todas as demais demandas que envolvem
estrutura para fomentar e garantir o direito à participação.

c) A entidade desenvolve alguma ação de valorização da diversidade (negros (as);
gênero; opção sexual; portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/
ou colaboradores da entidade?
Sim (X)

Não ( )

Se sim, descreva as ações realizadas.
O trabalho da Fundação Angelica Goulart reforça sempre o respeito às
diversidades sejam elas de raça, cor, religião ou etnia e incentiva a promoção da paz. Por
isso, na luta pelo direito à vida, adolescentes da Fundação participam anualmente do Ato
em memória das vítimas da Chacina da Candelária.
Em relação à questão de gênero, assim como a sociedade alavancou diversas
campanhas em prol da equidade de gênero, no ano de 2019, a Fundação buscou realizar
projetos que atendam as demandas na região de Guaratiba. O desenvolvimento social e o
incentivo a uma juventude feminina mais empoderada, sem dúvidas, são focos do
trabalho institucional. Por isso, um destaque com relação à valorização da equidade de
gênero foi a parceria com a Empodera - Transformação social pelo esporte e a ONU
Mulheres Brasil, onde a Fundação sediou uma oficina de meninas líderes do Programa
"Uma Vitória Leva à Outra". A ideologia do projeto é de desenvolver esses pilares a partir
de oficinas e atividades que envolvem práticas esportivas ministradas por profissionais da
ONU na Fundação. Por meio do esporte, as participantes adquiriram uma série de
competências transferíveis para outras áreas, tais como: disciplina, trabalho em equipe,
respeito às regras, superação de desafios, foco e persistência para alcançar metas.
Assim, a Oficina reuniu 30 meninas que participaram do Programa em Pedra de
Guaratiba, Campo Grande e Honório Gurgel e se destacaram por suas habilidades de
liderança. Nas atividades, elas puderam desenvolver ainda mais seu potencial através de
jogos e atividades lúdicas.
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d) Em relação aos beneficiários das atividades:

As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem a população de
baixa renda (renda mensal per capita de até meio salário mínimo)?
Sim (X)

Não ( )

e) As atividades e serviços realizados pela entidade atingem beneficiários que se
encontram em situação de vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e
indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e
sociabilidade; identidades estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ ou acesso às
demais políticas públicas; vítimas de violência; etc)?
Sim (X) Não ( )

9. PARCERIAS:
Doações de Fundações e Associações Nacionais:
Instituto Helena Florisbal.
Associação Brazil Foundation
Instituto Pró-Queimados
Fundo Angela Borba de Recursos para Mulheres
Doações Estrangeiras:
Save The Children Internacional
KINDERNOTHILFE e. V.
Lei de Incentivo Fiscal Federal:
BS Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda
Conselhos e Fóruns que participamos:
Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDCA (Conselheiros para
Gestão até 2021)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA (GT de
monitoramento do Plano Municipal Primeira Infância)
Fórum de Direitos da Criança e Adolescente ERJ
Comitê de Participação de Adolescentes - CONANDA
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Redes que participamos:
Rede Carioca de Agricultura Urbana (Coletivo Juventude Agroecológica)
Fórum Juventude Carioca em Ação – JCA
Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente de Guaratiba - NUDECA
Rede Nacional Primeira Infância – RNPI
Secretaria Executiva - Rede “Não Bata, Eduque!” – RNBE

10. QUEM SOMOS 2019
CONSELHO DIRETOR
Vinicius dos Santos Souza – Presidente
Helen Christine Gonzaga Anderson Pedroso – Diretora Administrativa
Milton da Silva Quintino – Diretor Operacional
CONSELHO CURADOR
Cleia José Silveira
Gilberto Rodrigues Figueiredo
Itamar Silva
Magali do Nascimento Cunha
Paulo Ricardo Clementino dos Santos
Sônia Norberto Gama
Vandré Luís Meneses Brilhante
CONSELHO FISCAL EFETIVO
Jacob Frenkel
Marcia Gomes Ferreira
Maria Luisa de Barros Correia
CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Bianca de Macedo Ciraudo
Fernanda Rocha Morales Petrocínio
Vanderson Berbat
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11. RECURSOS HUMANOS 2019
Centro de Custo Administração Central:
Nome
Cargo
1
Elaine Cristina de Souza Nogueira
Secretária Administrativa
2
Simone Aparecida da Conceição Nabuco Cozinheira
Centro de Custo Instituto Helena Florisbal - IHF:
Nome
Cargo
1
Paulo Henrique Sales Monteiro
Educador Socioambiental
2
David Jesus de Cerqueira
Conservação e Manutenção
3
Victor Paulo de Oliveira Bento
Conservação e Manutenção
Centro de Custo Brazil Foundation:
Nome
1
Alfredo Silva Barcelos

Cargo
Comunicação

Centro de Custo Fundo ELAS:
Nome
1
Amanda Vilella Rabello
2
Ana Lucia de Souza
3
Crislayne de Oliveira da Silva

Cargo
Psicóloga e Coodernadora de projeto
Vigia
Instrutora de Educação Física

Centro de Custo KNH:
Nome
1
Grazielle Lenar Benedito de Frias
2
3

Paola Sebastião da Silva
Vitoria Luiza da Silva Pereira

Centro de Custo Save The Children - RNBE:
Nome
1
Ana Letícia de Moraes Ribeiro
2
Ana Paula da Silva Rodrigues
3
Barbara Meneses Santos do Nascimento
4
Marcia Cristina Machado de Oliveira

Cargo
Assistente Social e Coordenadora de
projeto
Monitora
Monitora

Cargo
Comunicação
Articulador do Projeto
Administração
Coordenação do Projeto

Projeto em Parceria com Seção de Espaço - CRAS Maria Vieira Bazani - SCFV:
Nome
Cargo
1.
Salete da Silva Santos Provençano
Dinamizadora
2.
Verônica Ramos Barbosa
Dinamizadora

100

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

Projeto em Parceria com Seção de Espaço – Instituto Floriano Peçanha dos Santos
- IFPS:
Nome
Cargo
3.
Ernesto Chagas
Facilitador de Futebol
4.
José Adriano de Assis Braz
Facilitador de Capoeira
5.
Luiz Carlos de Araújo Filho
Facilitador de Percussão
6.
Thalita Garcia
Coordenadora

12. QUADRO DE ATENDIMENTO 2019
ATENDIMENTO DIRETO
PARCERIA
CRAS Maria Vieira
1
Bazani

2 Fundo Social Elas

Instituto Floriano
3 Peçanha dos
Santos - IFPS

4

Instituto Helena
Florisbal - IHF

5 Brazil Foundation

6 KNH Brasil SECO

PROJETO

PÚBLICO ALVO

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculo

Crianças e
adolescentes de 6
a 14 anos

Adolescentes de
12 a 14 anos
Programa Uma
(Meninas)
Vitória Leva a
Adolescentes de
Outra - UVLO
15 a 18 anos
(Meninas)
Crianças e
Semeando Cultura
adolescentes de 6
(Capoeira)
a 17 anos
Crianças e
Semeando Cultura
adolescentes de 6
(Percussão)
a 17 anos
Crianças e
adolescentes de 7
a 10 anos
Alegria do Gol
(Futebol)
Crianças e
adolescentes de
11 a 14 anos
Crianças e
Práticas e Atitudes
adolescentes de 9
Sustentáveis
a 15 anos
Curso de
Jardinagem e
Jovens e adultos
Conhecimentos
de 18 a 26 anos
Sustentáveis
Adolescentes e
A cor da Pedra
Jovens de 15 a 29
anos
Análise Situacional
dos Direitos da
Crianças e
Criança e do
adolescentes de
Adolescente, da
12 a 16 anos
região de
Guaratiba

VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO
30

INFÂNCIA/ ADOLESCÊNCIA

30
INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA
30

30

30
INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA
25

25

16

INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA

9

JUVENTUDE

25

JUVENTUDE

60

INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA
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7

VOLUNTARIADO PROJETO

PÚBLICO ALVO

Arte, Cultura,
Esporte e Lazer

Adolescentes e
Jovens a partir de
16 anos

Hip Hop

TOTAL (ATENDIMENTO DIRETO):

VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO
15

JUVENTUDE

325

ATENDIMENTO INDIRETO
PARCERIA
8

9

PROJETO

PÚBLICO ALVO

Empodera Programa Uma
Vitória Leva a
Outra - UVLO

Crianças e
Mudando o Campo adolescentes de
de Jogo
12 a 18 anos
(Meninas)
Projeto de Jovem Adolescentes de
Save The Children pra Jovem
15 a 18 anos
- Rede Não Bata,
Rodas de Diálogos Adolescentes de
Eduque - RNBE
nas Escolas
14 a 18 anos

VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO
75

45
160

TOTAL (ATENDIMENTO INDIRETO):

280

TOTAL (ATENDIMENTO DIRETO E INDIRETO):

605

INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA

INFÂNCIA/
ADOLESCÊNCIA

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.

___________________________________________
Vinicius dos Santos Souza
Presidente
Fundação Angelica Goulart
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