Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

1

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

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 / 3365-3781
E-mail: contato@fundacaoangelicagoulart.org.br

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

Presidente ou Representante legal da entidade: VINICIUS DOS SANTOS SOUZA
Cargo: Presidente

Profissão: Administrador

Relacione os demais diretores da Entidade.
Nome do Diretor: HELEN CHRISTINE GONZAGA ANDERSON PEDROSO
Cargo: Diretora Administrativa

Profissão: Psicóloga

Nome do Diretor: MILTON DA SILVA QUINTINO
Cargo: Diretor Operacional

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

Término: 22/01/2022

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 infanto-juvenil
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 Goulart1, 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

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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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.
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
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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 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.
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Ao longo desses 29 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.

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
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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 infanto-juvenil da América

Latina.

Missão

Contribuir para a proteção integral de crianças e adolescentes que têm seus direitos violados e
ameaçados, por meio do desenvolvimento e da disseminação de modelos e propostas de promoção e
garantia desses direitos para crianças e adolescentes da região de Guaratiba e do apoio a
organizações e profissionais que atuam no campo da infância e adolescência e dos direitos
humanos.

Visão

Ser referência nacional de trabalho social na área da infância e da juventude, assumindo um
compromisso com a garantia dos direitos humanos e o desenvolvimento local.

Princípios Institucionais


Promoção e defesa dos direitos humanos



Participação infantojuvenil



Convivência familiar e comunitária



Práticas e atitudes sustentáveis
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I – 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.

(X) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente.
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II – 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, exercendo as seguintes atividades:

III – 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 sóciofamiliar das crianças e adolescentes atendidos e, ainda, estimular nas comunidades onde mantiver
estabelecimentos, o interesse na participação voluntária em obras-serviços de assistência social.
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§ 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, físicos, operacionais e
financeiros disponíveis, mantendo orçamento anual ou plurianual com a previsão discriminada das
receitas e autorização das despesas.

IV – Origem dos Recursos a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)
Privada (recursos de doações eventuais)
Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais)

V – 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.
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VI – Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial:

VI.I. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
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. 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- 5 anos e 11 meses, atuando como
membro de redes e campanhas nacionais, como a Rede Nacional Primeira Infância.
Acrescenta-se que a Fundação 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 assim avalia ser de suma importância a prevenção
de 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, do trabalho com as famílias, assim como, o princípio
da participação infantil como canal de autoproteção das crianças e adolescentes.
Para tanto, a Fundação vem desenvolvendo projetos de ação voltados para a primeira
infância e de acordo com o plano de ação apresentado para 2018 planejou o desenvolvimento dos
projetos descritos abaixo (Serviço de Atendimento Psicossocial, Projeto Entrelaços e Projeto Uma
Vitória Leva a Outra - UVLO - ONU Mulheres, para mães e bebês). Entretanto, devido à falta de
recursos, não foi possível executá-los.
VI.I.I. Serviço de Atendimento Psicossocial

a) Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens e adultos inscritos nos projetos institucionais e seus
familiares. Além da população que chega através de demanda espontânea.
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b) Capacidade de Atendimento: 80 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privado (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas). Atividade
100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga

Horária Vínculo com a entidade

Semanal
Psicóloga

01

20h

Voluntária

Assistente Social

01

20h

Celetista (com carteira assinada)

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

VI.I.II. Projeto Entrelaços

a) Público Alvo: Gestantes adolescentes e jovens ou cuidadores (mães e pais, de até 29 anos) com
crianças de até 1 ano e meio.

b) Capacidade de Atendimento: 30 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parceria com Fundação nacional) e recursos de doações
eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
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NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga Horária Semanal Vínculo com a entidade

Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

VI.I.III. Projeto Uma Vitória Leva a Outra (UVLO) - ONU Mulheres

a) Público Alvo: Mães e bebês.

b) Capacidade de Atendimento: 23 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parceria com Fundação nacional) e recursos de doações
eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga

Horária Vínculo com a entidade

Semanal
Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Celetista (com carteira assinada)

Dinamizadora

01

03h

Profissional contratada pela ONG

Professora de Educação 01

03h

Empodera/ONU Mulheres

Física
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e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

VI.II. PROGRAMA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
A Fundação, através de ações que visam favorecer a construção de um ambiente
democrático e participativo, busca garantir o desenvolvimento saudável das potencialidades de
crianças e adolescentes. Assim, a metodologia de suas atividades privilegia a participação
infantojuvenil, que é um dos importantes princípios institucionais, com foco nas descobertas,
superação de desafios, na manutenção das relações interpessoais de maneira saudável, onde se
incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade institucional, a valorização da
educação continuada como processo “ao longo da vida”, o desenvolvimento de habilidades para
lidar com as diferenças e com isso provocar mudanças críticas atitudinais, procedimentais e
conceituais em si e no outro.
Através de ações socioeducativas2 desenvolvidas no contraturno escolar (atualmente apenas
na parte da tarde), procura oferecer possibilidades para que os potenciais não sejam desperdiçados e
se reverta em estímulo para uma vida mais dinâmica, criativa, crítica, participativa, atualizando e
complementando conhecimentos já trazidos de práticas cotidianas, traduzidas em experiências
culturais.
O reconhecimento de suas habilidades/potencialidades contribui para a elevação da
autoestima, refletindo em ações mais positivas nos espaços sociais que frequentam, em especial na
família e na escola. Podendo contribuir ainda para a diminuição da evasão escolar, comprometendo
menos o futuro de meninos e meninas, em especial de Guaratiba, região ainda em processo de
crescimento quanto à presença de equipamentos públicos de qualidade. Considerando que as
crianças e adolescentes dessa região, assim como as de comunidades pobres da cidade, estão
vulneráveis a sofrer violações de direito e todo tipo de violência, em especial a “exploração e abuso
sexual”. Assim, ao desenvolver atividades que estimulem o potencial crítico e criativo do seu
público, a Fundação contribui para que o mesmo seja mais autônomo e empoderado, e possa ser
2

O termo “socioeducativa” é tomado como qualificador da ação, designando um campo de aprendizagem voltado para
o desenvolvimento de capacidades substantivas e valores éticos, estéticos e políticos a fim de promover o acesso e
processamento de informações, a convivência em grupo e a participação na vida pública. (Parâmetros socioeducativos:
proteção social para crianças, adolescentes e jovens: Igualdade como direito, diferença como riqueza: Caderno 1:
Síntese / CENPEC – São Paulo SMADS ; CENPEC ; Fundação Itaú Social, 2007).
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capaz de discernir entre aquilo que pode ou não lhe oferecer perigo.

VI.II.I - Projeto + Criança / Práticas e Atitudes Sustentáveis

O projeto + Criança 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.

a) Público Alvo: Adolescentes, com idade entre 14 e 18 anos. A seleção é realizada através de
análise socioeconômica, considerando as situações de maior vulnerabilidade social. Não há
interlocução e referenciamento do CRAS e CREAS locais, com exceção dos casos em que os
usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida.

b) Capacidade de Atendimento: 15 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga

Horária Vínculo com a entidade

Semanal
Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

Monitor Ambiental

01

20h

Celetista (com carteira assinada)

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.
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f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
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, é fundamental criar processos de escuta das crianças e observação de suas
percepções sobre o lugar onde vivem e circulam, estimulando um processo investigativo e
propositivo.

Objetivo Geral:
Fomentar e desenvolver ações, debates, produções, pesquisas, reflexões, privilegiando as vivências,
conhecimento e inquietudes do cotidiano das crianças e sua comunidade no tema da
sustentabilidade.

Objetivos Específicos:
•

Observar, analisar, compreender, criticar, investigar, pesquisar, divulgar e provocar debates

sobre temas da vida cotidiana, provocando reflexões acerca da sustentabilidade ambiental e das
relações humanas, fomentando e disseminando práticas e atitudes sustentáveis, envolvendo outros
projetos da instituição, bem como as famílias e comunidade.
•

Promover o princípio da participação juvenil nas ações cotidianas com adolescentes, visando

expandir essas vivências para seus espaços de convivência;
•

Estimular a construção de valores universais como o cuidado com o planeta, a co-

responsabilidade social e coletiva sobre a vida e convivência em nosso planeta;
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•

Promover ações institucionais e comunitárias com foco nas investigações sobre as relações

sustentáveis (ou não) com o meio ambiente;
•

Consolidar as práticas sustentáveis já existentes na instituição e criar novas possibilidades,

envolvendo diretamente os adolescentes, visando disseminar estas práticas para as famílias e
comunidade.

Metodologia: Encontros semanais, com duração de 3 horas. Nos encontros, foram desenvolvidas 4
ações descritas no próximo item.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
 Sistema de compostagem:
Na Fundação Angelica Goulart realizamos dois sistemas de compostagens, um sistema com
cinco cilindros de telas galvanizadas revertidas por PVC que fica nos jardins da Fundação Angelica
Goulart, onde são alimentados com resíduos orgânicos secos (folhagens e galhos) e todas as sobras
de alimentos que são recolidas no refeitório da própria Fundação e no C. E Hebe Camargo.
Nos fundos do quintal temos quatro composteiras de pallets, que recebem uma grande parte destes
resíduos que não cabem nos sistemas de tela.

LOCALIDADE

QTD RECOLHIDA TOTAL
SEMANAL (KG)

MÊS

FUNDAÇÃO ANGELICA GOULART

20

80

CRIANÇAS DOS PROJETOS

30

120

C. E HEBE CAMARGO.

50

200

TOTAL RECOLHIDO

100 KG

400 KG

Coleta de óleo de cozinha usado:
Pensando na qualidade dos nossos mananciais, o projeto “Praticas Sustentáveis Sustentam a
Vida”, vem dando continuidade a parceria com a empresa Grande Rio ambiental, mantendo a FAG
como um ponto de coleta de óleo de cozinha usado.
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Este ponto esta em funcionamento há três anos, com a parte educativa de conscientização
das crianças, adolescentes e adultos da FAG e também da comunidade, fazendo campanhas nas
nossas redes sociais e no trabalho direto com nossas crianças e nas suas localidades de moradia.
Através da campanha estamos conseguindo mostrar o quanto é importante não despejar o
óleo no ralo da pia da cozinha ou nos quintais e outros espaços comunitários. Quando fazemos isso,
estamos contribuindo cada vez mais para poluição dos nossos mananciais. Um litro de óleo que
percorre a canalização de esgoto até chegar aos rios, mares e lagoas, polui em média um milhão de
litros de água. Com toda esta mobilização, o projeto vem sendo um sucesso com a participação de
todos e o envolvimento das famílias e comunidade. Para calcular o quanto recebemos de óleo,
criamos um espaço na FAG para acondicionamento e monitoramento da quantidade recolhida.
Durante estes três anos, chegamos a um total de mais de 2.000 litros de óleo de cozinha usado que
foi recolhido, encaminhado para reciclagem e obtenção de material de limpeza, que foram
utilizados na instituição. Em 2018, recolhemos entre 50 a 60 litros por mês, contabilizando
aproximadamente 600 litros no ano. Isso mostra todo o trabalho de conscientização realizado na
instituição e na comunidade.

Captação de água de 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. Este projeto já esta na fundação há
três anos, e segue 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.
O destaque destas ações é o envolvimento do público atendido pela instituição e, de forma
mais direta, as que participam desta atividade. Este projeto tem como objetivo incentivar a
participação infantojuvenil em ações e proposições para uma vida cotidiana mais sustentável,
pensando as relações humanas e com a natureza.
Neste tempo a FAG já recolheu mais 20 mil litros de água da chuva, que vem sendo
utilizadas para limpeza dos espaços do quintal, regas da horta e jardins.
Essa tecnologia social de baixo custo vem sendo replicada em outros lugares, através desta
experiência que estamos realizando na instituição.
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Horta orgânica:
Seguindo as atividades do projeto “Praticas Sustentáveis Sustentam a Vida” estamos dando
continuidade a nossa horta, que fica na Alameda da FAG. Uma horta construída com ajuda das
crianças, adolescentes e o projeto arranjo local de Guaratiba, em parceria com ASPTA e Rede
Carioca Agricultura Urbana (CAU). Para o preparo dos canteiros, utilizamos madeiras que iriam
para o lixo, estas madeiras foram do antigo parquinho e hoje estão servindo para os nossos
canteiros.
Estamos produzindo poucas coisas, durante o ano tivemos uma pequena produção de:
Cebolinha, coentro, beterraba, alface, pimentão, tomate, manjericão, lavanda, alfazema, citronela,
poejo, chaia e malva.
Estamos utilizando este mesmo espaço para produzir mudas de árvores como: Ipê roxo, ipê
amarelo, manga e cajá.
Este espaço tem sido um lugar convidativo, pois fica bem na alameda de entrada da FAG,
por onde todos passam e ficam encantados com o espaço e acabam entrando para conhecer e pegar
mudas. Todos os projetos têm acesso liberado e cada um com sua responsabilidade de cuidar e regar
os canteiros. Esperamos para o próximo ano concluir a nossa horta em formato de labirinto e
continuarmos a produzir uma alimentação saudável, sem o uso do agrotóxico e sempre usando o
nosso composto orgânico.

Coleta seletiva:

Este projeto se deu inicio em 2015 com uma parceria da Comlurb que recolhe a cada 15 dias
este material e leva para seleção nas cooperativas de catadores, que fazem todo este processo de
separação por categoria de material, depois são prensados e pesados para serem vendidos para
indústrias recicladoras.
Com a realização deste trabalho, estamos deixando que este material seja descartado nos
lixões poluindo os lençóis freáticos e ao mesmo tempo estamos fortalecendo a geração de trabalho e
renda destes catadores.
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A participação dos funcionários e crianças/adolescentes da fundação, em parceria com a
Comlurb, contribuiu para separação deste material, e em 2018 foram aproximadamente 3,6 mil
quilos de materiais encaminhados para reciclagem.

Resultados Obtidos:


Composto pronto: 400 quilos.



Replicação de 16 sistemas de compostagem, com o mesmo modelo do da Fundação na

Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá.


Captação de água da chuva: aproximadamente 5 mil litros captados, utilizados para regas,

limpeza dos espaços;


Recolhimento de óleo doméstico usado: aproximadamente 600 litros;



Coleta seletiva: aproximadamente 3.600 encaminhados para reciclagem;



Consolidação de parcerias com outros grupos e movimentos que ampliam oportunidades de

atividades que valorizam a sustentabilidade do planeta e disseminação de práticas sustentáveis na
comunidade e seu entorno;

Dia/horário/periodicidade: terças-feiras e quintas-feiras, nos horários de 13h00min as
16h00min.

VI.II.IV. Projeto IFPS - Instituto Floriano Peçanha dos Santos

As atividades propostas em parceria com a Fundação são a continuidade do trabalho de 21
anos realizado pela Creche Tio Beto, posteriormente denominada IFPS/Centro Sociocultural
Roberto Campanella, visando à promoção dos direitos infantojuvenis, priorizando o direito a
especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
Dessa forma Projetos Batuque Legal e Alegria do Gol estabelecem ações de proteção ao
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos fomentando práticas que
interferem positivamente no desenvolvimento de suas potencialidades.

a) Público Alvo: Crianças e adolescentes, com idade entre 07 e 17 anos, moradores de Guaratiba. A
seleção é realizada através de análise socioeconômica, considerando as situações de maior
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vulnerabilidade social. Não há interlocução e referenciamento do CRAS e CREAS locais, com
exceção dos casos em que os usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida.

b) Capacidade de Atendimento: 75 atendimentos diretos.
Oficina de Capoeira (7 a 17 anos): 15
Oficina de Percussão (7 a 17 anos): 16
Oficina de Futebol (7 a 10 anos): 18
Oficina de Futebol (11 a 14 anos): 26

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas). Atividade
100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Carga

Profissão

Qtde

Coordenadora do Projeto

01

2h

Monitor de Capoeira

01

2h

Monitor de Percussão

01

2h

Monitor de Futebol

01

2h

Semanal

Horária

Vínculo com a entidade

Profissionais
pelo

IFPS

contratados
–

Instituto

Floriano Peçanha

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
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utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
 Projeto Batuque Legal:
O projeto desenvolve oficinas de percussão e capoeira destacando a oportunidade de ampliar o
repertório cultural de seus beneficiários, enfatizando a importância do convívio com a música como
forma de desenvolvimento dos processos psíquicos e sociais.
 Projeto Alegria do Gol:
O projeto desenvolve oficinas de 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.

Objetivo Geral:
Contribuir para o desenvolvimento integral e formação de crianças e adolescentes oriundos
de populações de baixa renda em situação de maior vulnerabilidade, empoderando-os para que
alcancem mudanças positivas em sua realidade.

Objetivos Específicos:
 Projeto Batuque Legal:
 Oferecer a crianças e adolescentes vivenciar o fazer artístico por meio de oficinas e
atividades de caráter socioeducativo;
 Possibilitar acesso à arte e cultura a crianças, adolescentes e suas famílias;
 Proporcionar reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros.
 Projeto Alegria do Gol:
 Difundir a cultura da paz através do desenvolvimento de oficinas socioeducativas que
incentivem atitudes como disciplina, respeito e cooperação;
 Incentivar atitudes de consciência corporal, cuidado com a saúde e qualidade de vida;
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 Incentivar a prática esportiva.

Metodologia:

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 Semeando Cultura desenvolve as oficinas de Percussão e Capoeira. No
desenvolvimento da oficina de Percussão oportuniza o conhecimento da história local, por meio da
dramatização de peças teatrais, reunindo encenação e música, bem como o desenvolvimento de
variações rítmicas, culminando no aprendizado de tocar um instrumento. 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 integração entre as
diferentes faixas etárias.
O projeto Alegria do Gol desenvolve a oficina de Futebol que apresenta as estratégias e
fundamentos, culminando na prática desta modalidade esportiva, tendo como objetivo transversal, o
desenvolvimento de um bom relacionamento interpessoal, cultivando atitudes como o respeito com
os colegas e o espírito de equipe.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
As atividades do Centro Socioeducacional Roberto Campanella – CSRC em 2018, foram
realizadas na Fundação Angelica Goulart – FAG sendo a continuidade do trabalho iniciado em
parceria pela então Fundação Xuxa Meneghel no ano de 2017. O Instituto Floriano Peçanha dos
Santos – IFPS acreditando no trabalho idôneo e na competência da equipe mantida na FAG
manteve a parceria, desenvolvendo atividades locais tão importantes para a comunidade, visando à
promoção dos direitos infantojuvenis, priorizando desenvolvimento físico, mental e social.
O início das atividades só foi possível a partir do segundo semestre de 2018, pois se fez
necessário aguardar a finalização do processo de transição para a FAG. Assim, foram realizados os
Projetos Semeando Cultura e Alegria do Gol que estabelecem ações de proteção ao

23

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, fomentando práticas que
interferem positivamente no desenvolvimento de suas potencialidades.
 Oficinas de Percussão, uma vez por semana, realizadas pelo Dinamizador Luis, atendendo a
crianças de 07 a 17 anos - Projeto Semeando Cultura
 Oficinas de Capoeira, uma vez por semana, realizadas pelo Dinamizador Adriano, atendendo
a crianças de 07 a 17 anos – Projeto Semeando Cultura
 Oficina de Futebol, uma vez por semana, realizada pelo Dinamizador Ernesto, atendendo a
crianças de 07 a 14 anos – Projeto Alegria do Gol.

Culminâncias

Em 12/12/18 foi realizado o evento Ação Cultura, Esporte e Cidadania. Nesse evento,o
projeto Alegria do Gol realizou o II Torneio da Consciência Negra: “Marielle Presente”, contando
com a participação de quatro instituições de ensino da região. O Projeto Semeando Cultura através
da oficina de percussão apresentou a peça “Guaratiba Nossa História” e músicas sobre a história de
Guaratiba e a oficina de capoeira fez uma grande roda de Capoeira.
O evento contou com o patrocínio da Yes Idiomas Pedra de Guaratiba, que ofereceu os
troféus e as medalhas do torneio de futebol, e, com o apoio da Ong Empodera que realizou uma
palestra sobre o empoderamento feminino no esporte.

Atividades extras:

As crianças participaram no dia 17 de Outubro da 14º Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia na Zona Oeste, no Centro Esportivo Miécimo da Silva.

Resultados Obtidos:
 Bom índice de rendimento rítmico/musical na oficina de percussão, principalmente levandose em conta o tempo que foi destinado.
 Integração dos participantes de diferentes faixas etárias, inclusive com os mais velhos
atuando como Monitores
 Quebra de estereótipos de gênero, com total integração entre meninos e meninas no Futebol
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 Inclusão de jovens com PCD na oficina de percussão
 Ótima integração e entrosamento alcançado entre a equipe dos projetos desenvolvidos pelo
CSRC e a equipe Fundação Angelica Goulart.

Dia/horário/periodicidade: Agosto a Dezembro de 2018 nos dias e horários abaixo:
 Oficina de Capoeira - 7 a 17 anos – Quarta-feira – 13:00h às 14:00h
 Oficina de Percussão - 7 a 17 anos - Quarta-feira - 15:00h às 16:00h
 Oficina de Futebol - 7 a 10 anos – Quarta-feira - 13:45h às 15:00h
 Oficina de Futebol - 11 a 14 anos - Quarta-feira - 15:00h às 16:15h

VI.III. PROGRAMA JUVENTUDE

A realidade de muitos jovens brasileiros é perversa, sobretudo daqueles que vivem em
situação de vulnerabilidade social. Dados de um estudo do Instituto Unibanco, feito com base nos
últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que no Brasil,
apesar dos avanços, ainda há 1,3 milhão de jovens entre 15 e 17 anos que deixaram a escola sem
concluir os estudos, dos quais 52% não concluíram sequer o ensino fundamental. “Este é o
subgrupo mais vulnerável, pois são brasileiros que, caso não voltem a estudar, terão altíssima
probabilidade de inserção precária no mercado de trabalho, além de não terem tido seu direito à
educação básica, assegurado", diz a publicação3.
Os estudos feitos com dados do IBGE e do MEC [Ministério da Educação] indicam que “os
grupos em maior situação de risco são os de jovens de baixa renda, em sua maioria, negros, que
trocam com frequência os estudos por um trabalho precário” 4. Acrescenta-se que, em 2017, 11,2
milhões de jovens brasileiros com idade entre 15 a 29 anos não estudavam, nem trabalhavam,
acirrando a situação vulnerável dos grupos de baixa renda5.

3

https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/5/index.html.

4

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-02/13-milhao-de-jovens-entre-15-e-17-anos-abandonam-escoladiz-estudo).
5

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21253-pnadcontinua-2017-numero-de-jovens-que-nao-estudam-nem-trabalham-ou-se-qualificam-cresce-5-9-em-um-ano
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Outro aspecto também muito relevante diz respeito a maior suscetibilidade da população
juvenil às situações de violência. “A vitimização por homicídio de jovens (15 a 29 anos) no país é
fenômeno denunciado ao longo das últimas décadas, mas que permanece sem a devida resposta em
termos de políticas públicas que efetivamente venham a enfrentar o problema” 6. A título de
exemplo, os dados do Atlas da Violência (IPEA, 2018) revelam 33.590 jovens foram assassinados
em 2017, demonstrando que a juventude é a parcela da população mais afetada pela violência.
Por esta razão, desenvolver atividades voltadas para o público juvenil é de extrema
importância, pois possibilita contribuir para o seu desenvolvimento, diminuir sua ociosidade e assim
prepará-lo e integrá-lo para a inserção social e uma vida digna.

VI.III.I. Projeto Oficina de Hip Hop

O projeto Hip Hop, realizado 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.

a) Público Alvo: Adolescentes a partir de 15 anos, jovens e adultos moradores de Guaratiba.
Não há processo de seleção específico.
Não há interlocução e referenciamento do CRAS e CREAS locais, com exceção dos casos em que
os usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida.

b) Capacidade de Atendimento: 25 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados: Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade
100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
6

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf
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NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissional

Qtde

Carga Horária Semanal

Psicóloga

01

30h

Dançarino de Hip Hop 01

2h

Vínculo com a entidade
Celetista

(com

carteira

assinada)
Voluntário

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada: Encontros semanais para desenvolvimento de com oficinas de
dança que utilizam como ferramenta principal de formação (informal) os elementos do hip hop.
Período: Fevereiro a dezembro de 2018.

Objetivo Geral:
Oferecer uma atividade voltada para a linguagem artística que possibilite a ampliação de ideias
e transformação pessoal e social.

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.
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Metodologia:
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.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
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 de adolescentes e 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.

Resultados Obtidos:
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.

Dia/horário/periodicidade: De fevereiro a dezembro de 2018. Terças- feiras, de 19h00min as
21h00min.

VI.IV. PROGRAMA VIDA ADULTA

Na Fundação acreditamos na educação ao longo da vida e na importância de se pensar
espaços de educação para pessoas adultas, no sentido de ampliar suas liberdades e garantir-lhes o
direito à educação. Assim, buscamos desenvolver ações que visem estimular o conhecimento e
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desenvolvimento de habilidades e potencialidades na vida adulta, assim como atividades voltadas
para a qualificação profissional.

VI.IV.I. Projeto Educa Mais - SESI - Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os
níveis da Educação Básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram
continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou
Médio na idade apropriada.
A educação de jovens e adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é
tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na
sociedade. Além do mais, é um poderoso “argumento em favor do desenvolvimento ecológico
sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo
onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça” (Declaração de
Hamburgo sobre a EJA).

a) Público Alvo: Jovens entre 18 e 29 anos, adultos entre 30 e 59 anos e idosos moradores da
comunidade de Guaratiba.
Não há processo de seleção específico.
Não há interlocução e referenciamento do CRAS e CREAS locais, com exceção dos casos em que
os usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida.

b) Capacidade de Atendimento: 40 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doação específica com empresas e entidades privadas). Atividade 100%
gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:
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Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga

Horária Vínculo com a entidade

Semanal
Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

Professores

04

2h

Profissionais contratados pelo SESI

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
Em 2018, completamos nosso sétimo ano de parceria com a modalidade de Educação de
Jovens e Adultos e comprovamos a importância do Projeto Educa Mais para a o aumento de
escolaridade na comunidade de Guaratiba.
De acordo com o levantamento realizado no site Rio Como Vamos 7, há um percentual de
distorção de idade de 25% no Ensino Fundamental e 47,5% no Ensino Médio e que as políticas
públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos não atendem a real necessidade comunitária.
Além da carência de vagas para o referido público, a credibilidade do trabalho realizado
pelo SESI e pela Fundação Angelica Goulart atrai um grande número de interessados em participar
do projeto. Informam que as aulas têm qualidade e estimulam a autonomia, não há carência de
profissionais e o espaço físico favorece o aprendizado. Infelizmente, devido à falta de recursos o
projeto, que nos anos anteriores contemplou turmas do Ensino Fundamental e Médio, no ano de
2018 atendeu apenas ao Ensino Médio, com a formação de uma turma.

7

http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/regiao/guaratiba/
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Objetivo Geral:
Oferecer para jovens e adultos da comunidade que não deram continuidade em seus estudos
e para aqueles que não tiveram o acesso Médio na idade apropriada oportunidade educacional,
levando em consideração suas características, seus interesses, condições de vida e de trabalho.

Objetivos Específicos:


Propiciar o desenvolvimento integral do aluno



Preparar o aluno para o acesso às competências básicas, facilitando sua inserção no mundo

do trabalho, em estudos superiores e ao mesmo tempo capacitando-o para interagir socialmente, de
forma sadia e responsável.


Dotar o aluno de criatividade e senso crítico para exercer a cidadania de forma plena e

digna.


Promover a consciência de que ao ser transformado, possa também transformar a sociedade

em que vive.

Metodologia:
Aulas ministradas no turno da noite, com base no conteúdo regular do Ensino Médio, no
primeiro semestre de 2018.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
Aulas com base no currículo regular das disciplinas do ensino médio. Também foram
oferecidos encontros temáticos de educação em direitos humanos:


Direitos Violados: Exploração sexual de crianças e adolescentes



Educação Positiva e Prevenção das Violências



Práticas e Atitudes Sustentáveis

Resultados Obtidos:
Foi oferecida aos alunos a possibilidade de ampliar suas competências para a aprendizagem
dos conteúdos escolares, bem como aumentar a consciência em relação à interação com o mundo,
desenvolvendo a capacidade de participação social, no exercício da cidadania.
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Foi levado em consideração nas atividades desenvolvidas que o conhecimento real tem por
base aprendizagens anteriores, os quais são transformadas, expandidas ou recriadas através da
aquisição de novas informações e de novas ponderações sobre um conceito.

Resultados: 31 formandos em 2018.

Dia/horário/periodicidade: Terças e Quintas, de 18h00min as 22h00min.
VI.IV.II. Projeto Instituto Embelleze na área de Beleza – “Workshops”

a) Público Alvo: Adolescentes, jovens, adultos e famílias atendidas nos projetos da instituição e
pessoas que residem em Guaratiba.

b) Capacidade de Atendimento: 150 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doação específica com empresas e entidades privadas). Atividade 100%
gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Vínculo com a entidade
Semanal

Psicóloga
Instrutora

01

30h

de

Curso

de 01

12h

de

Curso

de 01

08h

Celetista (com carteira assinada)

Cabeleireira
Instrutora
Maquiagem
Instrutora

Profissionais contratadas pelo Instituto
de

Curso

de 01

04h

Embelleze
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Manicure e Pedicure

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

Obs.: Embora tenha sido apresentado no Plano de Ação para 2018, este projeto não pode ser
desenvolvido, devido às dificuldades para concretizar a parceria com o Instituto Embeleze.

VI.IV.III. Projeto Entrelinhas - ONG Capina

A Fundação compreende que Sustentabilidade, Economia solidária e Empreendedorismo são
temas extremamente relevantes e os aplica não só em seus projetos, mas em quase todas as suas
vivências institucionais. Assim, o projeto Entrelinhas – Capina é uma continuidade das ações
desenvolvidas por um outro projeto executado em 2016 e 2017 (Entrelinhas e rendas – Programa de
Promoção Familiar) que baseava-se na abordagem de atendimento que considerava a matricialidade
familiar, evidenciando suas potencialidades e contribuindo para reduzir suas fragilidades, em prol
do empoderamento feminino.
O projeto Entrelinhas – Capina visa a qualificação profissional e contribuir para aspectos
mais amplos, como o desenvolvimento humano, social, local, econômico e cultural sustentável da
região de Guaratiba. Através da Parceria com a Organização Não Governamental CAPINA
(Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa)8 a Fundação propiciou a participação de
4 adultos no curso de Introdução à Viabilidade Econômica e Gestão Democrática de
Empreendimentos Populares oferecido pela referida ONG. Tal parceria começou em 2016 com a
participação do educador ambiental da Fundação, Paulo Monteiro, no curso de gestão e
viabilidade, no grupo de técnicos que já atuavam com grupos e empreendimentos solidários. Em
2017, estendeu-se a mais 3 participantes: Luciane Matos– Educadora Social da Fundação além
da Maria das Graça e da Mônica Braga, moradoras da comunidade de Pedra de Guaratiba e
participantes do Projeto “EntreLinhas e Rendas”, tendo continuidade em 2018.
8

A instituição tem com missão atuar no campo da Economia dos Setores Populares buscando a afirmação da cidadania
dos trabalhadores, entendendo a cidadania como o exercício da capacidade de crítica, de resistência e de incidência
sobre as condições que geram as desigualdades e a deterioração social, política e ambiental.
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a) Público Alvo: Adultos de Guaratiba participantes de outros projetos da Fundação.
Não há interlocução e referenciamento do CRAS e CREAS locais, com exceção dos casos em que
os usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida.

b) Capacidade de Atendimento: 4 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas). Atividade
100% gratuita.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Semanal

Vínculo com a entidade

Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
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Participação de 2 educadores da FXM e 2 mulheres do projeto Entrelinhas, no curso de
formação em empreendimentos solidários, que reuniu cerca de 30 representantes de todo Brasil
(uma continuidade da parceria firmada em 2016 com a CAPINA).

Objetivo Geral:
Promover a capacitação para empreendimentos solidários a partir dos conhecimentos
relacionados à viabilidade econômica, gestão democrática e desenvolvimento local sustentável.
Entendendo cidadania como a capacidade de crítica, de resistência e de incidência sobre as
condições que geram as desigualdades e a deterioração social, política e ambiental.

Objetivos Específicos:
 Orientar sobre oportunidades de empreendedorismo social, organização comunitária e
cooperativismo visando independência econômica;
 Contribuir para a autonomia econômica e política de mulheres e para a inclusão social, com
vistas ao desenvolvimento local sustentável;
 Estimular a qualificação e reinserção profissional;

Metodologia:
As atividades do curso ocorreram bimestralmente, em regime de imersão. De abril a dezembro de
2018.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
A formação foi dividida em seis módulos, em regime de imersão (internato) sempre de
quinta a sábado. A cada dois meses, os participantes debateram assuntos da atualidade e aprenderam
sobre Economia dos setores populares, Estudo de viabilidade econômica, Comercialização, Gestão,
e Sustentabilidade. Em 2018 forma realizados 4 encontros bimestrais entre os meses de abril e
dezembro de 2018.

Resultados Obtidos:
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 Orientar sobre oportunidades de empreendedorismo social, organização comunitária e
cooperativismo;
 Contribuir para a autonomia econômica e para a inclusão social, com vistas ao
desenvolvimento local sustentável;
 Estimular a qualificação e reinserção profissional.

Dia/horário/periodicidade: Das 8h de quinta-feira as 18 h de sábado, em regime de imersão, a
cada 2 meses. De abril a dezembro de 2018.

VI.V. REDES, CAMPANHAS E ADVOCACY
VI.V.I. Rede Não Bata, Eduque – RNBE

A Rede Não Bata, eduque é um movimento social brasileiro que tem como objetivo
enfrentar a prática dos castigos físicos e humilhantes e estimular uma relação familiar respeitosa
que garanta o direito das crianças à integridade física, psicológica e a seu pleno desenvolvimento
como ser humano e como cidadão.
Importante destacar que o panorama da violência contra crianças apresentado no 1º semestre
de 2018 pelo Disque 100 mostra 36.757 denuncias, destas 17.031 (46%) são violência psicológica e
14.355 (39%) violência física. A violência acontece nos espaços de cuidado e proteção, sendo 58%
na casa da criança, 22% na casa do suspeito, 4% nas escolas. Os que deveriam protegê-las são os
principais autores: 37% a mãe, 18% o pai, 5% o padrasto, entre outros, evidenciamos a necessidade
de desenvolver ações que previnam situações de violência contra crianças e adolescentes.
Ressalta-se ainda, que as ações da Rede Não Bata, Eduque contribuem não só para o tema da
prevenção e para o estabelecimento de políticas públicas relacionadas aos CFH, mas também com a
luta pela ampliação e manutenção de todos os direitos humanos de crianças e adolescentes
preconizados na Convenção dos Direitos da Criança.
A Fundação Angelica Goulart compõe a secretaria executiva da Rede Não Bata, Eduque
(RNBE), de forma compartilhada com o CEDECA RJ – Centro de Defesa da Criança e
Adolescente, sendo responsável pela operacionalização das ações da rede no Brasil. Executa o
projeto da RNBE por meio do financiamento da Save the Children, nas seguintes linhas de ação:
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 Mobilização social: Fortalecer um movimento nacional pela erradicação dos castigos físicos
e humilhantes.
 Incidência Política: Influenciar a elaboração de programas de governo e elaborar uma
estratégia política para promover a reforma legal e, consequentemente, o reconhecimento de
que os castigos físicos e o tratamento humilhante são violências contra as crianças.
 Pedagogia Social: Formar e capacitar segmentos e atores sociais;
 Promoção Social: Desenvolvimento e promoção de campanhas de sensibilização e
informação.

a) Público Alvo: Adolescentes a partir de 13 anos, famílias, profissionais da Educação Infantil sem
idade limite máxima.

b) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doação estrangeira de organização não governamental). Atividade
100% gratuita aos usuários.

c) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga

Horária Vínculo com a entidade

Semanal
Coordenadora de Projetos

01

30h

Prestação de Serviços

Analista de Comunicação

01

30h

Prestação de Serviços

Articuladora

01

30h

Prestação de Serviços

Educador Social

01

30h

Prestação de Serviços

Bolsistas

05

08h

Bolsistas

Dinamizados

03

04h

Voluntários

d) Abrangência Territorial: Nacional.
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e) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Atividades/Ações Desenvolvidas:
 Projeto de Jovem pra Jovem

O projeto tem como objetivo promover e incentivar o direito a participação infantojuvenil
nos espaços de controle social e de garantia de direitos, na instituição, na família, na comunidade e
outros espaços de convivência e engajar adolescentes na formação e replicação da metodologia das
rodas de diálogo sobre educação sem violência, mediada pelos próprios adolescentes participantes.
O tema das rodas se baseia na construção de estratégias de educação não violenta como
perspectiva de estabelecer mudanças nas relações entre as crianças, os adolescentes e os adultos.
Desde 2010, o grupo de adolescentes lideranças da Fundação e que atuam na Rede Não Bata,
Eduque desenvolve as rodas de diálogo em diversos espaços e com públicos diferenciados, dentre
eles: profissionais da saúde, educação, famílias, etc.
No fim de 2013, a Rede Não Bata, Eduque, em parceria com Instituto NOOS e a Fundação
lançaram uma publicação que visa apresentar a metodologia desenvolvida nas rodas de diálogo e
fomentar a replicação das mesmas com o objetivo de estimular a participação infantojuvenil e a
reflexão da temática com os adolescentes e adultos participantes. Um dos capítulos deste livro foi
escrito pelos próprios adolescentes participantes. Nesse contexto, nasceu em 2015, o projeto De
Jovem Pra Jovem.
No período de 2018 realizamos 23 Círculos de Diálogo sobre Educação sem Violência com
o alcance directo de 760 pessoas e indireto de 2280 pessoas.
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A replicação da metodologia com Plan Internacional Brasil, em Codó e Timbiras-Maranhão
e com a o programa de Pacificação Petrópolis da Paz, vinculado à Secretaria de Educação de
Petrópolis, Rio de Janeiro contou com a participação de 42 adolescentes e 27 adultos.
Realizamos um Concurso Cultural de vídeo com o tema “Na palma da sua mão tem
carinho e atenção?”, com a participação de adolescentes e jovens de 12 a 29 anos incompletos.
Estiveram envolvidos no concurso 42 participantes distribuídos em grupos ou individualmente,
oriundos de 8 Estados brasileiros (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo), com a premiação de 1º, 2º e 3º lugares e três
menções honrosas. O evento foi conduzido por adolescentes e jovens mobilizadores da Rede Não
Bata, Eduque e contou apresentações de poesia e dança protagonizados por jovens.
Acrescenta-se que em nossas abordagens incluímos a discussão do tema da igualdade de
gênero como importante na prevenção dos CFH e na construção de uma sociedade mais justa e
menos violenta. Buscamos fomentar reflexões que contribuam para uma maior participação dos
homens no processo de cuidado e proteção de crianças e adolescentes. Por esse motivo, nos
processos de formação incentivamos a participação de homens para que possam ampliar seus
conhecimentos, reconhecer que somos uma sociedade machista e que podemos mudar essas práticas
e em especial exercer uma paternidade responsável.
Com o apoio da uma tradutora de libras, nossa metodologia dos Círculos de Diálogo foi
replicada com grupo de adolescentes surdos, que puderam aplicá-las em suas ações nas unidades de
saúde ao qual atuavam.
Uma debilidade identificada, por questões orçamentárias, é a falta de adequação dos
materiais produzidos por nós às plataformas que possam ampliar a participação de crianças e
adolescentes com deficiência, tais como áudio descrição, tradução em libras, tradução em braile,
etc.
Ainda, iniciamos um projeto piloto com o setor privado, com o objetivo de realização uma
pesquisa interna sobre os princípios empresariais e direitos humanos de crianças e adolescentes e
desenvolver ações de sensibilização sobre educação positiva. Temos como parceiros o SECONCIRIO – Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro e o Promundo-Brasil.
No dia 18 de agosto, Dia Nacional da Construção Social, participamos da ação social
proposta pelo SECONCI-RIO, com o lema “O Futuro de Nossos Filhos” onde os adolescentes e
jovens mobilizadores da RNBE interagiram com os profissionais da construção civil com o
desenvolvimento do jogo “Tá junto ou não Tá”, com a realização de roda de diálogo, distribuição de
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material da campanha entre outros, já o questionário da pesquisa está finalizado e será aplicado no
primeiro trimestre de 2019.
 Conferência Livre de Adolescentes da Zona Oeste
Colaboramos com a realização da Conferencia Livre da Zona Oeste, que contou com a
participação de 130 crianças, adolescentes e jovens, realizamos Miniconferências em 4 escolas
públicas com a participação de 456 alunos de 12 a 15 anos e 25 adultos, e participamos da PréConferencia da Região da Zona Oeste RJ, com 150 pessoas e da Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, com a participação de 250 pessoas, entre
elas crianças e adolescentes.
 Mobilização Nacional
Nossas ações em prol da implementação da Lei 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo) e o
estabelecimento de políticas públicas de prevenção aos castigos físicos e humilhantes foram
direcionadas a incidência política junto ao governo brasileiro para sua inserção na Iniciativa Global
pelo Fim da Violência contra Crianças e nossa participação em espaços de discussão, deliberação e
monitoramento de políticas públicas para crianças e adolescentes.
Atuamos em parceria com outras organizações nacionais para a adesão do governo brasileiro
e outros setores (privado, universidades, instituições religiosas etc.) à iniciativa Global Partnership
to End Violence Against Children (GPEVAC). Colaboramos com a elaboração da carta manifesto
(31/01/2018) para o Ministro de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente solicitando não só o compromisso formal do Estado brasileiro à GPEVAC, mas
também ações que contribuíssem para a efetivação das leis vigentes, criação de banco de dados
nacional unificado, e destinação de recursos prioritários para a prevenção, promoção e proteção dos
direitos de crianças, em especial para políticas de enfrentamento às violências. Em 25 de abril de
2018, a adesão do Brasil como Pathfinding Country foi confirmada. Em agosto de 2018 o
CONANDA aprovou a criação da comissão para a elaboração do Roadmap. As estratégias que
serão adotadas pela Coalizão brasileira na construção do Roadmap serão: apoio ao CONANDA,
definição de prioridades, dialogo com planos e políticas existentes, garantia da participação da
sociedade civil no processo.
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Lançamos a campanha 26 de junho – Dia Nacional por uma Educação sem Violência com
vídeos com Paulo Sergio Pinheiro, Xuxa Meneghel, e o casal Kenia Maria e Érico Brás,
considerados entre as 100 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo pela
ONU (MIPAD) e a participação de crianças e adolescentes em mobilizações presenciais e virtuais.
Foram alcançados diretamente 78.057 pessoas (1.564 presencialmente e 76,511 virtualmente) e
indiretamente 930.000 (sendo 241.800 ações presenciais e 688.600 virtualmente).
Durante a mobilização da sociedade civil em Goiás, foi possível apresentar uma proposta de
Lei Estadual, teve apoio de Dep. Estadual Adriana Accorsi, para a criaçãoo do dia 26 de junho
como o Dia Estadual de Enfrentamento às violênciais físícas e psicológicas contra crianças e
adolescentes. Participamos da construção do texto da lei e incentivamos o processo de apresentação,
tramitação e aprovação. Em 8/11/2018 a Lei 20325/2018 foi sancionada pelo governador. Todos
os anos no período de 26/06 a 11/07 serão realizadas ações de mobilização, palestras, debates,
panfletagens, seminários e outros meios educativos e informativos referente ao tema.
Elaboramos o capítulo que aborda a violência doméstica contra crianças e adolescentes para
o ”VI Relatório: Um Brasil para as Crianças e os Adolescentes – Avaliação da Gestão 2015 – 2018”
do Programa Presidente Amigo da Criança, da Fundação Abrinq e participamos da mesa de
lançamento do relatório. A articulação contribui para dar visibilidade ao tema do CFH e mantê-lo na
agenda nacional, além de subsidiar profissionais e organizações da socieade civil com informações
sobre o cenário da violência contra crianças e adolescentes.
Também atuamos nos espaços políticos de participação da sociedade civil para incidência do
tema da prevenção das violências nos debates, documentos oficiais e propostas aprovadas nas
Conferências Livres, Municipal e Estadual preparatórias para a XI Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que será outubro de 2019. Além dos espaços de controle
social e articulação da sociedade civil e governo, como fóruns e conselhos municipais, estaduais e
nacional dos direitos da criança e adolescente.
Colaboramos e participamos do “Encuentro Sub-regional Sur REDLAMYC - Rede
Lationoamericana e Caribenha pela Defensa dos Direitos das Crianças e de Adolescentes”, no
projeto #TejiendoRedesInfancia, realizado no Rio de Janeiro, no período de 14 a 18 de novembro,
que contou com a presença de mais de 180 representantes da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai. Membros da RNBE contribuíram na sistematização, como educadora, dois jovens como
oficineiros, dois jovens como educomunicadores, além da participação de três adolescentes no
encontro representando a cidade do Rio de Janeiro/Brasil. Como resultado final do encontro foi
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elaborada uma carta com as preocupações e propostas das crianças e adolescentes. A carta será
apresentada na próxima Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos do Mercosul, em
particular no marco da iniciativa Niñosur, que será realizada na Argentina em 2019.
A coordenadora do projeto da RNBE participou do Taller de Disciplina Positiva, Save the
Children LAC, realizado no período de 24 a 26 de setembro. As informações compartilhadas pelas
demais organizações parcerias de Save the Children, seus sucessos e dificuldades, no
desenvolvimento da metodologia de Disciplina Positiva, contribuíram para a melhoria da
metodologia utilizada no Brasil.
Participamos também dos espaços de controle e deliberação: Fórum DCA/ERJ e o
CEDCA/ERJ, além de ser membro do GT da Implementação e Monitoramento do Plano Municipal
pela Primeira Infância do Rio de Janeiro.
Ressalta-se que as ações desenvolvidas pela RNBE também prevê o monitoramento das
recomendações do Comitê dos Direitos da Criança ao governo Brasileiro, participa de diversos
espaços de deliberação e monitoramento em âmbito nacional, estadual e municipal. Uma de nossas
mobilizadoras, a adolescente Rebeca dos Anjos é representante do Estado do Rio de Janeiro no
Comitê de Participação de Adolescentes – CPA, do CONANDA. Rebeca dos Anjos e Rosária
Pereira, adolescentes mobilizadoras da RNBE foram eleitas delegadas para a Conferência Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, que será realizada no primeiro
semestre de 2019, com direito a voz e voto.
Também participamos do Taller sub-regional de Child Rights Business Principles para
Amercia del Sur: 21, 22, 23 de agosto en Paraguay, onde pudemos obter mais informações,
conhecer as experiências dos parceiros de SC e pensar no desenvolvimento de um plano de ação.
Ao retornar ao Brasil estabelecemos um Grupo de Trabalho para discutir a temática e elaborar um
plano de ação. O plano está em construção e deve ser finalizado em fevereiro de 2019.
Estrategicamente buscamos utilizar as novas tecnologias para o envolvimento e
sensibilização de diversos públicos à causa a luta pelo fim dos CFH. Com as crianças, adolescentes
e jovens utilizamos as TICs no desenvolvimento de Concursos Culturais (2015 e 2018) onde eles
podem apresentar produtos (vídeo, fotos, desenhos, etc.) sobre o tema da prevenção aos CFH e
produzimos campanhas virtuais com a participação deles.
Para a sensibilização da sociedade em geral utilizamos site, facebook e instagram cujos
números podem ser vistos na tabela a seguir.
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Nossa responsável pela comunicação participou de conversas virtuais e webinar oferecidos
por Chicos.Net, com o objetivo de verificar a necessidade de apoio técnico a respeito de como
otimizar o uso dos meios para a comunicação, participação, incidência e o enfoque de cidadania
digital no trabalho com crianças e adolescentes e o curso “Cidadania Digital”.
 Formação de Prevenção à Violência

No ano de 2018 realizamos cursos de formação em educação positiva para profissionais da
Capemisa Social e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência do
Municipio de São Gonçalo, capacitando 55 profissionais. Adequamos a metodologia presencial ao
espaço virtual o que contribuirá para a ampliação de nosso alcance em todo o Brasil.
Para realizar a atividade programa em Codó, Maranhão em parceria com Plan Internacional
Brasil, passaríamos pela cidade de Teresina, Piauí, aproveitamos a oportunidade para realizar o
Seminário Tecendo parcerias por uma educação sem violência na vida de crianças e adolescentes,
que contou com a participação de 108 pessoas entre adolescentes e profissionais, e também a
Oficina de formação sobre estilos parentais e a construção das relações pais-filhos e sociais
pautadas no respeito e no diálogo, que contou com a participação de 37 conselheiros tutelares de
12 cidades do Estado do Piauí.
Por nossa participação do Grupo de Trabalho Monitoramento do Plano Municipal pela
Primeira Infância do CMDCA/Rio – realizamos o Evento Primeira Infância na Cidade do Rio, com
a interlocução de membros do Executivo, Legislativo e Judiciário e a participação de 200
profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, além de articular a realização do Curso de
Formação Orçamento Criança e Adolescente para as instituições inscritas no CMDCA/Rio.
Assinamos em conjunto com o Fórum Nacional DCA uma Nota Pública de Repúdio à
urgência na votação do projeto de regulamentação do SUSP (PL 3734-12) o que fere a lei 12.59/12
que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), também aderimos ao
Minifesto pela inclusão dos direitos da criança e do adolescente nas diretrizes curriculares nacional
para o curso de graduação em direito.
No período de 2 a 5 de abril, recebemos a equipe de Save the Children responsável por
aplicar a ferramenta OCD. Ao final do encontro elaboramos um plano de ação que está sendo
executado.
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Em 2018, foi possível revisar a missão, estabelecer a visão e princípios da RNBE;
elaboramos a Política de Proteção a Criança e ao Adolescente e o Código de Conduta, além da
atualização de nosso Regimento Interno. Contratamos consultorias para o estabelecimento de
planos de monitoramento do planejamento estratégico e para a construção de um plano de
mobilização de recursos, cujos resultados serão apresentados no primeiro semestre de 2019.
Também divulgamos nosso plano de comunicação e buscamos articular de forma mais intensa com
as organizações membros do Grupo Gestor (GG).

Resultados:
Um dos resultados é a realização de ações que privilegiem a participação infanto-juvenil na
RNBE em 2018;
Consolidar parcerias que fomentem espaços de participação e reconhecimento das crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos também é fruto dessa atuação da RNBE juntamente com a
Fundação;
Replicação da metodologia das rodas de diálogo no Paraguai, em parceria com a Global
Infância, ampliando as articulações com parceiros da América Latina.

Alguns resultados numéricos podem ser verificados a seguir:



Projeto De Jovem pra Jovem: 23 Círculos de Diálogo sobre Educação sem Violência com

o alcance directo de 760 pessoas e indireto de 2280 pessoas. E capacitação de 42 adolescentes e 27
adultos.
•

Dia D Pela Educação Sem Violências: 78.057 pessoas mobilizadas (1.564 presencialmente

e 76,511 virtualmente) e indiretamente 930.000 (sendo 241.800 ações presenciais e 688.600
virtualmente).
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VI.VI. REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA - RNPI

A Rede Nacional Primeira Infância 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.
No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 23.141.413 crianças até os 6 anos de
idade (IBGE -Censo 2000), evidenciando a necessidade de desenvolver ações que influenciem a
formulação de políticas públicas e disseminação de metodologias que promovam e garantam o
acesso aos seus direitos.
Em razão disto, em 2015, foi elaborado pelas organizações que a compõe a Rede e com
ampla participação de outras instituições, pesquisadores, técnicos e pessoas que atuam com
crianças, o Plano Nacional pela Primeira Infância9 é um documento técnico e político, que foi
entregue ao Governo e à sociedade brasileira.
Ao fortalecer e garantir as diretrizes e metas deliberadas no Plano Nacional pela Primeira
Infância, o público beneficiário direto e indiretamente atendido pelo projeto são as crianças
brasileiras na faixa etária de até seis anos de idade, a chamada Primeira Infância.
Atualmente, mais de 200 organizações de todas as regiões do país fazem parte da RNPI. Em
2018, a Rede Nacional Primeira Infância esteve presente em todo território nacional com
organizações que a compõe, Rede Estaduais e projetos em rede.

VI.VI.I. GT Participação Infantil/ GT Proteção e Prevenção das Violências/GT PMPI
(Plano Municipal Primeira Infância) – CMDCA/ Assembleia Nacional Anual RNPI

a) Público Alvo: Profissionais que atuam em projetos que tem como princípio estimular o direito à
participação infantil e organizações que compõe a RNPI.

9

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/PNPI-Completo.pdf
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b) Capacidade de Atendimento: 30 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Semanal

Vínculo com a entidade

Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

Articuladora

01

30h

Prestação de Serviços

e) Abrangência Territorial: Nacional

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Atividades/Ações Desenvolvidas:
Participamos de ações, projetos, debates e incidência política que trataram mais
especificamente de dois princípios institucionais com os quais atuamos diretamente: o direito a
participação infantil e a prevenção e proteção às violências.
O grupo de trabalho “Participação Infantil” tem como princípio que o envolvimento de
crianças e adolescentes com questões relacionadas à sua própria vida é um direito humano
fundamental e um exercício de cidadania que fortalece a democracia.
Já o grupo de trabalho de Proteção e Prevenção às Violências visa organizar instituições que
estão na RNPI e atuam ou se interessam por esta temática para pensar ações e articulações que
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ampliem o debate e promovam reflexões e estratégias de disseminação de informações e melhoria
das políticas públicas nessa área.
Juntamente com outras organizações da RNPI, participamos do GT de Implementação e
monitoramento do Plano Municipal da Primeira Infância, no CMDCA – Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, visando aprofundar o debate e conhecer o
cenário das políticas públicas que atendem ao preconizado no PMPI. E em 2018, participamos da
realização do Evento Primeira Infância na Cidade do Rio, com a interlocução de membros do
Executivo, Legislativo e Judiciário e a participação de 200 profissionais do Sistema de Garantia
de Direitos, além de articular a realização do Curso de Formação Orçamento Criança e Adolescente
para as instituições inscritas no CMDCA/Rio.
Nosso papel no GT também tem sido o de fortalecer as ações interredes, promovendo
articulação com a Rede Não Bata, Eduque, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça,
representantes da Secretaria Executiva da RNPI, e de outras instituições.
Para a Fundação essas discussões permitem articular um trabalho em rede cada vez mais
sólido e eficaz. Replicar metodologias de prevenção de violências, incentivar o fortalecimento de
vínculos afetivos e permitir que a infância e adolescência tenham seus lugares de fala legitimados é
de extrema relevância para que consigamos disseminar uma cultura de paz dentro da sociedade.
Em 2018, a Fundação também participou da reunião que discutiu o projeto a "Primeira
Infância nas Eleições 2018", promovida pela Rede Nacional Primeira Infância, em 5 de junho em
Brasília. No encontro além de consolidar o texto das cartas-compromisso que foram enviadas para
os candidatos à Presidência da República e aos governos dos estados, também foi apresentado o
Plano de Comunicação que dá visibilidade a iniciativa da Rede. Presente como representante do GT
Participação Infantil da RNPI, a Fundação apresentou propostas que foram aprovadas e incluídas
nos anexos da Carta, tais como: Garantir, por meio de metodologias adequadas, contínuas e seguras
o direito das crianças participarem de tudo o que lhes diz respeito e Abrir às crianças espaços
legítimos, permanentes e dinâmicos de participação.

Resultados Obtidos:
 Realização de 1 encontro do GT Plano Municipal da Primeira Infância no CMDCA e evento
Primeira Infância na Cidade do Rio.
 Realização de reuniões mensais via Skype com organizações do GT Proteção e Prevenção às
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Violências, como articulação de estratégias para prevenção das violências contra crianças;
 Participação da reunião que discutiu o projeto a "Primeira Infância nas Eleições 2018".

VI.VII. REDE NUDECA – NÚCLEO DE DEFESA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE
GUARATIBA

VI.VII.I. Comissão Local

O NUDECA - Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente de Guaratiba - foi criado
durante o 1º Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaratiba, em julho de
2001, e celebrou em 2018, 17 anos de atuação na região de Guaratiba, reunindo entre seus membros
diferentes instituições voltadas à proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

a) Público Alvo: Instituições membros da Rede NUDECA, públicas e do terceiro setor, entre elas,
creches públicas e privadas, ONGs, escolas, unidades de acolhimento, unidades de saúde,
fundações, movimentos comunitários, etc.

b) Capacidade de Atendimento: 15 instituições membros da Rede NUDECA, o que corresponde a
aproximadamente, 50 profissionais que acompanharam as ações, em reuniões mensais, no período
de Fevereiro a Dezembro de 2018.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Vínculo com a entidade
Semanal
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Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Articuladora

01

30h

Prestação de Serviços

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
As reuniões da rede local de proteção e defesa da criança e adolescente acontecem
mensalmente, de forma itinerante, para acompanhamento da política pública de atenção a criança na
região. A mobilização da comunidade local também é prevista nas ações realizadas, bem como
formação de profissionais da rede, realizada por meio de ações em espaços públicos para
sensibilização e orientação sobre temas relacionados aos direitos de crianças e

Ações desenvolvidas:
A Fundação participou sistematicamente das reuniões do NUDECA, apoiando nas
discussões sobre a garantia do direito das crianças e adolescentes, nos estudos de caso para
atendimento em rede e contribuindo para organização das ações planejadas em rede.
Uma das preocupações, inclusive bastante sinalizadas nas pautas das reuniões da Rede ao
longo do ano, foi sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas pelos jovens na comunidade. E a
necessidade do planejamento de ações concretas para intervir em tal problemática, tais como a
participação de outros adolescentes no processo de sensibilização, unificando ações que já são
desenvolvidas pelas iniciativas “Papo Responsa”, “RAP da Saúde”, CE Hebe Camargo, GP Heitor
dos Prazeres, “De Jovem pra Jovem – RNBE”, “Juventude protagonista” (SCFV). Nesse contexto, é
importante ressaltar o cenário atual da saúde municipal, destacando as fragilidades de equipes para
o atendimento ao público, principalmente no que se refere à saúde mental.
As instituições que compõem a Rede ainda participaram de uma atividade de formação
promovida pelo Canal Futura e instituto IBASE, envolvendo a equipe da fundação, os jovens e
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coletivos locais. Tal formação, denominada “Crescer sem Violência” e teve como proposta dois
dias de trabalho com um grupo de cerca de 30 pessoas.
Ainda discutiu-se a aderência das atividades com o tema "Ciência para redução das
desigualdades". Tópicos priorizados: Previsão de ações que visem à popularização de tecnologias
sociais, tecnologias assistivas, técnicas de segurança alimentar e nutricional e agroecologia;
previsão de ações desenvolvidas em parceria com instituições pertencentes a países membros da
Comunidade de Países da Língua Portuguesa – CPLP; previsão de ações que visem promover
reflexões acerca do papel social e produtivo das mulheres na ciência e/ou que estimulem meninas e
mulheres a entrar, permanecer e ter sucesso nas carreiras científicas, especialmente, nas ciências
exatas, engenharia e computação.

g) Resultados obtidos:
•

Realização de 9 reuniões itinerantes com a rede local, possibilitando discutir sobre as

políticas para a infância na região, e realizar encontros de formação para os profissionais que atuam
com crianças e adolescentes;
•

Participação de membros da rede na formação “Crescer sem Violência”

•

Contribuição na comunicação da rede, por meio da página do facebook.

Dia/horário/periodicidade: Reuniões mensais de março a dezembro de 2018.

VI.VII.II. Praça dos Direitos

A praça dos direitos é uma ação que tem por finalidade ocupar um espaço público (praças e
equipamentos culturais), e propor discussões sobre os direitos infanto-juvenis. Organizada por
adolescentes e jovens de 15 a 22 anos, de projetos da Fundação Angelica Goulart, escolas, e
projetos culturais da região de Guaratiba, a ação é realizada de forma dinâmica e com diversas
manifestações culturais que abordam o tema e reforçam a responsabilidade de toda a sociedade com
os meninos e meninas do território Brasileiro.
A comissão organizadora é formada por jovens, a avaliação é realizada pela comissão, para
novas propostas em ações futuras.
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Obs.: Apesar de esta atividade constar no Plano de Ação apresentado para 2018, devido à
redução das equipes de trabalho, e demandas das instituições envolvidas, não foi possível
executá-la.

VI.VIII. REDE CARIOCA DE AGRICULTURA URBANA

A Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU), organizada no ERJ, é formada por
instituições da sociedade civil e movimentos comunitários, quilombos e agricultores para discutir
questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional, agroecologia e as invisibilidades do
trabalho dos agricultores cariocas. A Rede CAU atua para que os agricultores tenham seus direitos
garantidos além do reconhecimento da tradição e valorização dos mesmos que contribuem muito
para a história do território e do município do Rio de Janeiro.

a) Público Alvo:
 Lideranças comunitárias e pastorais, organizações que atuam com agroecologia, meio
ambiente e práticas sustentáveis;
 Agricultores/as urbanos;
 Jovens do coletivo da juventude agroecológica da Rede CAU;
 Adolescentes dos projetos institucionais;
 Comunidades do ERJ.

b) Capacidade de Atendimento: Cerca de 60 participantes foram mobilizados nas atividades dos
arranjos locais de Guaratiba.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.
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d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Vínculo com a entidade
Semanal

Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Social

01

20h

Voluntária

Articuladora

01

30h

Prestação de Serviços

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
Participamos das reuniões da rede para planejamento das ações, execução de atividades e
avaliação dos resultados. Encontros do coletivo da juventude agroecológica- educomunicação e
intercâmbios de vivências. Promoção do Tira Caqui- mutirão de colheita do caqui.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
A Fundação participa ativamente da Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU). As
questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional, agroecologia e as invisibilidades do
trabalho dos agricultores cariocas são temas que fazem parte das nossas ações institucionais,
envolvendo a participação direta de crianças, adolescentes e jovens no debate sobre a qualidade da
alimentação escolar, incentivo ao plantio nos quintais e estímulo a alimentação saudável, com
vivências culinárias e oficinas que trazem a cultura e memória alimentar e enfatizam a alimentação
como ato político. Pensar o território, suas riquezas culturais, alimentares, experiências
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agroecológicas são parte desta rede e conecta com um de nossos princípios, que é o
desenvolvimento local e comunitário. Estamos engajados no coletivo da juventude agroecológica,
em consonância com nossa missão institucional de atuar pela promoção dos direitos humanos de
crianças e adolescentes.
As reuniões da rede são itinerantes, possibilitando conhecer novas realidades e integrar mais
os participantes e suas vivências.

Atividades em destaque:
- Participação dos adolescentes da Fundação na mini colheita do caqui e no dia de culminância no
8º Tira Caqui, que ocorreu no Rio da Prata – Campo Grande- RJ. Este evento foi criado para

celebrar a safra do caqui, no Sistema Agrícola Tradicional do Maciço da Pedra Branca (SAT
Pedra Branca), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é a culminância das colheitas solidárias feita
por agricultoras, agricultores, consumidores, integrantes da Rede Carioca de Agricultura
Urbana (Rede CAU) e da Rede Ecológica.

- Intercâmbios de agroecologia e manejo na horta do Pistão, em Campo Grande, na horta da
Praça Verde que Te Quero Verde, em Pedra de Guaratiba, e na compostagem da Fundação,
organizados com o coletivo da juventude agroecológica, que tem adolescentes da Fundação
como integrantes.

- Encontro integrado com arranjos produtivos da Penha realizado na Fundação, para troca de
saberes sobre trabalho em rede. Adolescentes da Fundação contaram sobre as ações articuladas
em rede no território de Guaratiba, em especial pela garantia do direito à participação
infantojuvenil. Arranjos locais produtivos é um projeto coordenado pela ASPTA, ONG parceira
da Fundação e que atua na Rede Carioca de Agricultura Urbana e que tem ações na Zona oeste
do RJ e na Serra da Misericórdia - Zona Norte. Neste encontro recebemos lideranças que atuam
na rede dos arranjos locais da Penha, que inclui instituições como escolas, CRAS e pessoas que
plantam e apoiam a agroecologia na comunidade.
- Crianças, adolescentes dos projetos institucionais que recebem o lanche na instituição e são
incluídos em atividades de alimentação saudável e agroecologia.
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Resultados Obtidos:


35 Jovens participaram das ações de intercâmbio do coletivo da juventude agroecológica;



30 Integrantes dos arranjos da Penha participaram do encontro sobre redes e promoção dos
direitos infantojuvenis na Fundação;



10 Adolescentes da Fundação participaram da mini colheita e do dia de culminância do Tira
Caqui. Do evento como um todo participaram cerca de 150 pessoas.

 Compra de alimentos agroecológicos para o lanche saudável oferecido às crianças e
adolescentes dos projetos institucionais, com agricultores locais ;


Participamos de 3 reuniões da Rede Carioca de Agricultura Urbana, com as comissões de
governança, coletivo da Juventude Agroecológica e de planejamento / avaliação. Nestas reuniões
participaram cerca de 30 pessoas, membros da Rede CAU.

Dia/horário/periodicidade: de Fevereiro a Dezembro de 2018.

OUTRAS AÇÕES:
 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.
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 por parceiros pessoa física e jurídica, 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 regulam o
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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/Provedoria 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.
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.
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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/Provedoria 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 regulam 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.

a) Público Alvo: Todos os usuários, parceiros e trabalhadores da instituição.

b) Capacidade de Atendimento: Usuários, parceiros e trabalhadores da instituição.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) e recursos de
doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.
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d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga Horária Vínculo com a entidade
Semanal

Diretor Operacional

01

40h

Conselho Diretor

Secretária

01

40h

Celetista (com carteira assinada)

Assistente Administrativo

01

30h

Prestação de Serviços

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

g) Descrição da atividade realizada:
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/Provedoria 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 regulam 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.
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h) Resultados obtidos:
O principal objetivo do Programa de Administração e Finanças no ano de 2018, foi ajustar
as despesas institucionais ao cenário previsto de redução na captação de receitas para o ano, com
isso podemos destacar como principal resultado a redução das despesas operacionais.
Considerando o cenário econômico, não só da instituição, mas também do país, foi um
desafio. Para isso utilizamos da aplicabilidade de um dos princípios institucionais que é a
participação e colaboração de todos os envolvidos, desde a direção, conselhos, cargos
administrativos, serviços, educadores, todos de alguma forma contribuíram com propostas e práticas
durante o ano para que pudéssemos alcançar tal resultado.
Destacamos também a eficiência na condução dos processos que permitiram durante o
exercício de 2018 a regularidade e transparência no cumprimento às obrigações estatutárias, dos
contratos firmados e vigentes no ano, atendendo dentro dos procedimentos e prazos todas as
obrigações. Mantendo nossas certificações e continuidade das ações da Instituição, seja pelo
controle dos órgãos reguladores do Município, Estado e Federal ou pelos parceiros apoiadores do
trabalho.
Assim como nos exercícios anteriores a Instituição de forma estratégica manteve o
investimento na valorização do capital humano, na formação dos funcionários para que a qualidade
dos serviços acompanhe o crescimento significativo dos atendimentos e abrangência do trabalho da
Fundação Angelica Goulart.
As ações de atendimento ao público foram em parceria com os demais setores da instituição,
novamente ajustadas às oportunidades do ano, em especial com os projetos voltados ao público
jovem e adulto em parcerias com instituições e empresas privadas.
Por último, também em harmonia com os demais setores da instituição, realizamos o
monitoramento do planejamento estratégico da instituição, avaliando as metas e resultados
esperados e reformulando as ações para os próximos anos, considerando o cenário externo, as
demandas do nosso público alvo, as realizações dentro das políticas públicas e as possibilidades
financeiras e estruturais da instituição para que direcionássemos o nosso trabalho. Apresentamos a
toda instituição e que e registramos no planejamento estratégico e no plano de ação para o próximo
ano.
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 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
A área de Comunicação da Fundação Angelica Goulart estratégias e ações para ampliar a
visibilidade e a compreensão da missão, princípios e atividades realizadas pela instituição. Tais
práticas que garantem a criação e a manutenção de uma imagem positiva diante dos públicos com
os quais se relaciona.

a) Público Alvo: Crianças e adolescentes, famílias, funcionários, colaboradores de projetos,
voluntários, comunidade, empresas parceiras, redes, participantes do programa de apadrinhamento e
imprensa.

b) Capacidade de Atendimento: Crianças e adolescentes, famílias, funcionários, colaboradores de
projetos, voluntários, comunidade, empresas parceiras, redes, participantes do programa de
apadrinhamento e imprensa.

c) Recursos financeiros utilizados:
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) e recursos de
doações eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Vínculo com a entidade
Semanal

Analista de Comunicação

01

30h

Prestador de Serviços

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro
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f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
A área de Comunicação da Fundação Angelica Goulart desenvolve estratégias e ações para
ampliar a visibilidade e a compreensão da missão, princípios e atividades realizadas pela instituição.
Tais práticas garantem a criação e a manutenção de uma imagem positiva diante dos públicos com
os quais se relaciona.

Objetivo Geral:
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.

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.
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Atividades/Ações Desenvolvidas: Em 2018, as atividades desenvolvidas pelo programa de
comunicação estiveram voltadas para a transição da Fundação Xuxa Meneghel para Fundação
Angelica Goulart.

VII – Outras Informações:
VII.I. Agenda Institucional:

Janeiro:
 Ação de prevenção e Combate da Dengue – Doação Repelentes Baruel / Parceria Fundação e
Equipe de Endemia do CMS Alvimar de Carvalho – média de 50 pessoas (crianças + famílias)
na FAG;
 Assinatura do Novo Estatuto;
 Auditoria Save the Children (CC RNBE, Entrelaços e Conectados);
 Fórum DCA Estado RJ – Local: São Martinho – Lapa;
 Matrícula EJA – Ensino Médio (alunos 9º ano e EM de 2017);
 Reunião de captação no Instituto Phi (Ipanema);
 Reunião de comunicação na Agência Kindle;
 Reunião equipe de comunicação FXM sobre transição FAG ;
 Reunião GT PMPI para Implementação e Monitoramento do Plano de Primeira Infância da
Cidade do Rio de Janeiro – CMDCA – Local: Prefeitura/Cidade Nova;
 Reunião GT PMPI para Implementação e Monitoramento do Plano de Primeira Infância da
Cidade do Rio de Janeiro – CMDCA – Local: Prefeitura/Cidade Nova;
 Reunião ONU Mulheres, ONG Empodera e Fundação;
 Reunião por Skype GT prevenção às violências da RNPI;
 Reunião representantes do SESI e alunos da turma Ensino Médio na FAG;
 RNBE - Data limite elaboração carta Aliança Global pelo fim da violência contra crianças Estratégias Inspire – Instituto Alana e demais organizações;
 RNBE - Reunião SECONCI e Promundo - Praça da Bandeira;
 Visita pedagoga Caroline Arcari do Instituto Cores na FAG;
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Fevereiro:
 2ª Reunião equipe Fundação + Ong Empodera - Pauta: Elaboração de Projeto em Parceria (Resp:
Milton e Amanda);
 2ª Reunião preparatória Evento de Protagonismo Juvenil Marco/18 - Comitê de Megaeventos
Rio – participação de 2 representantes das Rodas de Diálogo na Superintendência Regional do
Ministério do Trabalho (Marcia Oliveira, Thamires, Thiago, Vitoria e Luis);
 Atividade Promundo com projeto Entrelaços - Resp: Amanda - part. voluntária: Grazielle.
 Capacitação CMAS – Lote 2 na Sociedade Bíblica do Brasil (Partic. Elaine);
 DIÁLOGOS GIGANTES - INSTITUTO NET CLARO EMBRATELBRATEL em Copacabana
(Vinicius e Ana Paula);
 Eleição CMDCA no CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE MACKENZIE
(Ana Paula e Marcia Oliveira);
 Encontro com Helen Pedroso, Tijuca - Plano de comunicação e Captação;
 Fórum DCA Estado RJ – Local: Pastoral do Menor (Marcia O.);
 Fórum PMPI – Organização GT PMPI – Local: Prefeitura (Amanda e Marcia O. + Ana Letícia);
 Início dos projetos em parcerias: ONU Mulheres, IFPS e Serviço de Convivência;
 Início Turma EJA Ensino Médio – Parceria SESI de Santa Cruz;
 Lançamento da Campanha Novos Objetivos, Novas Possibilidades – Maristas – participação
online;
 Participação na aula inaugural da ONG Ser Cidadão - Local: Santa Cruz (Resp: Paulo e David);
 Reunião com Instituto Net Claro Embratel na Presidente Vargas (Flavio Rodrigues, Vinicius e
Ana Paula);
 Reunião com o Fórum Popular do Orçamento (Marcia Oliveira, Ana Paula, Thamires e Tiago);
 Reunião na Kindle (Milton e Alfredo);
 Reunião NUDECA - Local: Mulheres de Pedra (Resp: Ana ou Amanda).
 Reunião ordinária do Fórum DCA/ERJ - evento especial – Bloco de Carnaval da São Martinho –
com filmagem BEM TV, apoio na divulgação pela RNBE e São Martinho, participação dos
membros do Fórum DCA/ERJ (Marcia e Ana Letícia);
 Reunião planejamento aniversário Guaratiba na EM Rivadavia - Part: Paulo Monteiro;
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 Reunião preparatória Evento de Protagonismo Juvenil Marco/18 - Comitê de Megaeventos Rio –
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho;
 Reunião Roda Ambiental - Projetos Práticas Sustentáveis na FAG;
 Seleção de bolsistas para a RNBE – jovens orientadores responsáveis por dinâmicas e processo
de seleção (Ana Paula, Luis, Tiago, Vitoria e Thamires);
 Skype Ir. Veroni – Pastoral da Criança – para discutir abordagem da temática da RNBE nos
materiais da Pastoral da Criança e no tema da Campanha da Fraternidade 2018 (Marcia Oliveira
e Ana Paula);

Março:


3ª Reunião preparatória Evento de Protagonismo Juvenil - Comitê de Megaeventos Rio (Marcia
Oliveira + Thiago ou Vitoria);



Agendamento Defensoria Publica - Família Laila e Vanessa Barbosa;



Assembléia FORUM DCA/ERJ Março 2018 no Movimento de Mulheres de São Gonçalo
(Marcia Oliveira,Vitoria, João e Rebeca);



Evento 21 dias de ativismo contra o racismo - Debate intolerância religiosa como tentáculo do
racismo na Escola Herbert de Souza (Ana Letícia);



Formação Capemisa (Marcia Oliveira e Ana Letícia);



Formação e Roda de Diálogo na Paróquia São João Evangelista em Campo Grande (Igor, João,
Rebeca, Ana Isabel e Rosária)



II Semana de Valorização da 1ª Infância – EMERJ – Rua Dom Manuel, 25/ 1º andar (Marcia
Oliveira e Amanda pela manhã);



Inicio das atividades com os bolsistas da RNBE;



Posse representantes sociedade civil eleitos para o CMDCA Rio – Prefeitura Rio de Janeiro
(Marcia Oliveira, Ana Letícia e Ana Paula);



Prazo edital CONANDA – Participação Infantil (resp. Amanda).



Prazo para responder a Fundação Abrinq - Atualização de Dados 2018 - Para futuras Parcerias;



Rede Nudeca - Local: Mulheres de Pedra (Resp.: Ana Paula);



Reunião ADM;



Reunião apoiadores adolescentes/jovens organizadores Evento Participação e Protagonismo
Juvenil do Comitê de Megaeventos do Rio – Centro (Marcia Oliveira);

63

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83



Reunião com a Aline Matulja da Roda Ambiental no Instituto Moreira Sales, Gávea (Paulo,
Vinicius e Barbara);



Reunião com Nós no Centro (Vinicius e Alfredo);



Reunião CRAS Tijuca – Rua Guapiara, 43 – Tijuca (Marcia e Ana Letícia);



Reunião de articulação para o projeto de Jovem pra Jovem na CENFOR, Baixada - Nova Iguaçu
(Ana Paula + adolescente);



Reunião GP PMPI – CMDCA – Prefeitura do Rio de Janeiro (Marcia Oliveira e Amanda
Vilella);



Reunião Grupo Gestor Adolescentes CEDCA para discutir Conferências Livres e cronograma de
ações;



Reunião GT Participação Infantil (Skype) - Resp.: Amanda



Reunião GT PI RNPI - Por Skype (Resp: Amanda);



Reunião GT PMPI no CMDCA - Resp: Amanda (Primeira infância) e Marcia O. (RNBE);



Reunião JCA Terr’Ativa – Rua Iguaiba, 230 – Cascadura (Thamires, Luis, Tiago e Vitória);



Reunião na Fundação com representante do SENAI sobre os projetos Senai (Resp: Amanda e
Elaine);



Reunião Skype GT PI (resp: Amanda);



Reunião UVLO - local: Fundação (resp: Amanda e Milton);



Roda de Conversa (CMDCA - Rio) – GT/CMDCA para implementação, acompanhamento e
avaliação de ações de apoio socioeducativo em meio aberto (Ana Paula);



Semana de Valorização da Primeira Infância - Local: Emerj (Resp; Amanda e Marcia O.);

Abril:


1ª Formação: Educação Financeira, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Sala da Igreja
Nossa Senhora da Conceição - Sta. Cruz (Paulo e Tiago);



1ª Formação: Educação Sexual, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Osc Ser Cidadão
(Thamires e Danuza);



4ª reunião de planejamento para o evento de participação do Comitê Megaeventos do Rio;



Aplicação da metodologia OCD - Desenvolvimento das Capacidades Organizacionais do Projeto
da RNBE (Partic. Vinicius, Barbara, Elaine, Ana Paula, Marcia Oliveira e adolescentes bolsistas:
Vitória e Thiago);
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Aplicação da metodologia OCD - Desenvolvimento das Capacidades Organizacionais do Projeto
da RNBE (Partic. Vinicius, Barbara, Elaine, Amanda, Ana Paula, Marcia Oliveira, Thamires e
adolescentes bolsistas: Vitória, Thiago e João);



Apresentação ações desenvolvidas pela RNBE - em especial as relacionadas a participação
infantojuvenil (participação orientadores da Rede: Luis e Tiago e também João Caetanoadolescente mobilizador);



Assembleia Extraordinária, no auditório do CASS na Cidade Nova, RJ;



Assembleia FORUM DCA/ERJ Abril 2018 no CDH – Nova Iguaçu;



Assembleia Ordinária CMDCA no auditório do CASS - Prefeitura do Rio de Janeiro;



Conferência Livre Regional Zona Oeste – Pelos Direitos da Criança e o Adolescente na FAG;



Elaboração do Plano de Ação para melhoria do OCD - Desenvolvimento das Capacidades
Organizacionais do Projeto da RNBE (Partic. Vinicius, Barbara, Marcia Oliveira);



Encontro com todos os colaboradores da FAG;



Formação CAPINA (Partic. Paulo);



Formação CAPINA (Partic. Paulo);



GT Participação Infantil – RNPI (Resp: Amanda);



Início do projeto de Tecnologias Sociais com os jovens Davi, Ismael e Marcio – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);



Oficina de formação sobre monitoramento e avaliação, com equipe do Promundo. Público
participante: Adolescentes mobilizadores e orientadores RNBE/ equipe RNBE (Sala multimídia);



Oficina Educar sem violência na VIJI – Comarca da Capital/RJ (Marcia Oliveira e Ana Letícia);



Palestra FLIST (Feira Literária de Santa Teresa), sobre Violências Sexuais (Resp: Amanda);



Participação no 5ª Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância em
Forquilhinha, SC (Marcia Oliveira);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens Davi, Gilvan e Yasmin – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens Davi, Ismael e Marcio – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens Davi, Ismael e Marcio – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);
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Projeto de Tecnologias Sociais com jovens Davi, Ismael e Marcio – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);



Reunião CIESPI (Gávea) - Resp: Amanda e Ana / pauta: Participação Infantojuvenil;



Reunião com a equipe do CECIP para discutir campanha dia 26 de junho – Dia Nacional por
uma educação sem violência no Cecip (Marcia, Ana Letícia e Fred);



Reunião com CECIP na sede do Cecip (Ana Letícia e Fred);



Reunião com Criar Brasil na sede do Criar, na Lapa (Ana Letícia);



Reunião com equipe do Rap da Saúde - nível central, na Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura (Partic. Ana Paula/ Marcia/Thamires/ Vitoria Luiza);



Reunião comissão organizadora da SNCT ZO na UEZO (Partic. Ana Paula);



Reunião da Comissão do PMPI com a Presidente do CMDCA (Partic. Amanda);



Reunião da equipe de apoio do Comitê Megaeventos do Rio (Marcia Oliveira);



Reunião do GT (Partic. Amanda);



Reunião FAG e XP na Xuxa Produções (Resp. Vinicius);



Reunião no CRAS com famílias para seleção Turmas SCFV (indicações de famílias FAG);



Reunião NUDECA no GP Heitor dos Prazeres (Partic. Amanda);



Reunião Skype com coordenador PLAN Codó/MA. Pauta: Organização da Replicação De Jovem
Pra Jovem (Partic. Ana Paula);



Reunião Skype com equipe ONG Chicos.net- Parceiro da Save, especialista na área de
tecnologia da informação- compartilhar saberes (Resp. Ana Paula/Ana Letícia);



Roda de conversa em parceria com a Casa Arte Vida;



Roda de diálogo sobre educação sem violência durante o Seminário de intercambio de
experiências - Seminário Curso Extensão: Estilos parentais e a construção das relações paisfilhos e sociais pautadas no respeito e no diálogo, em parceria com a Capemisa Social (Resp:
Ana Paula + 5 adolescentes bolsistas RNBE).



Seminário de intercambio de experiências - Seminário Curso Extensão: Estilos parentais e a
construção das relações pais-filhos e sociais pautadas no respeito e no diálogo, em parceria com
a Capemisa Social;



Seminário Técnico RNPI em São Paulo (Marcia Oliveira);



Testagem do instrumento de monitoramento elaborado pelo Promundo para a metodologia das
rodas de diálogo com os adolescentes e jovens;
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Visita equipe da Save the Children (Hezela, Elisabeta e Rogerio) para uma visita in loco, na
instituição executora do projeto RNBE:



Visita guiada na exposição “Toda Casa Tem Que Ter Carinho” e roda de diálogo com Agentes
Comunitários de saúde na CF Alkindar Soares – Estrada da Pedra (adolescentes mobilizadores
da RNBE e orientadora Vitoria Luiza);



Visita na FAG - Marcos Bombardelli;



Visita na FAG - Unidade Embelezze Campo Grande (Resp. Amanda);

Maio:


1ª Reunião de organização da SNCTZO 2018 no prédio anexo da UEZO;



2ª Formação: Educação Financeira, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Sala da Igreja
Nossa Senhora da Conceição - Sta. Cruz (Paulo e Tiago);



2ª Formação: Educação Sexual, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Osc Ser Cidadão Santa Cruz (Thamires e Danuza);



5ª reunião de planejamento para o evento de Participação do Comitê Megaeventos do Rio –
Museu da Escravidão e Liberdade (antigo Centro Cultural Municipal José Bonifácio) - Partic.
Marcia Oliveira);



Ação RNBE em 2 escolas estaduais da região de Guaratiba (CE Hebe Camargo e GP Heitor dos
Prazeres), com oficina integrada sobre direitos sexuais e reprodutivos, rede de proteção local e
estratégias de prevenção da violência sexual (facilitadores: adolescentes e jovens - parceria da
Fundação Angelica Goulart, Rede Não Bata, Eduque e Rap da Saúde);



Assembleia Extraordinária Fórum DCA/ERJ – São Martinho - Marcia Oliveira;



Assembleia Fórum DCA/ERJ – Jardim Gramacho, Caxias (Partic. Ana Paula, João e Rebeca);



Atividade durante o evento "Família na Escola" realizado pela E.M. Coronel Berthier – 10ª CRE
– Santa Cruz (Partic. Thamires, Tiago e Vitória);



Curso Extensão: Estilos parentais e a construção das relações pais-filhos e sociais pautadas no
respeito e no diálogo, em parceria com a SMDS de São Gonçalo – 1ª dia (Resp. Marcia Oliveira
e Ana Letícia);



Curso Extensão: Estilos parentais e a construção das relações pais-filhos e sociais pautadas no
respeito e no diálogo – em parceria com a SMDS de São Gonçalo (Marcia e Ana Letícia);
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Debate com alunos do Ensino Médio do colégio Marques Rodrigues, no bairro Senador Camará Zona Oeste RJ. Tema: É violência ou não é? 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual Infantojuvenil - Responsável: Thamires;



Dia nacional de mobilização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes – 18
anos do 18 de maio – divulgar post e atividades nas redes sociais da RNBE;



Entrevista Ana Letícia da RNBE em São Paulo com Paulo Sérgio Pinheiro sobre Campanha "Dia
Nacional pela Educação sem violência";



Evento "Criança e Mobilidade" no IFCS (part: Amanda);



Evento "Criança e Mobilidade" no IFCS (part: Amanda);



Evento sobre

Prestação de Contas das Fundações de direito privado sem fins lucrativos

submetidas à fiscalização do Ministério Público através do sistema SICAP – Centro/RJ (Partic.
Vinicius, Elaine e Barbara);


Filmagem Ana Letícia da RNBE na participação de Érico Brás e Kênia Dias na Campanha
Nacional por uma Educação sem Violência em parceria com a Oi Kabum/Cecip e a Criar Brasil
no Centro de Artes Calouste Gulbenkian -Centro, RJ;



Filmagem RNBE da participação de Kênia Dias na Campanha Nacional por uma Educação sem
Violência em parceria com a Oi Kabum/Cecip e a Criar Brasil no Centro de Artes Calouste
Gulbenkian Centro, RJ;



Formação com pessoal do CE Hebe Camargo na sala Multimídia (Resp. Paulo);



Formação OCA durante Assembleia Ordinário do CMDCA/Rio – Fórum Popular do Orçamento
x GT Implementação e Monitoramento do PMPI – CASS (Resp. Marcia Oliveira);



Gravação com Pamela para o documentário "Apenas Meninas", na residência da Família (Resp.
Amanda e equipe da GIROS nos dois dias);



Gravação com Renata Gonçalves para o documentário "Apenas Meninas", na residência da
família (Resp. Amanda e equipe da GIROS nos dois dias);



Início Oficina de Hip Hop;



Intercâmbio sobre Educomunicação, com elaboração de vídeos e fanzines com o tema: É
violência ou não é? 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infantojuvenil na Fundação Angelica Goulart. Público: Adolescentes e educadores do projeto
Convergências (bairro Vargem Grande- Zona Oeste RJ) e da FAG (Guaratiba - Zona Oeste RJ) Responsáveis: Ana Paula, Thamires e adolescentes/jovens FAG/RNBE;
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Minicurso "Criança nos Conselhos é de Direito" - CIEDS - Centro (Part: Amanda - Comissão
Organizadora GT PMPI);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza);



Oficinas Convivendo em Harmonia – parceria CRAS Tijuca – grupo mulheres e técnicos (Partic.
Marcia Oliveira);



Participação reunião Escola Tijuca em parceria com o CRAS Tijuca (Resp. Marcia Oliveira);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens – Atividade de acompanhamento do sistema de
compostagem (Resp. Paulo);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens Davi, Ismael e Marcio – Atividade de
acompanhamento do sistema de compostagem (Resp. Paulo);



Projeto de Tecnologias Sociais com jovens, atividade de acompanhamento do sistema de
compostagem (Resp. Paulo);



Rede CeMAIS Criança e Adolescente – Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Resp. Marcia Oliveira);



Reunião com pessoal #FICAFUNDAÇÃO (Resp. Alfredo, Marcia Gomes, Ana Paula);



Reunião com Thaís Olivetti por skype - Projeto Empodera e Fundação (Resp. Amanda);



Reunião Conselho FAG no ISER - Glória/RJ (Partic. Vinicius, Milton, Elaine e Barbara);



Reunião da Rede de Monitoramento Amiga da Criança em São Paulo a convite da Fundação
Abrinq (Resp. Marcia Oliveira);



Reunião de apresentação e entrega das maletas Juventudes no IBASE– Centro (Thamires e
João);



Reunião na 2º Promotoria de Justiça de Fundações (Resp. Vinicius);



Reunião NUDECA no CE Hebe Camargo (Part: Ana Paula);



Reunião Parceria IFPS (Partic. Amanda e Elaine);



Seminário "Dialogando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável";



SEMINÁRIO AUDISA: CEBAS: MONTANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS - OFICINA
PRÁTICA MEC - MS – MDSA (Partic. Elaine);



Seminário Diretrizes Nacionais para atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua –
Ministério Público em São Gonçalo (Resp. Marcia Oliveira);
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Visita de Jaqueline, Assistente Social do CRAS Bazani sobre processo de Renovação do
certificado CMDCA (Resp. Amanda);

Junho:


3ª Formação: Educação Financeira, oferecido pelo Instituto Criança é Vida na Igreja Nossa
Senhora da Conceição - Sta. Cruz (Paulo e Tiago);



3ª Formação: Educação Sexual, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Osc Ser Cidadão Santa Cruz (Thamires e Danuza);



5ª reunião de planejamento para o evento de Participação do Comitê Megaeventos do Rio Museu da Escravidão e Liberdade – Gambôa/RJ (Marcia Oliveira e Thiago);



Ação pública na Praça Areia Branca em frente a Unidade de Saúde José Antônio Ciraudo
(Realização: Rede Não Bata, Eduque e CAP 5.3);



Ação pública no Calçadão de Campo Grande (Realização: Rede Não Bata, Eduque e CAP 5.2);



Aplicação prática da metodologia RNBE, construção do projeto, avaliação e monitoramento –
Município 1;



Aplicação prática da metodologia, construção do projeto, avaliação e monitoramento –
Município 2 – RNBE;



Assembleia Ordinária CMDCA na Prefeitura/RJ (Participação Amanda);



Atividade de supervisão do curso de extensão realizado no município de São Gonçalo - Pólo
Vista Alegre - São Gonçalo (Marcia Oliveira);



Campanha 26 de Junho Dia Nacional pela Educação sem Violência – RNBE;



Campanha 26 de Junho Dia Nacional pela Educação sem Violência - vídeo Paulo Pinheiro;



Campanha 26 de Junho Dia Nacional pela Educação sem Violência - vídeo Xuxa;



Campanha 26 de Junho Dia Nacional pela Educação sem Violência RNBE - vídeo Kenia Maria e
Érico Brás;



Conferência Municipal de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural (Thamires);



Encontro de Apresentação e Monitoramento do Planejamento Estratégico na Fundação Angelica
Goulart - Parceria Nós da Comunicação (Partic.: Vinicius, Fred, Milton, Barbara, Elaine,
Amanda, Ana Paula, Thamires, Paulo e Conselheiros);



Formação OCA durante Assembleia Ordinário do CMDCA/Rio – Fórum Popular do Orçamento
x GT Implementação e Monitoramento do PMPI – CASS (Marcia Oliveira);
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Formação teórica da metodologia das Rodas de Diálogo da RNBE para 30 adolescente jovens
em Codó, Maranhão;



Gravação de entrevista para vídeo sobre a prevenção aos castigos físicos no Criar Brasil (Marcia
Oliveira);



Gravação entrevista sobre Dia Nacional pela Educação sem Violência para Tatiane de Sousa –
Agência Rádio Web;



Inicio do segundo módulo do Curso virtual sobre Políticas de infancia y derechos humanos, que
realizamos en el marco del proyecto “Fortaleciendo Capacidades Institucionales para la Gestión
de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR”, financiado por el Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y apoyado por Save the Children (Marcia
Oliveira);



Minicurso sobre Educação Financeira – faixa etária até 12 anos (educador Thiago);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza);



Mobilização Dia Nacional Dia Nacional pela educação sem violência – 4º aniversário da Lei
13.010/2014 – Menino Bernardo - Evento em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município
do Rio de Janeiro, Rap da Saúde + RNBE na Cinelândia ou Largo da Carioca;



Oficina Convivendo em Harmonia – parceria CRAS Tijuca – grupo mulheres e técnicos (Marcia
Oliveira);



Oficina Convivendo em Harmonia – parceria CRAS Tijuca – grupo mulheres e técnicos (Marcia
Oliveira);



Oficina Convivendo em Harmonia em parceria CRAS Tijuca – grupo mulheres e técnicos
(Marcia Oliveira);



Oficina Convivendo em Harmonia, parceria CRAS Tijuca – grupo mulheres e técnicos (Marcia
Oliveira);



Palestra no Colégio Hebe Camargo com a professora Dra. Roseli de Deus, do Laboratório de
Sistemas Integráveis da USP sobre criatividade e empreendedorismo na ciência e na tecnologia
(Participantes: Vinicius, Milton e Alfredo);
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Palestra sobre sistema de compostagem da FAG com exposição: Cilindro de compostagem,
compostagem de balde e o nosso composto na Semana do meio ambiente do SESI de Santa Cruz
(Paulo);



Participação da gravação do programa Conexão Futura sobre Educação Positiva no Canal Futura
(Marcia Oliveira da RNBE + Marcela Peconick, educadora parental Canal Corujona youtube);



Replicação da metodologia das Rodas de Diálogo RNBE em Codó, Maranhão (Ana Paula, João
e Vitória);



Reunião "Projeto Eleições 2018" da RNPI em Brasília (Amanda);



Reunião com Marco Antônio/IHF na FAG (Vinicius e Milton);



Reunião com Michele da Febracis (Resp. Vinicius);



Reunião com Rap da Saúde – Cap 5.3 para planejamento do evento em Santa Cruz – Shopping
(Thamires);



Reunião com Rap da Saúde Belizário Penna – CAP 5.2 – para planejamento do evento no
Calçadão de Campo Grande (Marcia e Thamires);



Reunião de apresentação do projeto RNBE com equipe local da PLAN Codó;



Reunião do Grupo Gestor da RNBE – 1ª do ano de 2018 na sede Cedeca Rio de Janeiro;



Reunião na Fundação com Instituto Net Claro Embratel, PATRICIA SANCHES, RH | Diretoria
Responsabilidade Social e Comunicação Interna do Instituto NET Claro Embratel – Pauta:
projeto Rede+Criança, transição FAG e novos rumos;



Reunião NUDECA na E.M. Déborah Mendes de Moraes (resp: Ana ou Amanda);



Reunião ordinária do Fórum DCA/ERJ – São Martinho;



Reunião por Skype com Inajara Oliveira, Coordenadora Geral de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente – Ministério dos Direitos Humanos (Marcia Oliveira);



Seminário LEI MENINO BERNARDO – Pelo direito de crescer e se desenvolver livre de
violências físicas e psicológicas em Goiânia/GO – Em negociação com Cida Alves –
participação de Norma Sá ou Marcia Oliveira;



Sesión CdA IG: Derechos sexuales y reproductivos – online (Marcia Oliveira);



Visita no Conselho Tutelar e entrevista dos orientadores RNBE com conselheiro Djan Moreira –
Teresina;



Visita Técnica Jaqueline Gapo Assistente Social (Cras Maria Vieira Bazani);
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Julho:


2º Encontro Conselho FAG (Resp. Milton Quintino e Vinicius Santos);



Acampamento de Liderança com 30 meninas do projeto Uma Vitória Leva a Outra – Parceria
Empodera e FAG (Resp. Amanda);



Assembleia Extraordinária do CMAS/RJ no Auditório do CASS;



Candelária Nunca Mais 25 anos e 28 anos do ECA;



CEDCA: Caravana Pelos Direitos da Criança e Adolescente da etapa SUDESTE em Vitória- ES
(Rebeca, como representante do ERJ no CPA - Comitê de Participação de Adolescentes);



Convite UNICEF: Workshop internacional "Proteção dos direitos de crianças e adolescentes
afetados pela violência armada no Brasil" - Centro/RJ (Partic. Amanda);



Encontro para planejamento Evento Cultural e Bazar (Vinicius, Barbara, Elaine e Fred);



Festa Caipira de encerramento do Projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis - 1º Semestre/2018;



Inscrição oficinas Capoeira, Futebol e Percussão para as crianças/adolescentes do IFPS;



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza) e Minicurso sobre Educação Financeira – faixa etária até 7 a 11 anos
(educador Thiago);



Reunião com Thalita e monitores do IFPS (Partic. Elaine e Amanda);



Reunião da Teia de Comunicação em Agroecologia (Resp. Ana e Thamires);



Reunião do fórum DCA no CRESS (Partic. adolescente Rebeca);



Reunião Febracis na Jeunesse Arena, Barra (Partic. Vinicius e Amanda);



Reunião na COMAC Petrópolis (Resp.: Ana Paula);



Reunião por Skype - ONU Mulheres /ONG Empodera e Fundação Angelica Goulart (Resp.
Amanda);



Reunião Rede Carioca Agricultura Urbana - Planejamento 2º semestre - Casa Bosque - Campo
Grande. (Partic. Paulo e Thamires);



Seminário Comemorativo aos 28 Anos do ECA: avanços e desafios", no Auditório do Centro
Administrativo São Sebastião – CASS (Participação da adolescente Rebeca Cristina Cassiano e
da jovem Vitória Luiza Pereira);



Supervisão cursos de extensão grupo 1 em São Gonçalo (Marcia Oliveira);



Supervisão cursos de extensão grupo 2 em São Gonçalo (Resp. Marcia Oliveira);
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Visita Febracis na FAG (Resp. Vinicius);



Visita Institucional: Gabriel do Restaurante "No Mangue" (Resp: Amanda e Vinicius);

Agosto:


1ª Roda de conversa preparatória para XI Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes com os jovens acolhidos – URS Dom Hélder Câmara – Estácio de Sá (Amanda);



2ª Roda de conversa preparatória para XI Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes com os jovens acolhidos – URS Dom Hélder Câmara – Estácio de Sá (Amanda,
Thamires e Jovens);



4ª Formação: Educação Financeira, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Sala da Igreja
Nossa Senhora da Conceição - Sta. Cruz (Salete e Tiago) e Educação Sexual, oferecido pelo
Instituto Criança é Vida - Osc Ser Cidadão - Santa Cruz (Thamires e Danuza);



8º Encontro de planejamento será realizado na FIOCRUZ – Tema Participação e Protagonismo
Juvenil (Marcia Oliveira, Luis Eduardo e João);



Confraternização do grupo da Cap 5.2 na Fundação;



Dia Nacional da Construção Social – parceria SECONCI-Rio – atividades gráfico do
cuidado/retratos da infância, roda de diálogo, jogo Tá junto ou não Tá (Marcia Oliveira, Ana
Letícia, Ana Paula, Ana Izabel, Rosaria, Rebeca, Luis, Tiago e Vitória);



Encontro com o grupo da EJA na FAG (Carolina e Sandra – Sesi / Vinicius e Elaine – FAG);



Encontro de formação para educadores da AMAR- Local: Catedral Metropolitana RJ (Resp: Ana
Paula, Thamires,Vitoria e Rebeca);



Gravação de um vídeo sobre castigos corporais aqui na Fundação. A produção é do Criar Brasil.



Lançamento Concurso Cultural Não Bata, Eduque 2018 - virtual



Lançamento do "VI Relatório: Um Brasil para as Crianças e os Adolescentes - Avaliação da
Gestão 2015 – 2018" – Programa Presidente Amigo da Criança – Fundação Abrinq – Local:
Hotel Meliã, Jardim Europa – São Paulo/SP (Ana Paula representando a RNBE);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza) e Minicurso sobre Educação Financeira – faixa etária até 7 a 11 anos
(educador Thiago);
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Pré-Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente – Regiões de Bangu, Campo Grande
e Santa Cruz (8ª, 9ª e 10ª CASDH´s) – Auditório da Igreja Nossa Senhora do Desterro - Campo
Grande);



Reunião Coletiva Juventude Agroecologica na FAG (Resp. Thamires);



Reunião com IFPS para fortalecimento da parceria IFPS x FAG e perspectivas para 2018/2019
(Vinicius e Elaine);



Reunião com Pedroza Contadores, na Fundação (Resp. Vinicius e Barbara);



Reunião do Grupo Gestor da RNBE - Cedeca Rio de Janeiro (Ana Paula, Ana Letícia e Marcia
Oliveira);



Reunião na Nós da Comunicação (Vinicius, Milton e Fred);



Reunião na sede do Phi em Ipanema (Vinicius);



Reunião na SMDEI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação, Sub
Secretária Tanize Richa (Vinicius, Milton e Ana Paula);



Reunião na SMDEI (Milton, Vinicius e Ana) - Adiada;



Reunião Online Coalizão Brasileira Global Partnership (Marcia Oliveira);



Reunião ordinária do Fórum DCA/ERJ – São Martinho (Thamires representando a RNBE e
Rebeca representado a FAG);



Reunião Projeto de Jovem pra Jovem com equipe de Petrópolis da Paz, em Petrópolis (Ana Paula
e Thiago);



Sede do Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea – Taquara (Fred e Thamires);



Sercidadão na FAG - matéria institucional com o Victor e David sobre o trabalho que estão
realizando na fundação, depois da conclusão do curso de jardinagem;



Taller sub-regional de Child Rights Business Principles para Amercia del Sur en Paraguay
(Resp. Marcia Oliveira);



Visita Daniele, nova coordenadora do CRAS na FAG (Resp. Amanda);



Visita Prof. Argentino na FAG (Vinicius e Amanda);



Visita Sub Secretária Tanize Richa da SMDEI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Emprego e Inovação na Fundação;
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Setembro:


5ª Formação Educação Sexual 13 a 15 anos, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - no
Conselho Distrital de Saúde – Santa Cruz (Thamires e Danuza);



Apresentação sobre coletivo juventude agroecológica pra turma de Nutrição da FABA Faculdade Bezerra de Araújo (Participantes: Tiago, João, Vitória e Ana Paula);



Assembleia do CMDCA-Rio, no Auditório do CASS, Prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade
Nova (Participação Ana Paula);



Assembleia Temática CMDCA – Tema: Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua (Auditório do CASS);



Aula inaugural oficina de Capoeira e Percussão – projeto Semeando Cultura e Apresentação das
parcerias IFPS e FAG: Capoeira Percussão;



Encerramento Formação Educação Financeira, oferecido pelo Instituto Criança é Vida - Sala da
Igreja Nossa Senhora da Conceição - Sta. Cruz (Salete e Tiago);



Encontro de esquematização do Capina em Santa Tereza (Partic. Paulo Monteiro e Luciane
Matos);



Encontro Minha Voz, meus Direitos", no Museu da Vida - Fiocruz (Resp: Thamires, Marcia
Oliveira, Ana Letícia e adolescentes);



Formação com Ibase sobre maleta de juventudes na FAG;



Formatura do RAP da Saúde no Tetaro Carlos Gomes (Rosária e Rebeca – Ana ou Thamires);



Formatura Ensino Médico EJA – Parceria Sesi Santa Cruz;



Lançamento do projeto Juventude no IBASE (Thamires e Fred);



Mini Conferência do Direito da Criança e do Adolescente na E.M. Deborah Mendes de Moraes
(adolescentes RNBE – Ana Paula ou Thamires);



Mini Conferência do Direito da Criança e do Adolescente na E.M. Myrthes Wenzel
(adolescentes RNBE – Ana Paula ou Thamires);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza) e Minicurso sobre Educação Financeira – faixa etária até 7 a 11 anos
(educador Thiago);



Oficina Educar sem violência na VIJI – Comarca da Capital – Rio de Janeiro (Marcia Oliveira);
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Participação Marcia Oliveira no "Taller de Disciplina Positiva, Save the Children LAC" no
período de 24 a 26 de setembro na Cidade do Panamá, organizado por Save the Children



Perguntaço com candidatos a Governador/UNICEF na Biblioteca do Consulado da França
(Thamires, Irael, Ana Izabel e João);



Quarta do Conhecimento: "Atividades Estatutárias Desenvolvidas nas Organizações da
Sociedade Civil"- RIO DE JANEIRO/RJ - Local: Auditório do CRCRJ – Centro (Partic. Elaine);



Reunião Geral SNCTZO na UEZO (Partic. Thamires);



Reunião Online Coalizão Brasileira Global Partnership (Marcia Oliveira);



Reunião ordinária do Fórum DCA/ERJ – Capemisa Social;



RNBE: Planejamento Fórum DCA/ERJ na São Martinho (Thamires, Marcia Oliveira, Vitória,
Rebeca e Tiago);



Roda de conversa e lançamento Crianças e seus Caminhos no Museu de Arte do Rio (MAR)
(Partic. Amanda Vilella);



Roda de Diálogo com famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo no Pólo
da Reta de Santa Cruz (Adolescentes da RNBE);



Semana de Mediação Petrópolis da Paz em Petrópolis (Rebeca, Tiago e Ana Paula);

Outubro:


6ª formação do Projeto Criança é Vida Educação Sexual – 13 a 15 anos: oferecido pelo
Instituto Criança é Vida - Osc Ser Cidadão – Santa Cruz (Thamires e Danuza);



Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na UERJ (adolescentes,
Marcia Oliveira, Ana Paula e Thamires);



I Festival Agita Fundação;



Mini Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente na gastão Rangel (Adolescentes e
Thamires);



Minicurso sobre Educação, Saúde e Sexualidade – faixa etária de 12 a 16 anos (educadores
Thamires e Danuza) e Minicurso sobre Educação Financeira – faixa etária até 7 a 11 anos
(educador Thiago);



Oficina de Futebol IFPS com Centro Educacional Jeitinho de Viver (Resp. Ernesto);



Reunião CRAS na FAG com 20 famílias indicadas pela FAG para vaga no SCFV ;
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Reunião de preparação da Conferência Municipal no CAS – Prefeitura (Resp. Ana Letícia e
Tiago);



Reunião NUDECA na FAG;



Roda de Conversa/Palestra" com os profissionais/educadores do IFPS. Tema: experiência da
Fundação na área de Participação Infantil, Mediação de Conflitos e etc. (Resp. Amanda);



Semana Municipal de Alimentação Carioca na feira Agroecológica em CG (Adolescentes,
Thamires e Ana Paula);



SNCT ZO no Miécimo (educadores: Thamires, João, Luis, Ana Paula, Marcia Oliveira, Paulo e
Grupo de Futebol com Ernesto e Thalita);



Visita de Campo KNH na FAG (Resp. Thamires e Ana Paula);

Novembro:


Atividade do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis: Confraternização de encerramento das
atividades do ano de 2018;



Atividade do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis: Ensacamento dos sacos de compostos
para presentear os participantes do encontro de SPG;



Atividade do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis: Limpeza dos canteiros de pneus, envolta
da captação de água da chuva;



Atividade do projeto Práticas e Atitudes Sustentáveis: Visita ao Colégio Estadual Hebe
Camargo para conhecer a experiência de estufas dos estudantes de robótica;



Curso

Crescer

Sem

Violência

na

FAG

(Ana

Paula,

Thamires

e

adolescentes

mobilizadores/orientadores);


Encontro de Planejamento final de ano 2018;



Encontro Rede Carioca Agricultura Urbana - Grupo de SPG (Serviço de Participação e
Garantia) na FAG (Resp. Ana Paula);



Encuentro Sub-regional Sur REDLAMYC - Rede Lationoamericana e caribenha pela defensa
dos direitos das crianças e de adolescentes – Rio de Janeiro no Colégio Marista, Tijuca
(participação de Ana Paula, Thamires, 3 adolescentes e 4 jovens pela FAG e RNBE);



Evento de premiação do Concurso Cultural RNBE – Auditório da UVA – Tijuca;



Exibição da entrevista com Amanda Vilella no Canal Futura – Tema: “Brincar”;
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Formação e manejo de podas na FAG com a equipe de jardinagem da FAG e a presença dos
alunos do curso de jardinagem e paisagismo da Sercidadão (Resp. Paulo);



Formação educação, saúde e sexualidade no conselho Distrital de Saúde, Santa Cruz
(Thamires);



Implantação do projeto “De Jovem pra Jovem” em Petrópolis (Ana Paula, Tiago e Ana Izabel);



Oficina para comunicadores da RNPI na Barra da Tijuca (Partic. Ana Letícia);



Reunião IFPS na FAG - Pauta: Organização Torneio IFPS (Resp. Amanda);



Reunião NUDECA na E.M. Deborah Mendes;



Reunion anual de PASC de aprendizaje y planificacion: 6, 7, 8 de Noviembre en Panama para
todos los socios PASC y el equipo técnico (Marcia Oliveira);



Seminário para discutir projeto de educação para a integridade pública - Education for Public
Integrity (Participação Amanda);



Vozes Populares da Economia: dialogando sobre ações de inspiração alternativa, 30 anos
CAPINA – espaço IDEAL - Centro (Partic. Paulo Monteiro);

Dezembro:


2º Torneio oficinas do IFPS na FAG;



Acampadentro na FAG (Mobilizadores da RNBE, Ana Paula e Thamires);



Assembleia Geral da RNPI em Brasilia (participação Amanda Vilella "substituindo" a Ana
Marcilio da Avante);



Confraternização FAG 2018



Encontro de avaliação do Festival Agita Fundação;



Encontro de Avaliação e Planejamento da FAG;



II Festival Agita Fundação;



Participação FAG no Natal do Bem em SP;



Participação Festival de Direitos Humanos - coordenação da 10 CASDH: Mesa de
encerramento, com tema proposto: O direito a cidade, valorizando experiências de
pertencimento no território de Santa Cruz, Guaratiba e Sepetiba (FAG representada por Vitoria
Luiza e Rosaria Silva, apresentando os resultados do projeto Um Olhar sobre o Piraquê, que
fizeram na FAG no projeto IPPI);
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Participação Festival de Direitos Humanos - coordenação da 10ª CASDH: mostra de cinema
para todos os participantes no Ecomuseu;



Reunião do Conselho da FAG;



Reunião NUDECA no Conselho Tutelar;

VII.II. Considerando as atividades detalhadas acima, informe o público alvo principal (mais
representativo), dentre as opções abaixo, em relação aos beneficiários das atividades.
A entidade poderá selecionar até três opções de Público Alvo, que considere mais representativos
dos beneficiários das principais atividades que realiza. Para isso, os campos selecionados devem ser
preenchidos com os algarismos 1, 2 e 3, de acordo com a ordem de prioridade do público alvo.

(1) Crianças e Adolescentes;
( ) Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual;
( ) Idosos;
( ) Mulheres;
( ) Associações;
( ) Pequenos produtores;
( ) Portadores de Deficiência;
( ) Negros/Quilombolas;
( ) Indígenas;
( ) Estudantes;
( ) Adolescentes em conflito com a lei;
( ) Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário;
( ) Indivíduos em situação de rua (moradores de rua);
( ) Migrantes/ Imigrantes;
(2) Família;
( ) Usuários de substâncias psicoativas.
( ) Comunidades locais
( ) Comunidade científica
( ) Autoridades locais
( ) Lideranças comunitárias
( ) Moradores de áreas de ocupação
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( ) Outras ongs;
( ) Organizações/ movimentos populares
(3) Outros
Qual (is): jovens e adultos moradores da comunidade com renda em situação de
vulnerabilidade social, principalmente aqueles com renda per capta até ¼ do salário mínimo.

VII.III. Informe a origem da principal fonte de recursos que custeiam as atividades, serviços e
projetos realizados, marcando na opção correspondente (se a entidade recebe recursos de
mais de uma fonte, informe os percentuais recebidos de cada fonte):

(X) Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade) 5%
(X) Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou associados) 2%
(X) Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 3%
(X) Privada (recursos de doações eventuais) 55%
( ) Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)
(X) Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais) 35%
( ) Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.) ______ %

VII.IV. Preencha os campos abaixo com informações relativas à área de abrangência das
atividades, serviços e projetos desenvolvidos, considerando a localização do conjunto de
pessoas que usufrui os serviços prestados pela entidade. Especifique a área de abrangência no
espaço correspondente a opção escolhida:

Área Geográfica de abrangência do projeto: (X) Bairro
Bairro: Guaratiba
Município: Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro

VII.V. Informe qual a zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos
desenvolvidos:
( ) Rural (X) Urbana (com características rurais)

( ) Ambas (rural e urbana)
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VIII – Questionário de inserção social da entidade:
Informações sobre a inserção social da entidade, levando em consideração a relação de
representatividade da entidade com o público beneficiário de suas atividades, serviços e
projetos:

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 ( )

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:
A Fundação Angelica Goulart sempre primou pela participação dos beneficiários de seus
projetos no planejamento, execução e avaliação das atividades, considerando a relevância de tal
participação para traçar metas e idealizar novos projetos. Assim, a partir das avaliações das
atividades e no final de 2017, levantamos sugestões sobre possíveis ações que poderiam a ser
desenvolvidas pela Fundação no ano de 2018. Os assuntos mais relevantes continuam sendo:
transporte, segurança e saúde pública, acessibilidade e lazer foram levantados como forma de
propor ações e mobilizações ao embate dessas questões sociais.
Cabe destacar que a participação da criança e do adolescente é um princípio institucional
fundamental valorizado sistematicamente no cotidiano institucional e por isso todas as ações são
pensadas considerando as informações fornecidas pelos diagnósticos construídos a partir dos
espaços de escuta desenvolvidos nas atividades.
Toda a comunidade institucional participou de forma ativa das atividades descritas acima,
conduzindo de forma integrada e multidisciplinar as temáticas e ações planejadas junto ao público
atendido na instituição.
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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)

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:
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - CRAS Maria Vieira Bazani

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado 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.

Público avo:
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.

A seleção dos beneficiários é realizada pelo CREAS Maria Vieira Bazani. E as atividades
desenvolvidas são planejadas e monitoradas pela equipe do CRAS (Assistente Social e Pedagoga).
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Há interlocução e referenciamento com o referido CRAS. Não há com o CREAS local, com
exceção dos casos em que os usuários são encaminhados para inserção na atividade desenvolvida,
mas acompanhados pelo CRAS.

b) Capacidade de Atendimento: 40 atendimentos diretos.

c) Recursos financeiros a serem utilizados:
A Fundação Angelica Goulart, disponibiliza a infraestrutura de suas 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.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde

Carga Horária Semanal

Vínculo com a entidade

Psicóloga

01

30h

Celetista (com carteira assinada)

Dinamizadora 01

06h

Profissional contratada pelo CRAS
Maria Vieira Bazani

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):
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Descrição da atividade realizada:
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6
a 14 anos apresenta dois eixos iniciais: o eixo Convivência Social e o eixo Participação. A
Convivência Social é o eixo principal, uma vez que melhor traduz a essência dos Serviços de
Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O eixo
Participação tem caráter democrático, descentralizador e reconhece a criança e o adolescente como
sujeitos de direito em formação e com efetiva participação no mundo público.

Objetivo Geral:
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;
•

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:
Encontros semanais com 3 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
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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.

Atividades/Ações Desenvolvidas:
As atividades do serviço foram fundamentadas por temas transversais que contemplaram os
objetivos e o alcance dos resultados esperados.

Temas
 Infância/Adolescência e Direitos Humanos e Socioassistenciais;
 Infância/Adolescência e Saúde;
 Infância/Adolescência e Meio Ambiente;
 Infância/Adolescência e Cultura;
 Infância/Adolescência e Esporte, Lazer, Ludicidade e Brincadeiras;
 Infância/Adolescência e Trabalho.

Foi fundamental para a adesão do grupo que as atividades desenvolvidas estimulassem
vivências, práticas e experiências aproveitando a cultura local e garantindo diversidade, qualidade e
criatividade.
Nos grupos foram trabalhados o corpo, a mente e as interações sociais através de jogos
matemáticos, esportivos, recreativos, jogos com palavras, dinâmicas, palestras, gincanas, música e
também recursos de mídia com TV, vídeo, DVD, cinema, rádio, jornal e computador. Ressaltamos
que a proposta para as atividades de cada turma foi realizada de acordo com o Plano de Trabalho da
Equipe técnica CAS: 10º CRAS- Maria Vieira Bazani, com base na Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 109 de 11/11/2009.

Resultados Obtidos:
 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;
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 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.

Dia/horário/periodicidade: Quartas e Quintas-Feiras, das 13h as 16h, no período de Fevereiro a
Dezembro de 2018.
 Projeto Uma Vitória Leva a Outra (UVLO) - ONU Mulheres

A Fundação Angelica Goulart busca realizar projetos que atendam as demandas na região
de Guaratiba. O desenvolvimento social e o incentivo a uma infância e adolescência feminina
mais empoderada, sem dúvidas, também são focos do trabalho institucional.
Por isso, um dos destaques no campo do atendimento a meninas adolescentes foram as
atividades do projeto “Uma Vitória Leva à Outra” (UVLO). A iniciativa surge de um trabalho da
ONU Mulheres e do Comitê Olímpico Internacional de criar espaços de convivência seguros
para descoberta de habilidades, autoconhecimento e reconhecimento de potencialidades com
meninas adolescentes entre 13 e 18 anos livre de preconceitos de gênero. 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 adquirem 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.
Com um currículo próprio para atendimento desse público, “Uma Vitória Leva à Outra”
desenvolve oficinas facilitadoras com temas direcionados à autoestima e liderança, saúde e
direitos sexuais e reprodutivos, empoderamento e eliminação da violência contra meninas e
educação financeira.

a) Público Alvo: Crianças e Adolescentes entre 11 e 15 anos.

b) Capacidade de Atendimento: 30 atendimentos diretos.
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c) Recursos financeiros a serem utilizados:
Privada (recursos de doações e parceria com Fundação nacional) e recursos de doações
eventuais pessoa física e jurídica. Atividade 100% gratuita aos usuários.

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as Resoluções CNAS nº 17/2011 e nº
09/2014, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS:

Quadro de Recursos Humanos
Profissão

Qtde Carga

Vínculo com a entidade

Horária
Semanal
Dinamizadora

01

03h

Profissional

contratada

Professora de Educação 01

03h

Empodera/ONU Mulheres

pela

ONG

Física

e) Abrangência Territorial: Pedra de Guaratiba - Rio de Janeiro.

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social
fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação
(Atividades Desenvolvidas no ano 2018):

Descrição da atividade realizada:
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 2018 sediou uma oficina da parceria entre a ONG Empodera – Transformação pelo Esporte
e a ONU Mulheres para 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. Tal atividade
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foi fruto da parceria que começou em 2017, 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.

Resultados: Capacitação de 30 adolescentes.

Dia/horário/periodicidade: 23 e 24 de julho de 2018.
 Além das parcerias já mencionadas. Descrevemos nas linhas abaixo, algumas das ações que
articulamos para ampliação e/ou acesso da população atendida a bens e serviços sociais e
culturais, por meio de notícias que elaboramos ao longo do ano de 2018, com base nas
atividades realizadas.

Rolou atividade especial de Verão na Fundação.
A ação em parceria com o Centro Municipal de Saúde Alvimar de Carvalho informou sobre
a prevenção da Dengue, transmissão, cuidados e formas de combate à doença. Cerca de 50 pessoas
assistiram palestras, conversaram sobre saúde e visitaram os Sistemas de Práticas Sustentáveis da
instituição. A empresa Baruel presenteou crianças e famílias com Kits de Repelentes.

A Fundação participou da conceituada formação na área da inteligência emocional, o
Método CIS. Nós acreditamos que GRATIDÃO significa que a energia recebida, deve ser
retribuída. Então, MUITO obrigada @febracisrj pela gratuidade e participação dos nossos
colaboradores!

A Fundação no Evento Primeira Infância na Cidade do Rio.
A Fundação junto com outras organizações que compõem o grupo de trabalho Plano
Municipal pela Primeira Infância no CMDCA, realizo o evento Primeira Infância na Cidade do Rio.
O evento foi um encontro para reunir informações e conhecer mais sobre o que o Rio de Janeiro tem
feito pelas crianças de 0 a 6 anos, onde foram debatidas as ações e projetos são desenvolvidos para
atender a primeira infância os principais desafios encontrados e como podemos fortalecer as
articulações intersetoriais pela primeira infância no Rio. O debate que mobilizou mais de 200
pessoas, entre autoridades do Legislativo, Judiciário e Executivo municipais, e representantes de
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organizações da sociedade civil e de movimentos sociais no evento "Primeira Infância na Cidade do
Rio".

A Fundação no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), através do Grupo de Trabalho sobre Proteção e
Prevenção às Violências, dando continuidade ao enfrentamento a todas as formas de violência
contra a primeira infância, se coloca como um aliado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual e propaga junto com as organizações e colaboradores da rede, da qual a
Fundação Angelica Goulart faz parte, ações de luta contra a violência sexual. Este ano completamos
18 anos desde que a sociedade civil em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes promove
atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da
violência sexual na vida de meninas e meninos. É importante lembrar que a data de 18 de maio não
foi escolhida aleatoriamente. Ela busca dar visibilidade a um crime bárbaro que chocou o Brasil, em
1973, quando a menina Araceli Cabrera Sanches, de 8 anos, no Espírito Santo, foi sequestrada,
drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O crime
ficou impune. Acompanhe no site da RNPI as principais ações das organizações em torno dessa
data.http://primeirainfancia.org.br/

A Fundação Angelica Goulart, continua comprometida e engajada em campanhas
nacionais de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Dia 18 de
maio, somamos forças na luta, junto a Rede Nacional Primeira Infância e a todas as organizações,
parceiros e colaboradores da Rede que juntos fortalecem essa causa. Durante o mês de Maio, varias
ações estão em nossa agenda: No Rio de Janeiro a Fundação tem uma agenda de 3 ações: – 12/05
(sábado) – Intercâmbio sobre Educomunicação, com elaboração de vídeos e fanzines com o tema: É
violência ou não é? 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infantojuvenil. Público: Adolescentes e educadores do projeto Convergências (bairro Vargem
Grande- Zona Oeste RJ) e da FAG (bairro: Guaratiba- Zona Oeste RJ); – 18/05 (6ªfeira) – Ação em
2 escolas estaduais da região de Guaratiba, com oficina integrada sobre direitos sexuais e
reprodutivos, rede de proteção local e estratégias de prevenção da violência. Os facilitadores serão
os adolescentes e jovens – parceria da Fundação Angelica Goulart, Rede Não Bata, Eduque e Rap
da Saúde. A culminância das atividades será uma caminhada até a Praça Raul Capello Barroso
(Rodo), onde acontecerão manifestações culturais, panfletagem e diálogo com a comunidade.
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Público: Adolescentes e jovens estudantes do EM e comunidade em geral; – 23/05 (4ªfeira) –
Debate com alunos do EM do colégio Marques Rodrigues, no bairro Senador Camará – Zona Oeste
RJ, abordando o tema: É violência ou não é? 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual Infantojuvenil. A Fundação segue firme com os seus princípios.

A Fundação no espetáculo "Valencianas - Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto" na
Theatro Municipal.
Já imaginaram o ritmo agitado do frevo ao som de violinos? Quando a música popular se
une à música clássica, o resultado é, sem dúvidas, uma explosão sonora. Agora pensa naqueles
clássicos do Alceu Valença sendo executados por uma orquestra?! "Tu vens, tu vens... eu já escuto
os teus sinais..." O "coração bobo" bate até mais forte, não? E foi bem assim que funcionários,
crianças e jovens da Fundação Angelica Goulart se sentiram assistindo ao espetáculo "Valencianas Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto" na última quarta-feira (23/05), no Theatro Municipal.
Nossos agradecimentos especiais à Orquestra Ouro Preto em proporcionar uma noite emocionante e
inesquecível. * Texto @analmribeiro

Aconteceu no dia 5 de junho em Brasília a reunião que discutiu o projeto a "Primeira Infância
nas Eleições 2018", promovida pela Rede Nacional Primeira Infância. No encontro além de
consolidar o texto das cartas-compromisso que serão enviadas para os candidatos à Presidência da
República e aos governos dos estados, também foi apresentado o Plano de Comunicação que dá
visibilidade a iniciativa da Rede. Presente como representante do GT Participação Infantil da RNPI,
a Fundação apresentou propostas que foram aprovadas e incluídas nos anexos da Carta, tais como:
Garantir, por meio de metodologias adequadas, contínuas e seguras o direito das crianças
participarem de tudo o que lhes diz respeito e Abrir às crianças espaços legítimos, permanentes e
dinâmicos de participação.
Participando ativamente da RNPI desde 2008, a Fundação, realiza os projetos Entrelaços e
Conectados

com

o

Brincar

com

o

foco

na

Primeira

Infância.

Em 2018, esses dois projetos que já receberam apoio das conceituadas organizações Fundação
Abrinq e Save The Children, estão sem patrocínio.
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A Jovens mobilizadores da @naobataeduque estão em Codó no Maranhão replicando
rodas de diálogo, uma das metodologias da Rede. Na conversa, eles trocam ideias sobre como
construir uma relação saudável e democrática entre adultos, crianças e adolescentes. A Fundação
Angelica Goulart é Secretaria Executiva da Rede e acredita que o diálogo é um caminho possível e
fundamental na luta pelo fim dos castigos físicos e humilhantes.

A Fundação Sustenta Habilidades.

Integrando as ações sobre o mês do meio ambiente,

aconteceu ontem o evento “Fundação Sustenta Habilidades”. No encontro, que reuniu alunos do
Colégio Estadual Hebe Camargo, participantes da turma de jardinagem da @sercidadao e do
Serviço de Convivência Familiar e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, aconteceu um bate papo
super interessante sobre ecologia, práticas sustentáveis e tecnologias sociais. A conversa contou
com a participação de vários parceiros da Fundação, entre eles Anderson Dias, professor de Meio
Ambiente do Brasil do Colégio Hebe Camargho, Alberto Balão, Gerente regional da Comlurb de
Guaratiba, Gilmar Guedes, Marco Berao e Robson Macedocomo da Ong Jornada da Estrela e do
paisagista Maurício Diniz. Além do bate papo, teve ainda a exibição de vídeos e um lanche solidário
com a participação de todos.
O evento foi encerrado com a apresentação do músico e compositor @betowilliambrasil
Sustentabilidade é um dos temas transversais da Fundação, que desenvolveu até 2017 o Projeto
"Práticas Sustentáveis, sustentam a vida", direcionado para crianças e adolescentes da instituição.

A Fundação na ação de mobilização e diálogo com a comunidade sobre formas de
educar crianças e adolescentes. Está rolando agora (26/06) no calçadão de Campo Grande a ação
de mobilização e diálogo com a comunidade sobre formas de educar crianças e adolescentes. Essa é
uma das ações promovidas pela @naobataeduque pelo Dia Nacional pela Educação Sem Violência.
A Fundação Angelica Goulart é Secretaria executiva da Rede e juntas seguem na luta pelo fim dos
castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes.

A Fundação no Dia Nacional pela Educação sem Violência. Hoje é dia de celebrar e Refletir. Há
quatro anos foi aprovada a Lei 13.010/14, que estabelece como direito da criança e do adolescente
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. O
nome da Lei é uma homenagem ao menino Bernardo Boldrini, morto em abril de 2014, aos 11 anos,
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em Três Passos (RS). @naobataeduque que acompanhou e incentivou a tramitação, lança nessa
importante

data

o

Dia

Nacional

pela

Educação

sem

Violência.

Para celebrar o momento várias ações foram preparadas, inclusive uma campanha virtual com a
participação de personalidades públicas envolvidas com a causa, como a apresentadora e porta-voz
do lema “Não Bata, Eduque”, @xuxamenegheloficial os atores @keniamariak e @ericobras e o exministro de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro. Importante: ➔ Essa lei equipara o direito da
criança e do adolescente à integridade física e psicológica ao direito dos demais cidadãos
brasileiros.
➔ É uma lei de cunho preventivo que visa romper com a aceitação e banalização do uso dos
castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes pela sociedade brasileira.
Desconstruindo Mitos: A lei NÃO propõe prender ninguém. NÃO tira a autoridade dos pais e
responsáveis; a polícia NÃO vai entrar na casa de ninguém por causa dessa lei. Se houver alguma
denúncia o Conselho Tutelar será o responsável por entrar em contato com a família; NÃO
criminaliza os pais e responsáveis. A Fundação é Secretaria Executiva da Rede Não Bata Eduque e
juntas tratam do tema há dez anos, com a participação incansável de Angelica Goulart que lutou até
o fim da vida pela garantia de que crianças e adolescentes fossem tratados com justiça e igualdade.
Fonte: Não Bata Eduque.

A Fundação, de olho no futuro, vê nas oportunidades uma chance para se atualizar e
com isso vem tecendo importantes parcerias que farão toda a diferença nessa nova fase. Uma delas
é a @nosdacomunicacao que mais do que uma parceira, tem sido uma aliada nesse momento de
transição. Trazendo um novo olhar sobre comunicação e marketing, a agência realizou na semana
passada aqui na Fundação a Oficina de Comunicação e Cultura. @pauloclemen, diretor da Nós e
conselheiro voluntário da Fundação foi o responsável pela Oficina que tratou de temas atuais e
relevantes que estão fazendo a diferença sobre a comunicação no terceiro setor. Quem também
participou da oficina foi a nova diretora voluntária da Fundação @hcpedroso, que dividiu um pouco
de sua experiência no setor com todos os participantes. A Fundação é toda gratidão pela parceria e
apoio.

A Fundação na Caravana dos Direitos da Criança e Adolescente.
Crianças e adolescentes precisam participar da discussão sobre seus direitos e terem
garantido o seu lugar de fala. Por isso Rebeca Cassiano, adolescente participante dos Projetos da
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Fundação Angelica Goulart e mobilizadora da Rede Nao Bata Eduque, marcou presença na
Caravana dos Direitos da Criança e Adolescente, que aconteceu entre 18 e 20 de julho em Vitória ES,

representando

crianças

e

adolescentes

do

RJ.

Presente também, Gabriel Bergone, do Forum Juventude Sul Fluminense.
A caravana faz parte da etapa regional sudeste do encontro do Conselho Nacional de
Direitos da Criança e do Adolescente- CONANDA.

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 julho, a segunda 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 Angelica Goulart e Empodera. Juntas promovendo a igualdade de direitos e a equidade de
gênero através do empoderamento feminino.

Fundação Angelica Goulart e a @naobataeduquemarcaram presença na Préconferência dos Direitos da criança e do adolescente da 8ª, 9ª e 10ª CASDHs que aconteceu na
terça (21/08) em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.
Promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA Rio,
as pré-conferências têm o objetivo de sensibilizar e mobilizar os órgãos públicos e a sociedade civil
de cada território para levantar os avanços e desafios enfrentados para a efetiva implantação da
Política de Atendimento à criança ao Adolescente e a Proteção Integral. O evento que englobou as
áreas de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, das coordenadorias de Assistência Social e Direitos
Humanos (CASDHs) 8ª, 9ª e 10ª, reuniu cerca de 230 participantes discutindo temas fundamentais
como a garantia dos direitos e Políticas Públicas , prevenção e enfrentamento da Violência contra
crianças e Adolescentes; Orçamento e financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;
Participação, Comunicação Social e Protagonismo, entre outros. A educadora jovem Thamires
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Guedes e o Jovem Tiago Araújo, juntamente com as adolescentes Rosária e Rebeca Cassiano saíram
como delegados que representarão a Zona Oeste nas próximas conferências, podendo propor e votar
nas propostas. Rosária, adolescente mobilizadora da Rede Não Bata Eduque, deixou claro por que
gostaria de ser delegada. "Quero ser delegada pois acho importante que possamos votar nas
propostas das próximas Conferências representando todos os adolescentes do nosso território, pois
como muitos já falaram, não dá pra falar do adolescente sem ele presente".
Formação da turma da EJA – Ensino de Jovens e Adultos 2018
Segundo Paulo Freire: “É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar;
porque

tem

gente

que

tem

esperança

do

verbo

esperar.

E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não
desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo…”
Esperançar foi um dos verbos mais estudados pelas turmas da EJA – Ensino de Jovens e adultos ao
longo desses anos. E foi bonito demais vê-lo sendo aplicado na noite de quinta-feira (06/09) em
meio a discursos emocionados durante a celebração da Formatura de mais uma turma do ensino
médio. Os sonhos em forma de diploma foram recebidos pelos formandos orgulhosos com a
conquista após meses de dedicação e em cada discurso, lágrimas e agradecimentos, a todos que
contribuíram para a realização dessa conquista oportunizada pela Fundação Angelica Goulart em
parceira com o SESI Educa Mais. Desde 2010, essa parceria já transformou a histórias de mais de
900 jovens e adultos da região de Guaratiba. A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de
ensino que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país. É destinada a homens e mulheres
acima de 15 anos de idade que não deram continuidade em seus estudos e também àqueles que não
tiveram acesso à escola na idade apropriada. Hoje, mais e mais pessoas puderam completar sua
formação escolar e realizar um sonho com essa oportunidade. Todos os anos a Fundação promove a
celebração desse momento especial, mas esse ano teve uma contribuição diferente, a ajuda de
parceiros e amigos que acreditam no trabalho da Fundação e dos próprios formandos que se
organizaram e providenciaram a decoração e alimentação do evento. Agradecemos de coração a
parceria com a Authentic Formatura e Eventos que disponibilizou as becas e a ajuda dxs voluntarixs
Simone Nabuco, Lucimar Monteiro, Neusa Fátima, Ana lúcia e Andre Bracher, ex -funconários da
Fundação e Alex Xavier e Marcele Padilha, ex- alunos de Projetos da Fundação. A Fundação
Angelica Goulart só é possível por conta de todas essas mãos e corações.
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A Fundação Angelica Goulart segue caminhando e já retomou algumas atividades.
Nessa nova caminhada, parcerias importantes foram renovadas e em agosto alguns projetos
voltaram para agitar novamente a Fundação. Para celebrar a continuidade desse trabalho que em
outubro comemora 29 anos e mais de 200 mil atendimentos realizados, faremos o Festival AGITA
FundAÇÃO, misturando arte, cultura, diversão, amigos, parceiros e a comunidade de Pedra de
Guaratiba. O Festival vai acontecer no dia 06/10 de 15h as 22h, aqui na Fundação Angelica Goulart.
Além da apresentação voluntária de artistas da comunidade, também teremos bebidas, comidas, foto
divertida, sorteios de brindes e pula pula para as crianças. Ah! também vai rola a inauguração do
nosso Bazar Beneficente. Toda verba arrecadada durante o evento será revertida para a manutenção
das instalações, alimentação e materiais pedagógicos para as atividades.

A Fundação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Zona Oeste também pensa
Ciência e Tecnologia. A prova disso é que todo ano desde 2005 esses temas são debatidos ao longo
de uma semana inteira de atividades, mostras e muita interatividade. Organizada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia com o apoio de várias instituições, entre elas a Fundação Angelica Goulart, a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano traz o tema "Ciência para a redução das
desigualdades".

A Fundação na XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Promover a ampla reflexão sobre a infância e adolescência e as políticas públicas da área,
integrando pensamentos e propostas de crianças, adolescentes, profissionais do sistema de garantia
de direitos e redes de proteção e toda sociedade é a finalidade da XI Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente no Rio de Janeiro. Rebeca Cassiano, 13 anos, participante de
projetos da Fundação Angelica Goulart e mobilizadora da @naobataeduque , juntamente com
Patrick, do Rap da Saúde, representam os meninos e meninas da cidade do RJ, na mesa de abertura
da Conferência. "Fizemos em Guaratiba as miniconferencias em quatro escolas e foram mais de 500
alunos e uma das grandes preocupações q escutamos lá é que eles não são ouvidos nas escolas. Isso
é grave porque a escola é nossa, passamos muito tempo do dia lá e como assim não participarmos.
Por isso tem que ter o CPA - comitê de participação de adolescentes na cidade do Rio, espaços em
que possamos fazer propostas, opinar, afirma Rebeca. A XI Conferência é organizada pelo CMDCA
- RJ e uma grande rede de parceiros entre eles, a Fundação Angelica Goulart.
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A Fundação Angelica Goulart tem um lindo quintal, quem vê sempre se
encanta. Muitas mãos e corações já cuidaram dele e hoje os responsáveis por isso são David e
Victor,

coordenados

pelo

Paulo,

educador

social

da

Fundação.

Os dois são ex alunos do Projeto de Jardinagem da Ong @sercidadao, parceira e amiga da
Fundação. A parceria tem dado tão certo que na terça-feira, 27/11, a Fundação recebeu a turma do
curso de 2018 para uma aula prática no quintal.
Os dezoito jovens conheceram a Fundação e tiveram aulas sobre poda e compostagem. A
parceria também possibilitou quem em 2019 os novos alunos tenham aulas práticas na Fundação a
cada 3 meses. Eles ganham prática e conhecimento e o quintal da Fundação continua bonito e bem
cuidado como sempre foi.

A Fundação Angelica Goulart recebeu ontem (30/11), o curso Crescer sem Violência,
promovido pelo @canal_futura em parceria com o Ibase, as redes NUDECA (Núcleo de Defesa da
Criança

e

Adolescente

de

Guaratiba)

e

a @naobataeduque

Com foco no enfrentamento ao trabalho infantil e ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, o curso propõe a troca de conhecimentos e estratégias de prevenção das violências e
auto proteção para adolescentes, jovens mobilizadores da comunidade e profissionais da rede de
proteção local. No primeiro encontro, os 25 participantes estiveram envolvidos em atividades
dinâmicas e participativas, com o intuito de fomentar espaços em que possamos ampliar o diálogo
sobre questões fundamentais que afetam a vida de crianças, adolescentes e jovens , como os direitos
humanos, dentre eles os direitos sexuais e reprodutivos.“Em tempos de ódio o amor virá em todas as
cores, gigante que é pra doer os olhos, embrulhar o estômago e embaralhar a mente pequena de
quem só consegue enxerga-lo em preto e branco”, disse João Caetano, jovem participante do curso e
que fez o encerramento do encontro com essa mensagem.

O Festival Agita Fundação foi um sucesso e nos trouxe além de alegria, movimento e
energias positivas, parcerias. Umas delas é o Yes Idiomas Pedra de Guaratiba, um parceiro que
veio para ficar. Promovendo um ato de solidariedade, numa ação do dia das crianças, eles
convidaram os alunos participantes dos cursos a doarem brinquedos e a Fundação foi a instituição
escolhida para receber essa doação. A Fundação Angelica agradece a todos que participaram da
ação, os presentes e o carinho! Foi tão bom que já tem uma segunda edição vindo por aí. Dia 08/12 a
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partir das 15h vamos agitar novamente o quintal da Fundação com muita alegria, amigos e energia
positiva.

2018 foi um ano em que a Fundação Angelica Goulart agregou mais do que
parcerias,esforços, saberes e iniciativas. Uma dessas iniciativas foi a participação do Treinamento
de organizações multiplicadoras da metodologia "Uma Vitória Leva à Outra" promovido
pela @_empodera. O evento que aconteceu entre 3 a 6 dezembro no Sesi de Vicente de Carvalho foi
direcionado para instituições com potencial de multiplicação do Projeto em 2019. Amanda Villela
que participou representando a Fundação trouxe alguns relatos de outras participantes do
treinamento: “Ficamos muito felizes em participar do treinamento sobre melhores práticas para a
criação de espaços seguros e inclusivos para meninas no esporte e aprendizagem da metodologia do
programa Uma Vitória Leva à Outra.” “A formação foi muito produtivas e um excelente espaço de
troca com outras organizações sobre o Empoderamento Feminino por meio do Esporte! A Fundação
agradece a oportunidade e torce para que em 2019, dezenas de outras meninas possam se
emponderar por intermédio do projeto.
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos", diz a
primeira frase do Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 70 anos
hoje (10/12). O documento histórico instituído pela ONU define os direitos básicos do ser humano
para a promoção de uma vida digna para todos, independentemente de nacionalidade, cor, sexo e
orientação sexual, política e religiosa. A Fundação Angelica Goulart, que promove e defende os
Direitos Humanos, celebra essa data e participa hoje do Seminário "Direito à vida: vivências de
pertencimento e protagonismo no território de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Guaratiba", no
auditório da Faculdade Estácio de Sá de Santa Cruz.
Presentes à mesa de diálogo, a jovem Vitória Luiza e a adolescente Rosaria Silva falaram
sobre o projeto do grupo de Incidência Politica e Participação Infanto-juvenil de que participam
como o tema "O olhar das crianças sobre o Piraquê". Para Rosária que tem 13 anos "o encontro foi
bem bacana porque a gente pode falar das nossas vivências e aprender um pouco das realidades dos
nossos outros colegas que estão lutando junto com a gente e conhecer outras pessoas que
transformam vidas de crianças e adolescentes e que fazem um trabalho lindo sem precisar da ajuda
do governo. Foi emocionante falar do lugar onde vivemos. Também descobrimos que Santa Cruz
não é a ponta da cidade, é o começo".
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As parcerias foram fundamentais para que a Fundação Angelica seguisse em 2018. O
IFPS - Instituto Floriano Peçanha dos Santos foi mais do que um parceiro, foi um amigo que
contribuiu para que centenas de crianças e adolescentes pudessem estar envolvidos com a arte, a
cultura e o esporte por meio de oficinas de Capoeira, percussão e futebol. E a culminância dessas
atividades aconteceu na quarta 12 de dezembro. Foi bonito ver o quintal cheio da alegria de
crianças, adolescentes, famílias e comunidade. Desde a apresentação da Banda da Escola Municipal
Engenheiro Gastão Rangel, passando pela grande roda de capoeira comanda pelo Mestre Cabeleira
(Adriano), até a apresentação da peça Pedra de Guaratiba - Nossa História, com apresentação do
grupo de percussão, idealizada pelas crianças e pelo dinamizador Luis. Para fechar aconteceu
também o torneio que reuniu equipes formadas por outras Instituições de entorno: Centro
Educacional Jardim Escola Jeitinho de Viver, Escola Municipal Engenheiro Gastão Rangel; Escola
Municipal Deborah Mendes de Moraes; São Camillo de Lellis divididos em dois grupos por faixa
etária. Foram disputas animadíssimas que consagraram campeão na faixa etária de 07 a 10 - Jeitinho
de Viver e de 11 a 14 anos: Equipe IFPS/Fundação Angelica Goulart. A gente agradece muito a
Yasmin da @_empodera_ outra parceira importante da Fundação e trouxe toda a sua experiência
com o sobre emponderamento feminino através do esporte e a Yes Idiomas de Guaratiba que doou
as medalhas e os troféus.

A Fundação Angelica Goulart esteve presente na etapa Nacional da Caravana pelos
direitos das crianças e adolescentes que aconteceu nos dias 17 e 18 de dezembro, em Brasília-DF.
Organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente – CONANDA em
parceria com Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos
Direitos Humanos - SNDCA/MDH e diversas entidades a caravana é parte do Projeto “POR ONDE
PASSAM OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES?"
Na caravana, além de serem apresentadas as consolidações dos resultados das Etapas
Regionais da Caravana Pelos Direitos das Crianças e Adolescentes, também são discutidos os
encaminhamentos e ações propostos nas etapas. Rebeca Cassiano, adolescente mobilizadora da
Rede Não Bata, Eduque e participante do projeto de Incidência politica da Fundação foi eleita pelo
fórum DCA RJ para representar as Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro no Comitê de
Participação de Adolescentes (CPA) do CONANDA. Rebeca também foi convidada para participar
e compor a mesa do Seminário sobre Letalidade de Crianças e Adolescentes, organizado pelo

99

Rua Belchior da Fonseca, 1.025 - Pedra de Guaratiba
Rio de Janeiro / RJ CEP: 23027-260
Tel.: +55 (21) 2417-1925 / 2417-1252
contato@fundacaoangelicagoulart.org.br
CNPJ: 31.420.425/0001-83

Ministério dos Direitos Humanos e pela SNDCA, que tem por objetivo conhecer a dura realidade
que atinge a vida de crianças e adolescentes em todo pais, de forma cruel e seletiva.
A adolescente de 13 anos destacou a importância de estarmos todos atentos ao genocídio de
jovens negros, pobres e periféricos que tem aumentado sucessivamente a cada ano e também a
participação de crianças e adolescentes nas decisões que são tomadas sobre eles. “Só uma pergunta
que eu gostaria de deixar pra vocês: quantas, Maria Eduarda e Marcos Vinicius que estavam apenas
buscando um futuro melhor dentro da escola vão ter que existir pra que isso finalmente acabe? Falta
educação, falta segurança, falta saúde e nós, todos nós não podemos continuar parados”.

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.

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.

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
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vivências institucionais. Para estimular ainda mais esses temas e continuar a replicá-los em nossas
ações a Fundação participa pelo segundo ano consecutivo do curso de Introdução à Viabilidade
Econômica e Gestão Democrática de Empreendimentos Populares oferecido pela CAPINA
(Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa). O Projeto que tem com missão atuar no
campo da Economia dos Setores Populares buscando a afirmação da cidadania dos trabalhadores,
entende cidadania como o exercício da capacidade de crítica, de resistência e de incidência sobre as
condições que geram as desigualdades e a deterioração social, política e ambiental.No ano de 2018,
promoveu a capacitação do do educador ambiental da Fundação, Paulo Monteiro, no curso de
gestão e viabilidade, no grupo de técnicos que já atuavam com grupos e empreendimentos
solidários.
Duas membras da equipe de trabalho da Fundação participaram da formação na área da
inteligência emocional, o Método CIS (Coaching Integral Sistêmico), promovido pela FEBRACIS
no Rio de Janeiro. O Método CIS aposta na reprogramação mental de três fundamentos da emoção
humana: a Inteligência Emocional, as competências emocionais e, por último, a reprogramação de
crenças. Foram 3 dias de imersão e conhecimento que certamente serão replicados e agregados não
só ao nosso trabalho e missão institucional, como também na qualidade de vida dos nossos
colaboradores que participaram da formação. O Método CIS – Coaching Integral Sistêmico – além
de alavancar o nosso potencial, proporcionou a clareza de que cuidando de cada um de nós,
estaremos cada vez mais saudáveis e aptos para atender o nosso público. Finalizamos o ano com a
participação do Treinamento de organizações multiplicadoras da metodologia "Uma Vitória Leva à
Outra" promovido pela @_empodera. A psicóloga Amanda Villela que participou representando a
Fundação trouxe alguns relatos de outras participantes do treinamento: “Ficamos muito felizes em
participar do treinamento sobre melhores práticas para a criação de espaços seguros e inclusivos
para meninas no esporte e aprendizagem da metodologia do programa Uma Vitória Leva à Outra.”
“A formação foi muito produtivas e um excelente espaço de troca com outras organizações sobre o
Empoderamento Feminino por meio do Esporte!
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8) Avaliação

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 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: _____________________

9) 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 ( )
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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).
A Instituição 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. Nossa inserção ocorreu de forma direta nos seguintes espaços:
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) – Participação nas
Assembleias Ordinárias e no 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);
 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes;
 Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) – Grupo de Trabalho sobre Participação Infantil e
Grupo de Trabalho sobre Prevenção e Proteção das Violências;
 Rede Não Bata, Eduque (RNBE);
 Rede Carioca de Agricultura Urbana.

10) 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 de 2018, 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
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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.

11) 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 ( )

12) 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 ( )
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VII – Quem Somos
CONSELHO DIRETOR
Vinicius dos Santos Souza – Presidente
Helen Christine Gonzaga Anderson Pedroso – Diretora Administrativa
Milton da Silva Quintino – Diretor Operacional

CONSELHO CURADOR
Daniel Evangelista de Souza
Sérgio Besserman Vianna
Cleia José Silveira
Wanda Angel Aduan
Paulo Ricardo Clementino dos Santos
Vandré Luis Meneses Brilhante
Itamar Silva

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Maria Luisa de Barros Correia
Marcia Gomes Ferreira
Jacob Frenkel

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Ary Garcia de Andrade Junior
Martha Regina Santos Costa Medeiros
Fernanda Rocha Morales Petrocínio
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VIII- Recursos Humanos


CLT - Centro de Custo Administração Central:

Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cargo
Amanda Vilella Rabello
Psicóloga
Barbara Meneses Santos do Nascimento Assistente Administrativo I
Elaine Cristina de Souza Nogueira
Secretária
Luciana Quinhones de Souza
Coordenação Pedagógica
Paulo Henrique Sales Monteiro
Monitor II
Rogério Delfino Vieira
Auxiliar de Serviços Gerais
Simone Aparecida Conceição Nabuco
Auxiliar de Serviços Gerais
Verônica de Paula de Jesus
Auxiliar de Serviços Gerais
Wanderla Nunes Crisp
Vigia



Prestador de Serviços - Centro de Custo Administração Central:

Nome
10.
Alfredo Silva Barcelos

Cargo
Comunicação


Prestador de Serviços - Save the Children (Rede Não Bata, Eduque) - Parceria:
Nome
Cargo
11.
Ana Leticia de Moraes Ribeiro
Analista de Comunicação
12.
Ana Paula da Silva Rodrigues
Articuladora
13.
Marcia Cristina Machado de Oliveira
Coordenadora de Projeto
14.
Thamires de Lima Guedes de Almeida
Educadora Social

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – CRAS Bazani - Parceria:
Nome
Cargo
15.
Salete da Silva Santos Provençano
Dinamizadora

Instituto Floriano Peçanha - IFPS - Parceria:
Nome
Cargo
16.
Thalita Garcia
Coordenadora do Projeto
17.
José Adriano de Assis Braz
Instrutor de Capoeira
18.
Luiz Carlos de Araújo Filho
Instrutor de Percussão
19.
Ernesto Santos Chagas
Instrutor de Futebol
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Voluntários:
Nome
20.
Alessandro Felinto da Silva
21.
Francisco Nazareno Cavalcante
22.
Grazielle Lenar Benedito de Frias

Cargo
Hip Hop
Manutenção Jardim
Assistente Social

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

___________________________________________
Vinicius dos Santos Souza
Presidente
Fundação Angelica Goulart

107

