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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua 

construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.”  

Paulo Freire 
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1.  APRESENTAÇÃO 

Em atendimento as exigências legais, contidas na Cláusula 5ª, itens 17, 18, 26 e 27, 

Cláusula 19ª - caput e Cláusula 20ª do Contrato de Gestão nº: 009/2014, estabelecido 

entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de 

Pernambuco – SDSCJ e o Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social - IEDES, que define 

e normatiza os procedimentos referentes às ações/atividades desenvolvidas por este 

ente executor, junto ao Governo do Estado por intermédio da Gerência de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade – PROGRAMA VIDA NOVA – Centro da Juventude 

de Santo Amaro. Apresenta-se a seguir, o Relatório das ações desenvolvidas no Centro 

da Juventude no mês de NOVEMBRO/2016 – Centro este localizado no seguinte 

endereço: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 869, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 

50.100-000. 

O relatório possui em seu corpo principal e nos anexos, formas de comprovação 

das ações executadas, por meio da apresentação do registro fotográfico, instrumentais 

pedagógicos, atas de frequências dos beneficiários e outros. Tudo isso em consonância 

com os critérios pré-estabelecidos no Plano de Trabalho e Planejamento Estratégico, 

partes integrantes do Contrato de Gestão-SDSCJ x IEDES. 

O plano de trabalho previu a execução de atividades Socioeducativas e 

Socioassistenciais. E o IEDES foi contratado para executar estas ações/atividades. 

No total são 150 (cento e cinquenta reais) beneficiários, no horário da manhã, 

eles são adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 14 a 30 anos, em situação de 

risco social e/ou pessoal, prioritariamente em situação de rua, através de atividades, 

serviços e ações de intervenção e prevenção, no âmbito da Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade. Por este grande número de beneficiários, nos momentos 

das atividades, o grupo é subdivididos em 05 turmas, justificado por questões didáticas 

para os trabalhos socioeducativos e Socioassistenciais. 

Neste relatório há uma narração das ações, acompanhada de registro fotográfico 

e informações das atividades desenvolvidas na Qualificação Profissional e em outras 
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atividades/ações como: atividades com temas transversais, palestras, atividades 

esportivas, atividades culturais, vivência em campo, etc. as considerações finais que 

aponta para os resultados do processo. Neste documento e nos anexos, também é 

possível encontrar dados informativos de avaliação do processo e do desempenho. 

2. OBJETIVO GERAL 

Atender 225 (1º ciclo - Março a julho de 2016) e 150 (2º ciclo - Agosto a 

Dezembro de 2016) adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 14 a 30 anos, em 

situação de risco social e/ou pessoal, prioritariamente em situação de rua, através de 

atividades, serviços e ações de intervenção e prevenção, no âmbito da Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar escuta sobre a história de vida de cada sujeito com o intuito de construir 

conjuntamente com o usuário o seu Projeto de Vida; 

 Realizar avaliação psicológica e social que possibilite uma conclusão a respeito 

das vulnerabilidades e riscos do sujeito; 

 Garantir o direito dos adolescentes, jovens e adultos, através de ações de 

prevenção, inclusão, proteção e promoção social; 

 Promover a inclusão dos adolescentes, jovens e adultos nas ações 

Socioassistenciais e demais políticas públicas; 

 Realizar o mapeamento de organizações e/ou entidades, sejam elas públicas, 

privadas e/ou da sociedade civil que formam a rede de apoio socioassistencial no 

território de abrangência das Unidades; 

 Encaminhar os usuários e familiares para retirada da documentação civil e/ou 

realizar ações de cidadania dentro da própria Unidade com tal finalidade; 

 Fomentar ações de prevenção e tratamento ao consumo de substâncias 

psicoativas; 

 Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos do público atendido; 

 Promover ações socioeducativas que contribua para o fortalecimento dos 

vínculos familiares, elevação da autoestima, conquista da autonomia e resgate 

da cidadania; 
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 Desenvolver metodologias criativas, estimulantes, interativas, incentivadoras de 

pesquisa, onde os adolescentes, jovens e adultos, possam construir o seu saber 

num ambiente de liberdade e responsabilidade, respeitando direitos, deveres e 

valores para a vida e sua cidadania; 

 Promover oficinas de formação (como por exemplo: circo, teatro, grafite, 

recreação infantil, dentre outras) que permitam a inclusão futura no mundo do 

trabalho informal dos adolescentes e jovens que não tem aptidão e/ou 

escolaridade para os cursos regulares; 

 Promover atividades culturais, lúdicas, de lazer e esporte e grupos operativos; 

 Desenvolver rotineiramente oficinas de teatro, atividades culturais, celebrações, 

jogos, dentre outras atividades que possibilitem que os adolescentes, jovens e 

adultos, desenvolvam a sua identidade cultural, a sociabilidade e as relações 

interpessoais; 

 Encaminhar os usuários a rede formal de ensino e acompanhem sua 

permanência e desenvolvimento, estimulando a ampliação do grau escolar e, 

portanto, do universo do conhecimento; 

 Promover o atendimento as famílias visando estimular a construção e/ou 

fortalecimento de vínculos; 

 Fomentar uma gestão democrática voltada para o projeto pedagógico do Centro, 

elaborando ações para sustentabilidade de um trabalho coletivo, integrativo, 

participativo e criativo. 

 

4. METAS (QUANTIFICAÇÃO) 

Estão sendo atendidos 150 jovens e adultos que vivenciam ou vivenciaram 

violações de direitos por ocorrência de Violência física, psicológica, negligência e vítimas 

de conflitos familiares e na comunidade; Violência sexual: abuso e/ou exploração 

sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa 

ou medida de proteção; Tráfico de pessoas; Situação de rua e/ou mendicância; Usuários 

de substâncias psicoativas; Abandono; Vivência de trabalho infantil; Usuários que estão 

sob acolhimento institucional (abrigos); Adultos que cumprem penas alternativas ou 

egressos e liberados do sistema penitenciário, distribuídos em 05 turmas. 
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5. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

5.1  - AÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Atualmente a meta concedida de 150 jovens ao Centro da Juventude de Santo 

Amaro está devidamente preenchida com 77 do sexo masculino e 73 do sexo feminino.  

Neste período o Projeto deu continuidade ao que foi determinado pela SEDSCJ 

deixando os 150 (cento e cinquenta) Beneficiários no mesmo horário. Esta mudança foi 

baseada no 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2014, que estabelece o 

contingenciamento dos Recursos do Tesouro Estadual. 

Desta forma, ficam estabelecidos 150 (Cento e cinquenta) Beneficiários no 

horário da manhã.  

5.1.1 - QUADRO DE HORÁRIOS - Aulas do 2º Semestre 2016 

TURNO: MANHÃ 

EIXO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

AULA HORÁRIO 

Café da Manhã 07h30min as 08h00min 

1ª 08h00min as 08h50min 

2ª 08h50min as 09h40min 

INTERVALO 09h40min as 09h50min 

3ª 09h50min as 10h40min 

4ª 10h40min as 11h30min 

 

    HORÁRIO DO ALMOÇO 

TURMAS DA MANHÃ TURMAS DA TARDE 

11H30MIN AS 12H00MIN 12H30MIN AS 13H00MIN 

 

5.1.2 - PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO FINANCEIRO 

Esta bolsa incentivo não é salário, é uma ajuda em dinheiro para auxiliar o 

beneficiário a cobrir parte de seus gastos pessoais, como despesas com cuidados 

pessoais, deslocamentos, alimentação, vestuário, aluguel, entre outras inerentes às suas 
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necessidades individuais, nos dias e horários em que não estão no CJSA (período 

noturno – durante a semana e durante todo o dia nos finais de semana, feriados e dias 

santos, quando não ocorrem atividades no CJSA). Outra razão que reforça o pagamento 

do incentivo financeiro é o fato de que, parcela significativa dos beneficiários está em 

situação de rua e não possui qualquer forma de renda. Por esta razão, por meio da 

Normativa Técnica do Programa Vida Nova (Resolução CEAS nº 317/13 de 25 de 

Novembro de 2013), foi instituído o Incentivo Financeiro aos beneficiários dos Centros 

da Juventude. 

O valor do Incentivo Financeiro é de R$ 200,00 (duzentos reais), repassadas 

mensalmente, de forma que este valor é transferido do IEDES para cada um dos 150 

(cento e cinquenta) beneficiários inseridos do Centro da Juventude de Santo Amaro-

Recife, onde assinam um recibo justificando o pagamento. Foram abertas as contas 

bancária para 119 jovens que estavam com sua documentação completa e ficando o 

quantitativo de 31 jovens que recebem seu pagamento em espécie na sede do Centro 

da Juventude de Santo Amaro. 

 
Pagamento da Bolsa Incentivo aos beneficiários - Novembro/ 2016 
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Pagamento da Bolsa Incentivo aos beneficiários – Novembro / 2016 
 
 
 
 

 
Pagamento da Bolsa Incentivo aos beneficiários – Novembro / 2016 
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Pagamento da Bolsa Incentivo aos beneficiários – Novembro / 2016 

 
 

 
Pagamento da Bolsa Incentivo aos beneficiários – Novembro / 2016 
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5.1.3 - AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

De acordo com a Normativa Técnica do Programa Vida Nova, os adolescentes, 

jovens e adultos, inseridos no CJSA, que residem em bairros circunvizinhos, poderão 

receber dois vales transportes por dia, mediante comprovação de residência e visita 

domiciliar. 

Em relação à população em situação de rua, prioridade do Programa, não será 

necessária a comprovação de residência e sim visita dos técnicos da Unidade ao espaço 

de convívio do usuário. 

Aos jovens que necessitam do Cartão VEM do tipo A são entregues 

semanalmente a quantidade de 12 passagens, totalizando o valor de R$ 33,60 (trinta e 

três e sessenta centavos) o que perfaz o quantitativo de 44 passagens mensais, ou seja, 

R$-134,40(cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 

 
Auxílio Transporte – Novembro/2016 
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Recebimento do Vem /Auxílio Transporte no IEDES – Novembro/2016 

 

 
Beneficiário utilizando o Vem / Auxílio transporte 
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5.1.4 -  VEÍCULO (TIPO KOMBI) 

O Centro da Juventude de Santo Amaro possui 01(um) veículo automotor utilitário 

(tipo Kombi), que serve para condução de beneficiários que necessitem de 

atendimentos nas redes: de saúde, rede socioassistenciais, socioeducativas, para 

eventos culturais, para acompanhamento de assuntos ligados à justiça, para inserção no 

Mercado de Trabalho, ou qualquer outro deslocamento de beneficiários e/ou técnicos 

do CJSA, com fins de promoção das atividades/ações previstas no Plano de Trabalho. 

 
Transporte / Kombi– Novembro/2016 
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Transporte utilizado pelos beneficiários – Novembro/2016 

 

 

Transporte utilizado pelos beneficiários – Novembro/2016 
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Abastecimento da Kombi 

 

5.1.5 - ALIMENTAÇÃO 

Diariamente são servidas 02(duas) refeições: Desjejum e Almoço, totalizando 300 

refeições/dia. Os beneficiários são servidos em local adequado – Refeitório (espaço 

amplo, arejado e higienizado), nos horários preestabelecidos. A alimentação é produzida 

fora do CJSA pela Empresa Comedoria e trazido em recipientes térmicos adequados 

(com temperatura acima de 75°C).  

Nos horários de refeições há uma equipe (que conta com 03 pessoas) que realiza o 

porcionamento dos alimentos (que ficam dispostos em balcões neutros), esta mesma 

equipe realiza a limpeza e higienização, tanto dos utensílios, quanto dos espaços do 

refeitório que tem capacidade de atender 50(cinquenta) pessoas por ciclo. 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

                                                  Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

19 
 

Os cardápios, assim como as preparações foram previamente estabelecidos em 

comum acordo com a Administração Pública (CONTRATANTE). Todos eles possuem 

adequação à necessidade nutricional de adolescentes, jovens e adultos (público 

atendido), baseado no padrão de consumo diário de 2.000Kcal. Ou seja, as refeições 

possuem em média 630Kcal, o que supre a necessidade diária de calorias de cada um 

dos beneficiários. 

Segue abaixo o cardápio como também, registro fotográfico dos beneficiários e 

equipe da cozinha em seu horário de trabalho: 

CARDÁPIO 

REFEIÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

CAFÉ 
DA 

MANHÃ 

Cuscuz/Macaxeira/ 
galinha 

guisada/Carne 
moída ao 

molho/café/ leite 

Munguzá/pão 
francês/ queijo/ 

café 

Cuscuz/cara/ 
galinha 

guisada/salsic
ha de 

frango/café/ 
leite 

Papa de 
aveia/pão/carne 

moída/café. 

Cuscuz/ 
macaxeira/ 
salsicha de 
frango/filé 
de peito de 
frango ao 

molho/café 

ALMOÇO Arroz branco/feijão 
vermelho/ 

macarrão/filé de 
peito acebolado/ 

cozido 
português/suco de 

polpa 

Arroz 
branco/feijão 

vermelho/ 
macarrão/ 

galinha 
assada/bife de 
panela/suco de 

polpa 

Arroz com 
cenoura/feijão 

vermelho/ 
macarrão/ 
toscana de 

frango/ 
almôndega ao 

molho/suco 
de polpa 

Arroz 
branco/feijão 

vermelho/ 
macarrão/ 

galinha 
assada/bife 
acebolado/ 

galinha 
guisada/suco de 

polpa 

Arroz 
branco/feij

ão 
vermelho/ 
macarrão/ 
steak de 
frango/ 

feijoada/su
co de 
polpa. 

JANTAR Papa de 
chocolate/pão/ 

salsicha de 
frango/café 

Cuscuz/ 
macaxeira/ 
salsicha ao 

molho/carne 
moída/café/ 

leite. 

Munguzá/pão/ 
queijo/café. 

Cuscuz/cara/ 
galinha 

guisada/carne 
moída/café/ 

leite 

Arroz com 
galinha/sop
a/pão/suco 

de polpa 
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Refeitório - Novembro/2016 
 
 

 
Refeitório - Novembro2016 
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Refeitório - Novembro2016 
 
 

 
 

Refeitório - Novembro/2016 
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5.1.6 -  RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CJSA  

Para o desenvolvimento das atividades no Centro da Juventude de Santo Amaro contamos com 28 profissionais devidamente qualificados 

no atendimento dos 150 beneficiários que foram divididos de acordo com o quadro abaixo: 

 

Relação dos Funcionários do Programa Vida Nova 
Centro da Juventude de Santo Amaro 

 

Coordenação Geral 

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação 

01 João Soares de Oliveira Coordenador Técnico 09/02/65 984581130 joaodpca@hotmail.com 02.09.2014 

 

Equipe Pedagógica 

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação 

01 Maria de Lourdes Felix do 
Nascimento  

Supervisora  Pedagógica 21/02/1972 98673-4347 / 
99044280 

lourdesfelixamorim@hotmail.com 02.09.2014 

02 Eríka Paulo Mendonça Soares Técnica em nível 
superior 

28/04/1985 99165-5785 Ep.mendonca@hotmail.com 01/03/2016 

 
 
 

mailto:lourdesfelixamorim@hotmail.com
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 Recepção do Centro 

 
Nº Nome Função Data de 

Nascimento 
Fone Email Data da Contratação 

01 Túlio Martins Cristo Recepcionista  27.12.1996 98367752  10.11.2015 

 

Equipe Psicossocial  

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação  

01 Cláudia de Brito Pinheiro  Psicóloga Social 01/05/1972 98407-3042 clabripinheiro@hotmail.com 02.09.2014 

02 Grace Kelly Rocha do 
Nascimento 

Assistente Social 18/10/1980 98849-4330 gracekr@hotmail.com 02.09.2014 

03 Isabela dos Santos Silva Assistente Social 22/09/1972 99142-2570 Isabela.beijaflor@gmail.com 01.11.2015 

04 Simone Maria do Nascimento 
Félix 

Técnica em nível 
superior 

17/03/1969 98851-8021  13.11.2015 

 

Equipe Administrativo 

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação  

01 Marcela Emiliano do 
Nascimento Santos 

Auxiliar 
Administrativo 

17/05/1982 98816-2388 marcelaemiliano@yahoo.com.br 07.10.2015 

 

 
 
 

mailto:clabripinheiro@hotmail.com
mailto:gracekr@hotmail.com
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Auxiliares de Serviços Gerais 

 

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação  

01 Juliana França Silva Auxiliar de Serviços 
Gerais 

18/06/1992 98505-1860 Jujufranca123@gmail.com 10/08/2017 

02 Rute Leite das Neves Auxiliar de Serviços 
Gerais 

26/06/1972 98687-2180 _______________________ Empresa Coonsult 

 

Portaria  

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação  

01 Ivanildo Jacinto da Silva Vigilante 17/03/1964 8732-3727 _______________________ 02.03.2015 

 

Equipe Cozinha ( Empresa COMEDORIA) 
 

Nº Nome Função Data de Nascimento 
 

Fone Email Data da Contratação 

01 Jacilene Maria de Oliveira Silva  Copeira  25/02/1986 8340-4226 _______________________ 02.09.2014 

02 Natalia Cinta Galdino de Lima Copeira 23/03/1989 8340-4226 _______________________ 02.09.2014 

03 Marineide Soares da Silva  Copeira 09/11/1968 8301-4258 _______________________ 02.09.2014 

 
 
 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

                                                  Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

25 
 

Educadores Sociais  
Nº Nome Função Data de 

Nascimento 
 

Fone Email Data da Contratação  

01 Missiele Silva de Moura Educadora Social 01/06/1985 98493-6395  01/03/2016 

02 Katiane Paula Mendonça Educadora Social 20/08/1993 99730-0051 Katty-paula@hotmail.com 01/03/2016 

03 Érika Maria dos Santos Silva Educadora social 26/01/1995 98516-3477  23/12/2015 

 

Técnicos - Ações Complementares   
 

Nº Nome Função Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da Contratação 

01 Adelmo Oriente dos Santos  Técnico Social de Saúde e 
Qualidade de Vida 

17/07/1956 98644-8639 
99904-7769 

adelmooriente@hotmail.com 02.09.2014 

02 Fábio Silva Cavalcante Técnico de Cultura  06/12/1969 98828-6288 curiofabio@gmail.com 02.09.2014 

03 Genivaldo Francisco da Silva Técnico de Articulação 
Institucional 

03/03/1978 98835-3541 genivaldocultura@hotmail.com 01.10.2015 

 

Instrutores da Qualificação Profissional 
 

Nº Nome Função Curso Data de 
Nascimento 

Fone Email Data da 
Contratação 

01 Itamar Maria Silva de Melo Instrutora Artesanato 19/10/1969 98586-8464 itamarmariadassilva@gmail.com 01.03.2016 

02 Cassiano André Rodrigues de Lima Instrutor Recepcionista 18/01/1966 99131-0417 cassianoarlima@hotmail.com 01.03.2016 

03 Wanderson Ramos da Silva Instrutor Cabelereiro 11/08/1988 98850-0307 wandersondellamari@gmail.com 01.03.2016 

04 Gustavo Papini  Instrutor Construção 
civil 

04/01/1980 98822-9520 gustavopapini@gmail.com 01.04.2016 

05 Edilson Cândido da Silva Instrutor Comunicação 22.11.1983 99734-9563 rimastyle@gmail.com 01.08.2016 
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Oficineiros 
Nº Nome Função Curso Data de 

Nascimento 
Fone Email Data da 

Contratação 

01 Édson Leopoldino da Silva Filho Oficineiro  24/06/1988 98877-6377  01/04/2016 

02 Sóstenes Cabral de Melo Oficineiro - 04/08/1969 99962-5562  07/10/2015 

03 Lucio Flavio Nunes Soares Oficineiro  15/05/1987 98475-9416  01/04/2016 

 

Guardas Patrimoniais  
 

Nº Nome Função Data de Nascimento Fone Email 

01 Ivanildo José de Holanda Subtenente 02/06/1954 3441-6489/8776-8270 analu-holanda@hotmail.com 

02 Maviael Andrade de Souza 1º Sargento  29/06/1952 8628-0924 ____________________ 

03 Alexandre Ramos Nascimento  Cabo 16/03/1954 3449-6322/ 9625-1924 ____________________ 

04 Luiz Antônio  3º Sargento  ____________ 8756-9075/3438-1756 ____________________ 

 
Total de Funcionários: 28 da Executora IEDES 
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Total de Funcionários: 01 da Empresa COONSULT 
Total de Funcionários: 03 da Empresa COMEDORIA 
Total de Funcionários: 04 Guardas Patrimoniais  
TOTAL GERAL: 36 Funcionários 
 

5.1.7 -  EDUCADORES SOCIAIS 

Este é um profissional que possui formação mínima de ensino médio completo, 

com experiência comprovada na área de educação popular e projetos pedagógicos. 

Suas atividades são as seguintes elencadas, predefinidas no Plano de Trabalho: 

 Implementar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova (vide em, 

Normativas Técnicas) e o Plano de Trabalho da Unidade; 

 Apoiar e dar suporte à Equipe Pedagógica no que se referem à documentação, 

matrículas dos beneficiários, entre outros; 

 Acolher os usuários na chegada e saída; 

 Acompanhar os usuários durante as refeições, banhos e intervalos das 

atividades; 

 Intervir e registrar as situações vivenciadas diariamente; 

 Articular e socializar informações dos usuários e sugestões junto à Equipe 

Técnica e à Coordenação do CJSA; 

 Desenvolver postura educativa junto ao público alvo da prática social; 

 Envolver-se nas atividades nas áreas de intervenção: jovem/família/qualificação 

e inclusão digital; 

 Acompanhar os usuários nas diversas atividades previstas seja elas internas ou 

externas; 

 Contribuir para a prestação de serviço de qualidade; 
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 Mediar conflitos entre usuários, Equipe Técnica e/ou familiares; 

 Auxiliar os Instrutores no encaminhamento dos usuários às salas; 

 Participar de reuniões, oficinas, estudos de casos, encontros, seminários etc., 

quando necessário; 

 Registrar as falas interessantes dos usuários e identificar habilidades destes; 

 Registrar o desenvolvimento de suas atividades; 

 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos 

estabelecidos pela Supervisão Pedagógica; 

 Realizar outras atividades pertinentes a sua área de atuação. 

 
Educadoras sociais do Centro da Juventude –Novembro / 2016 

 

5.1.8 -  VIGILANTES 

Este é um profissional que possui formação mínima de ensino fundamental 

completo; além disso, deve possuir habilidade para se comunicar com as famílias e os 

indivíduos; e postura discreta e sigilosa em relação aos usuários e especificidades do 

serviço, conhecimento e experiência na área de atuação. 

Suas atividades são as seguintes elencadas, predefinidas no Plano de Trabalho: 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

                                                  Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

29 
 

 Apresentar postura discreta e sigilosa em relação aos usuários e especificidades 

do serviço; 

 Exercer atividade na área de vigilância em estabelecimentos e instalações 

imobiliárias; 

 Realizar ronda nas dependências, observando e anotando a entrada e saída de 

pessoas ou bens, no sentido de evitar irregularidades que resultem em danos 

ao patrimônio; 

 Não permitir a entrada de pessoas estranhas; 

 Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer 

outras atividades afins; 

 Outras atribuições relacionadas ao seu exercício profissional. 

Atualmente o Quadro de funcionários do Centro dispõe de 01 (um) Vigilante:  

       
Vigilante – Novembro /2016 

 
 

5.1.9 -  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Formação: Ensino Fundamental incompleto e experiência na área; postura discreta 

e sigilosa em relação aos beneficiários e especificidades do Centro da Juventude. 

Atividades: 

 Realizar a limpeza e organização de todo o espaço físico, equipamentos e 

mobília da Unidade;  
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 Zelar pelas áreas comuns, incluindo a área externa (pátio); 

 Preparar e servir lanches simples (café, açúcar/adoçante, água, 

bolacha/biscoito, etc) para a equipe, quando necessário; 

 Participar de reuniões internas, quando necessário. 

Atualmente o Centro da Juventude dispõe de 02 (duas) Auxiliares de Serviços 

Gerais, sendo 01 (uma) contratados pela Entidade Executora IEDES e 01 (um) 

contratado pela Empresa FGM. 

 

Auxiliares de serviços gerais – Novembro/2016 

5.1.10 -  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Formação: Nível Médio concluído ou superior em andamento, com experiência 

Comprovada, de no mínimo 1 ano, em rotinas administrativas e domínio sobre 

ferramentas de automação de escritório. 

Atividades: 

 Articular as questões administrativas junto à supervisão técnica; 

 Apoiar elaboração de relatórios; 

 Encaminhar as demandas administrativas; 
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 Utilizar ferramentas de informática (Word, Excel, Windows e Internet.) na 

realização das atividades; 

 Participar das reuniões técnicas e capacitações promovidas pelo serviço; 

 Prestar apoio às equipes do Serviço no que se refere ao cuidado com o 

beneficiário; 

 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos 

estabelecidos pela Supervisão Administrativa; 

 Realizar outras atividades pertinentes a sua área de atuação. 

 
Auxiliar Administrativo – Novembro/2016 

 

5.1.11 -  RECEPCIONISTA 

Formação: Ensino Médio completo, experiência na área e habilidade para interagir 

com pessoas.  

Atividades: 

 Controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos; 

 Efetuar a abertura e fechamento de portas para usuários, mediante 

autorização; 
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 Processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, faxes e 

mensagens), organizá-los e distribuir para o destinatário; 

 Receber e interagir com o público externo à instituição de forma agradável, 

solícita e colaborativa para prestação de informações e no 

encaminhamento ao local desejado; 

 Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando 

autorização para a entrada de visitantes; 

 Efetuar registro e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando 

nome, horários e assunto; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

 Outras tarefas correlatas, conforme necessidade. 

 
Recepcionista –Novembro/2016 

 

5.1.12 -  REUNIÕES DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 No mês de agosto/2016 o Coordenador realizou reuniões neste Centro da 

Juventude com a Equipe Pedagógica e o Psicossocial. O objetivo dessas reuniões foram 

para alinhar as estratégias de Ação do Pedagógico juntamente com o Psicossocial. As 

demandas diárias sugerem que se faça uma interação conjunta das informações e 
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parcerias dos setores, para um melhor resultado do Plano de Trabalho proposto pelo 

Programa.  

Diariamente, esta ação já é realizada pelos Técnicos. As reuniões são 

necessárias para promover novos olhares e novas formas de atuação, verificando os 

resultados alcançados e proporcionando uma qualidade no atendimento aos 

Beneficiários.  

 
Reunião com a Equipe Técnica do Centro da Juventude – Novembro de 2016 

 
Reunião com a Equipe Técnica do Centro da Juventude – Novembro de 2016 
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Reunião com a Equipe Técnica do Centro da Juventude – Novembro / 2016 

 

 

Reunião com a Equipe Técnica do Centro da Juventude – Novembro / 2016 
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5.2  - AÇÕES PEDAGÓGICAS  

A preparação técnica para o trabalho baseia-se no acolhimento dos 

adolescentes, jovens e adultos, onde as atividades foram voltadas ao conhecimento, 

adaptação e integração do público atendido, que tenha como eixo norteador a 

cidadania. No cotidiano das atividades é preciso prever a articulação de 

conhecimentos básicos e os transversais, priorizando o fortalecimento do processo de 

integração do beneficiário e incentivo à autonomia pessoal, com incidência no 

planejamento, execução e avaliação das ações desenvolvidas.  

Nessa perspectiva, a preparação para o trabalho se traduzirá em uma proposta 

com atividades que tenha o compromisso com a emancipação dos sujeitos e não com 

a ocupação de tempo ou com o “ganho temporário”. Ao mesmo tempo deverá 

oportunizar, no futuro, a vivência da obtenção de recursos financeiros a partir do 

próprio trabalho.  

Para isto, os seguintes princípios político-pedagógicos serão observados na 

execução do referido projeto. 

 

5.2.1 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A Qualificação Profissional é indispensável, para desenvolver habilidades, à 

prestação de um serviço de qualidade. Visto que nosso mercado urge por produção e 

por profissionais qualificados, desde que já tenham conhecimentos teóricos e práticos 

(prévios). 

Nisto o Programa Vida Nova – Centro da Juventude de Santo Amaro atentou para 

cumprir um roteiro de qualificação que contemplasse a formação de um profissional 

hábil, capaz de suprir demandas do setor produtivo e de serviços nas seguintes áreas: 

Beleza e Estética (Cabeleireiro e Manicure/Pedicure), Artesanato (Bordado e 

Customização de Roupas e Sandálias), Turismo e hospitalidade (Recepcionista e 

Organizador de Eventos), Construção civil (Pintor e Ladrilheiro). 

Para isso há a compreensão de que é necessário qualificar profissionalmente, 

tornando os beneficiários capazes de produzir itens ou realizar serviços. Mas além do 

repasse de conteúdos (teoria e prática), entendemos que é necessário que este 
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profissional exercite o que apreendeu por meio da prática acompanhada, o que 

ocorrerá no módulo subsequente do Programa (a vivência prática). 

Na Qualificação Profissional ocorre a formação propriamente dita, dos 

beneficiários, para que eles possam desenvolver e/ou aprimorar suas habilidades, a 

fim de executar funções especificas demandadas pelo mercado de trabalho, sabendo 

que o curso tem por objetivo qualificar profissionais para o exercício da ocupação em 

algumas áreas de serviços e da produção, acima mencionados. 

O módulo de qualificação profissional será realizado por meio de abordagens 

teóricas, concomitante com o desenvolvimento de atividades práticas. Esta alternância 

ocorre para que desenvolvimento teórico de cada conteúdo seja contextualizado pela 

atividade prática. Tomando, como exemplo (o caso do curso de bordado), a utilização 

de uma agulha – primeiro ocorre à explicação do que se trata, onde encontrar, para 

que serve e como utilizar. Em paralelo ocorre apresentação física da agulha, e em 

seguida o início de sua utilização (posteriores explicações para o melhor desempenho 

do usuário com aquele instrumento de trabalho). Enfim, este é um método simples e 

eficaz. Por esta razão, a decisão pedagógica de tê-lo como unitário para todas as 

turmas no Centro da Juventude de Santo Amaro. 

5.2.2 CALENDÁRIOS DE HORÁRIOS PEDAGÓGICOS 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

CALENDÁRIO GERAL – TOTAL DE CARGA HORÁRIA – 400H/A 

 

SEMANAS PERÍODO TOTAL DE HORAS ATIVIDADE 

-               - -  

Qualificação Profissional 

44h/a 

Teórico 

Culminância da Páscoa 

1ª 01 à 04/03/16 10h/a 

2ª 07 à 11/03/16 10h/a 

3 ª 14 à 18/03/16 10h/a 

4ª 21 à 23/03/16 6h/a 

5ª 28 à 31/03/16 8h/a 

6ª 01/04/16 2h/a  

Qualificação Profissional  

40h/a  

Teórico 

Culminância Dia das Mães 

7ª 04 à 08/04/16 10h/a 

8ª 11 à 15/04/16 10h/a 

9ª 18 à 22/04/16 8h/a 

10ª 25 à 29/04/16 10h/a 

11ª 02 à 06/05/16 10h/a 

12ª 09 à 13/05/16 10h/a  
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13ª 16 à 20/05/16 10h/a Qualificação Profissional 

34h/a 

Culminância do São João 
14ª 23 à 27/05/16 10h/a 

15ª 30 à 31/05/16 4h/a 

16ª 01 à 03/06/16 6h/a 

17ª 06 à 10/06/16 10h/a  

Qualificação Produtiva  

42h/a 

Teórico 

            Férias da Equipe CJ     

18ª 13 à 17/06/16 10h/a 

19ª 20 à 23/06/16 8h/a 

20ª 27 à 30/06/16 8h/a 

21ª 01/07/16 2h/a 

22ª 04 à 08/07/16 10h/a 

FÉRIAS DA EQUIPE CJ 
 

23ª 11 à 15/07/16 10h/a 

24ª 18 à 22/07/16 10h/a 

25ª 25 à 29/07/16 10h/a 

26ª 01 à 05/08/16 10h/a 

27ª 08 à 12/08/16 10h/a  

28ª 15 à 19/08/16 10h/a Qualificação Profissional 

29ª 22 à 26/08/16 10h/a 46h/a 

30ª 29 à 31/08/16 6h/a Teórico 

 

31ª 01 à 02/09/16 4h/a  

Qualificação Profissional 

42h/a 

 

 

 

 

Qualificação Profissional  

40h/a 

32ª 05 à 09/09/16 8h/a 

33ª 12 à 16/09/16 10h/a 

34ª 19 à 23/09/16 10h/a 

35ª 26 à 30/09/16 10h/a 

36ª 03 à 07/10/16 10h/a 

37ª 10 à 14/10/16 8h/a 

38ª 17 à 24/10/16 10h/a 

39ª 24 à 28/10/16 10h/a 

40ª 31/10/16 2h/a 

41ª 01 à 04/11/16 6h/a  

 

Qualificação Profissional  

40h/a 

42ª 07 à 11/11/16 10h/a 

43ª 14 à 18/11/16 8h/a 

44ª 21 à 25/11/16 10h/a 

45ª 28 à 30/11/16 6h/a 

46ª 01 à 02/12/16 4h/a  

 

Qualificação Profissional  

44h/a 

47ª 05 à 09/12/16 10h/a 

48ª 12 à 16/12/16 10h/a 

49ª 19 à 23/12/16 10h/a 

50ª 26 à 30/12/16 10h/a 
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HORÁRIO DAS TURMAS – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 2016  

MANHÃ 
 

CURSO/TURMA/INSTRUTOR(A)/EDUCADOR(A) AULA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
 

ARTESANATO 
TURMA - A 

INSTRUTORA: ITAMAR SILVA 
EDUCADORA: ERIKA SANTOS 

1ª – 08h00 às 09h00 Cultura 
Fábio Cavalcante 

G.O. 
Psicossocial 

Inclusão Digital 
 

Elevação da 
Escolaridade 

Esportes 
Lúcio Flávio 

2ª – 09h00 às 10h00 Cultura 
Fábio Cavalcante 

G.O. 
Psicossocial 

Inclusão Digital 
 

Elevação da 
Escolaridade 

Esportes 
Lúcio Flávio 

 
INTERVALO – 10H00 ÀS 10H10 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 

3ª – 10h10 às 12h00 Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

 
CONSTRUÇÃO E REPAROS I 

TURMA – B 
INSTRUTOR: GUSTAVO PAPINI 

EDUCADORA (O): KATIANE MENDONÇA/ 
EDSON SILVA 

1ª – 08h00 às 09h00 Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

2ª – 09h00 às 10h00 Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

 
INTERVALO – 10H00 ÀS 10H10 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 

3ª – 10h10 às 12h00 Esportes 
Lúcio Flávio 

Elevação da 
Escolaridade 

Cultura 
Fábio Cavalcante 

Inclusão Digital 
 

G.O. 
Psicossocial 

 
BELEZA E ESTÉTICA 

TURMA – C/D 
INSTRUTOR: WANDERSON DELLAMARY 

EDUCADORA: MISSIELE MOURA 

1ª – 08h00 às 09h00 Elevação da 
Escolaridade  

Esportes 
Lúcio Flávio 

Elevação da 
Escolaridade  

Cultura 
Fábio Cavalcante 

Inclusão Digital 
 

2ª – 09h00 às 10h00 Elevação da 
Escolaridade 

Esportes 
Lúcio Flávio 

Elevação da 
Escolaridade 

Cultura 
Fábio Cavalcante 

Inclusão Digital 
 

 
INTERVALO – 10H00 ÀS 10H10 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 

3ª – 10h10 às 12h00 Qualificação/Inclusão Qualificação Qualificação/ G.O. Qualificação Qualificação 

 
TURISMO E HOSPITALIDADE 

TURMA - E 
CASSIANO RODRIGUES 

EDUCADORA: KATIANE MENDONÇA 

1ª – 08h00 às 09h00 Qualificação Inclusão Digital 
 

Qualificação Qualificação Esportes 
Lúcio Flávio 

2ª – 09h00 às 10h00 Qualificação Inclusão Digital 
 

Qualificação Qualificação Esportes 
Lúcio Flávio 

 
INTERVALO – 10H00 ÀS 10H10 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 
INTERVALO 

 

3ª – 10h10 às 12h00 Qualificação Cultura 
Fábio 

Cavalcante 

Qualificação Qualificação Elevação da 
Escolaridade  
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5.2.3 RELAÇÃO DOS INSTRUTORES QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

INSTRUTORES DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
PERÍODO: 01/03/16 À 30/12/16 

MANHÃ 

Nº NOME FUNÇÃO CURSO EDUCADOR SOCIAL  TURMAS 

 

01 

 

Itamar Maria da Silva  

 

Instrutora 

Bordado Manual, 

Customização de 

Roupas e Sandálias e 

Artesanato. 

 

 

 

A 

02 Gustavo Papini Instrutor Ladrilheiro, Pintor, 

Gesseiro e Reparos. 

 A 

 

03 

 

Wanderson Dellamary 

 

Instrutor 

Cabeleireiro, 

Manicure, Pedicure, 

Penteados e 

Maquiagem.  

 

 

 

A e B 

04 Cassiano Rodrigues Instrutor Recepcionista, 

Organizador de 

Eventos e Bartender 

 A 

 
 

5.2.4 INSTRUTORES EM SALA DE AULA 

 

Instrutora: Itamar Maria Silva de Melo 

Curso: Customização de Roupas e Sandálias  

Descrição: a própria mão e agulha e/ou a máquina de bordar são instrumentos essenciais ao 

profissional.  

Profissão esta registrada no Cadastro Brasileiro de Ocupações sob os códigos 7972-0 e 7973-0. 

Neste período foi feita a transição do curso de Bordado Manual para Customização de 

Roupas e Sandálias, iniciando no dia 07 de março.  
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Os trabalhadores deste grupo de base bordam, à mão ou à máquina, tecidos e materiais 

similares e cerzem peças de vestuário danificadas e peças afins. Suas funções consistem em: 

fazer bordados, à mão ou à máquina, de acordo com desenhos determinados ou seguindo sua 

própria iniciativa; cerzir as partes danificadas de peças, em tecido, para recuperá-la. Os 

trabalhadores estão sujeitos a posições desconfortáveis por longos períodos e, eventualmente, 

ao estresse.  

Os profissionais que trabalham com bordado manual, borda à mão, roupas e outros 

artigos, utilizando agulhas, linhas, bastidores, dedal e dedeiras, para adornar peças de 

vestuário, roupas de cama e mesa e peças afins: coloca o tecido a ser bordado no bastidor, 

fixando-o adequadamente, a fim de prepará-lo para ser trabalhado; borda o tecido, 

combinando pontos de acordo com desenhos ou seguindo a própria iniciativa, utilizando 

agulhas e linhas de vários tipos e cores, para ordená-los. Pode riscar o desenho no tecido antes 

de começar a bordá-lo. Pode especializar-se em um ou mais tipos de bordados e ser designado 

de acordo com a especialização e ainda pode criar peças que lembrem a iconografia local. 

Segue abaixo registro fotográfico das aulas neste período: 

   

Atividade em sala de aula da Turma de Artesanato – Novembro / 2016 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

                                                  Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

41 
 

 
Atividade em sala de aula da Turma de Artesanato – Novembro / 2016 

 

   

Atividade em sala de aula da Turma de Artesanato – Novembro / 2016 
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Instrutor: Wanderson Ramos da Silva 

Curso: CABELEIREIRO 

Descrição: o profissional realiza a atividade à própria mão e tesoura e/ou à máquina de 
cortar cabelo, em geral estes são instrumentos essenciais ao profissional. Profissão esta 
registrada no Cadastro Brasileiro de Ocupações sob os códigos 5161-10. 

Esta é uma categoria profissional que trabalha com o cabelo humano, realizando 

diversas alterações ao mesmo como corte ou coloração. Estes profissionais utilizam vários 

utensílios e ferramentas para a manipulação capilar, onde se salientam: 

as tesouras, navalhas, pentes, capas e máquinas de corte e acabamento. 

Tratam ainda, da estética e saúde e aplicam produtos químicos para ondular, alisar ou 

colorir os cabelos; cuidam da beleza das mãos e pés; realizam depilação e tratamento de pele; 

fazem maquiagens sociais e para caracterizações (maquiagem artística); realizam massagens 

estéticas utilizando produtos e aparelhagem; selecionam, preparam e cuidam do local e 

materiais de trabalho. Podem administrar os negócios. 

                
 

    
Aula prática da turma de Beleza e Estética – Novembro/2016 
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Aula prática da turma de Beleza e Estética – Novembro/2016 
 
 
 

              
Aula prática da turma de Beleza e Estética – Novembro/2016 
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Aula prática da turma de Beleza e Estética – Novembro/2016 

        
Aula prática da turma de Beleza e Estética – Novembro/2016 
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Instrutor: Cassiano André Rodrigues de Lima 

Curso: ORGANIZADOR DE EVENTOS  

Objetivo do Curso: Oferecer aos Beneficiários a aquisição de diversas informações para 
participar de grupos de trabalho que organizam eventos de diversas naturezas. 

Conteúdo Programático: 

 O que é um evento? 

 Por que um evento é importante para uma cidade? 

 Classificação de eventos; 

 Tipos de eventos; 

 O organizador de eventos; 

 Mãos à obra; 

 Concepção do evento; 

 Como buscar patrocínio; 

 Pré-evento; 

 O “dia d”: Evento ou transevento; 

 Durante o evento; 

 Pós-evento; 

 Segurança no Trabalho. 

Neste período aconteceram as aulas teorias, e foi registrado todas as atividades. 

 

Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 
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Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 

 

     

Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 

 

A aulas práticas da turma de Organizador de Eventos prepara os (as) beneficiários 

(as) para montar um evento formal.  
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Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 

 
 
 

  
Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 
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Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 

 

     

 

Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 
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Aula prática na Turma de Organizador de Eventos – Novembro/2016 

 
 
 
 

Instrutor: Gustavo Pappini 

Curso: Construção Civil 

Descrição: os profissionais desta área pintam as superfícies externas e internas de edifícios e 

outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de 

tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e 

para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais, 

etc. CBO nº: 7166-10. 
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Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 

      
Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 
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Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 

    
Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 
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Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 

 

 
Aula prática da Turma de Construção Civil – Novembro/2016 
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   5.2.4.1  - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Para realização de atividades socioeducativas, a Proposta Pedagógica apresenta como 
conteúdos centrais os abaixo apresentados: 

 Adolescentes, jovens e adultos: Sujeito de direitos e deveres: 
o Conceitos de adolescência e juventude; 
o Conceitos de direitos e deveres; 
o Configurações de família; 
o Respeito social, preconceito e discriminação; 
o Avaliação dos trabalhos. 

 Cidadania: direito e conquista: 
o Conceito de sociedade/comunidade; 
o Conceito de cidadania; 
o Convivência solidária; 
o Conceitos de respeito, dignidade e ética; 
o Avaliação dos trabalhos. 

 Sexualidade: corpo, prazer e desejo: 
o Conceito de sexualidades; 
o Conceito de identidades/orientações sexuais; 
o Conceitos de gênero e papéis de gênero; 
o Diversidade sexual, convivência e ética; 
o Avaliação dos trabalhos. 

 
 Saúde: respeito ao corpo: 

o Higiene pessoal x hábitos sadios; 
o Sexo responsável e seguro; 
o Métodos contraceptivos e gravidez indesejada; 
o DST/AIDS; 
o Drogas lícitas e ilícitas; 
o Drogas e seus efeitos; 
o Avaliação dos trabalhos. 

 Meio ambiente e comunidade: 
o Responsabilidade com a preservação do planeta; 
o Meio ambiente e sociedade: cidadania; 
o Meio ambiente e comunidade: reciclagem; 
o Meio ambiente e família: relações e vínculos; 
o Ética ambiental; 
o Avaliação dos trabalhos. 

 Introdução ao empreendedorismo: 
o O que é empreendedorismo? 
o O que é Economia Solidária? 
o Tipos de empreendimentos de Economia Solidária (cooperativas, associações, 

clubes de trocas, redes de colaboração solidária); 
o Economia solidária como elemento de inclusão social e produtiva; 
o Atividades práticas (visitas técnicas, participação em palestras e feira do 

empreendedor); 
o Avaliação dos trabalhos. 
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Qualificação Profissional Tipo 01: Ladrilheiro  
Objetivo: Vivenciar técnicas adequadas, deste do preparo a execução, possibilitando a prática 
de aplicação de revestimentos e finalização na construção civil.   
Conteúdo Programático: 

o Introdução;  
o O trabalho do ladrilheiro; 
o O que é o revestimento cerâmico; 
o Os componentes/materiais do revestimento cerâmico; 
o Os materiais do revestimento cerâmico; 
o Compra, o recebimento e a estocagem dos materiais; 
o A verificação do prumo das fachadas; 
o O nivelamento, o galgamento e o corte das peças; 
o Cerâmicas; 
o Preparação e aplicação da argamassa colante; 
o A aplicação da argamassa colante e da placa; 
o Cerâmica; 
o Segurança no trabalho de pintura. 

 
Qualificação Profissional Tipo 02: Pintor 
Objetivo: Oferecer aos educandos a aquisição de diversas técnicas de utilização de tintas para 
finalização e acabamento de imóveis na construção civil.  
Conteúdo Programático: 

o Introdução; 
o As tintas, suas funções e componentes; 
o Ferramentas para pintura; 
o A execução da pintura; 
o Proteção individual, cuidados no uso de solventes e com trabalho em escadas; 
o Segurança no trabalho de pintura. 

 
Qualificação Profissional Tipo 03: Organizador de Eventos 
Objetivo: Oferecer aos educandos a aquisição de diversas informações para participar de 
grupos de trabalho que organizam eventos de diversas naturezas. 
Conteúdo Programático: 

o O que é um evento? 
o Por que um evento é importante para uma cidade? 
o Classificação de eventos; 
o Tipos de eventos; 
o O organizador de eventos; 
o Mãos à obra; 
o Concepção do evento;  
o Como buscar patrocínio;  
o Pré-evento; 
o Pré-evento; 
o O “dia d”: evento ou transevento; 
o Durante o evento; 
o Pós-evento 
o Segurança no trabalho. 
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Qualificação Profissional Tipo 04: Recepcionista 
Objetivo: Possibilitar oportunidade de aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre o 
trabalho do Recepcionista, tornando o participante apto ao exercício desta função no mercado 
de trabalho. 
Conteúdo Programático:  

o Oportunidades de trabalho;  
o Funcionamento dos principais tipos de empresas que ofertam oportunidades 

para recepcionistas; 
o O recepcionista no mercado de trabalho; 
o O que faz um recepcionista? 
o Perfil e habilidades do recepcionista; 
o Atribuições do recepcionista; 
o A importância do trabalho em equipe, da Iniciativa; 
o Atividades diárias; 
o Segurança do trabalho. 

 
Qualificação Profissional Tipo 05: manicure e pedicura 
Objetivo: Oferecer aos alunos informações e técnicas a respeito das atividades de Manicure e 
Pedicura, a fim de torná-los aptos a inserção no mercado de trabalho. 
Conteúdo Programático:  

o As unhas; 
o Os agentes do perigo; 
o Instrumentos e seus cuidados; 
o Equipamentos, materiais e produtos; 
o O lixo e o meio ambiente; 
o Embelezamento das mãos e dos pés; 
o Novidades da função; 
o Normativas e legislações aplicadas ao desempenho do trabalho; 
o Cálculo do preço dos serviços ofertados; 
o Segurança no trabalho. 

 
Qualificação Profissional Tipo 06: cabeleireiro 
Objetivo: Oferecer aos alunos informações e técnicas a respeito das atividades de Cabeleireiro, 
a fim de torná-los aptos a inserção no mercado de trabalho. 
Conteúdo Programático:  

o O que é o cabelo; 
o Os cabelos e a saúde; 
o Secos, normais ou oleosos? 
o Os produtos usados pelo cabeleireiro; 
o O ambiente de trabalho; 
o Principais técnicas; 
o Normativas e legislações aplicadas ao desempenho do trabalho; 
o Cálculo do preço dos serviços ofertados; 
o Segurança no trabalho. 
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Qualificação Profissional Tipo 07: Faxineira 
Objetivo: Oferecer aos educandos conhecimentos a fim de desenvolver suas habilidades para a 
função de faxineiro, visando sua inserção no mercado de trabalho. 
Conteúdo Programático:  

o O que é preciso saber antes de começar a limpeza;  
o Como organizar o trabalho;  
o Equipamentos, utensílios e produtos de limpeza; 
o  Prevenir é melhor do que remediar;  
o Começando a limpeza;  
o Técnicas de limpeza;  
o Roteiros de limpeza;  
o Mundo do trabalho; 
o Formas de tratamento dos clientes; 
o Cálculo do preço dos serviços ofertados; 
o Segurança no trabalho. 

 
Qualificação Profissional Tipo 08: Porteiro 
Objetivos: Oferecer aos educandos conhecimentos teóricos e práticos a fim de desenvolver 
suas habilidades para a função de porteiro, visando sua inserção no mercado de trabalho. 
Conteúdo Programático:  

o O ambiente de trabalho;  
o Pegando no batente;  
o Problemas acontecem e os moradores/funcionários precisam ser avisados;  
o Formas de tratamento dos clientes; 
o Mundo do trabalho; 
o Normativas e legislações aplicadas ao desempenho do trabalho; 
o Segurança no trabalho. 

 
Qualificação Profissional Tipo 09: Bordado Manual 
Objetivos: Apresentar as técnicas de confecção de peças e utilitários domésticos por meio do 
bordado manual. 
Conteúdo Programático:  

o Introdução; 
o Materiais e instrumentos utilizados; 
o Tipos de ponto; 
o A importância do designer para as peças criadas; 
o Formas de apresentação do produto finalizado; 
o Mundo do trabalho; 
o Formas de tratamento dos clientes; 
o Cálculo do preço dos serviços ofertados; 
o Segurança no trabalho. 

 
Durante o período a frequência dos 150 beneficiários foi registrada regularmente, o que 

nos deu um percentual de 0% de evasão. 

Sob a ótica da avaliação de indicadores do processo, podemos destacar os seguintes 

indicadores: 100% dos adolescentes, jovens e adultos estiveram inseridos em ações de 
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qualificação social e mais que 85% de beneficiários estão frequentando assiduamente as 

atividades do Centro do Juventude de Santo Amaro. O IEDES considera desejável o resultado, 

porque foi alcançado o percentual acima do nível aceitável, praticado em programas sociais. 

  

5.2.4.2  - CONTRATO DE CONVIVÊNCIA 

    O Contrato de convivência, o qual foi construído juntamente com os(as) 

beneficiários(as), é composto por regras de convivência a serem seguidas no intuito de tornar o 

ambiente do Centro da Juventude um espaço harmonioso, baseado no respeito às diferenças, 

como também orienta sobre organização do ambiente e a importância da participação das 

atividades pedagógicas. 

 

 

Contrato de Convivência 

5.2.5 - MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

No mês de Novembro recebemos material pedagógico os quais serão utilizados nas 

aulas práticas a serem desenvolvidas com a turma do Curso de Artesanato. 
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Material pedagógico para a Turma Artesanato 
 

 

5.3  - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS  

5.3.1  - AÇÕES DE AUTOESTIMA- ANIVERSARIANTES DO MÊS  

 

Nesse período foi realizado um momento de aproximação e descontração com os 

funcionários do Programa e Beneficiários, a Festa dos Aniversariantes do Mês. Foram 

lembrados e comemorados com uma pequena recepção, os funcionários e beneficiários que 

fizeram aniversário no mês de Novembro/2016. O objetivo deste evento foi de aproximar 

todos e proporcionar um sentimento de alegria e reconhecimento pelo ser humano que estava 

presente entre nós, neste, que é um momento tão importante na vida. 

Momentos como esses, proporcionam benefícios para todos os envolvidos na execução do 

Programa. A alegria é algo imprescindível no ambiente de trabalho, e promover situações para 

provocar reações de motivações é sempre válido, pois muitas vezes grupos ou equipes 

de trabalho que estão sob grande pressão para cumprir metas e objetivos previamente 

estabelecidos, precisando desses tipos de momentos. 

Desta forma, realizar uma dinâmica de descontração muitas vezes pode ser a válvula que 

alivia a pressão. Por base neste entendimento, a equipe do Programa, visa construir situações 

como esta, para levantar e encorajar todos durante o período de execução do Programa. 
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5.3.2  - DATAS COMEMORATIVAS – DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

O Centro da Juventude comemorou neste mês o Dia da Consciência Negra, uma 

data celebrada no Brasil no dia 20 de Novembro. Esta data tem objetiva uma reflexão 

sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira. 

 

Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 

  

Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 
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Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 

 

 
Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 
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Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 

 

 
 

Comemoração do Dia da Consciência Negra – Novembro / 2016 
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Beneficiários vestidos com roupa do País África 

 

      
Beneficiários vestidos com roupa do País África 
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Beneficiários vestidos com roupa do País África 

 
 

5.4  - AÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5.4.1  - CULTURA 

Dentre suas atividades culturais do Programa, nesse período o Técnico de Cultura Fábio 

Silva Cavalcante, lecionou em todas as turmas da Qualificação Social.  

O Técnico promoveu Novos Arranjos Musicais nas atividades de Percussão. O objetivo 

foi de construir novos ritmos, para as futuras ações que serão desenvolvidas dentro e fora do 

Centro da Juventude, pelos Beneficiários.  

A participação do Técnico de Cultura na Culminância das atividades foi muito 

importante. O professor Fábio contribuiu na organização e na orientação em relação ao som e 

efeitos tecnológicos no dia do evento. 

Segue abaixo registro fotográfico: 



 PROGRAMA VIDA NOVA 
Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua 

                                                  Centro da Juventude de Santo Amaro-Recife/PE 

64 
 

 

Oficinas de percussão – Grupo Batuque da Juventude – Novembro/2016 

 

 

Oficinas de percussão – Grupo Batuque da Juventude – Novembro/2016 
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5.4.2- INCLUSÃO DIGITAL 

O Centro da Juventude de Santo Amaro possui um laboratório de Inclusão Digital com 

capacidade para 25 computadores, todos devidamente equipados. Foi instalada a rede de 

internet. Sob a orientação do Técnico de Informática foi intensificado a prática do Word, 

aplicando à práxis de como preencher corretamente seus dados pessoais, dicas importantes 

para o preenchimento e digitação de seus currículos.  

No mês de Novembro tivemos a participação de cem por cento (100 %) dos beneficiários 

nas atividades de inclusão digital. 

Contribuir com o desempenho tecnológico dos beneficiários inseridos no Programa Vida 

Nova, visando o investimento em inclusão digital. Este fato contribui inclusive com questões 

relacionadas à exclusão social, incluindo digitalmente e socialmente àquelas pessoas que se 

encontravam à margem dos processos tecnológicos. 

O objetivo do Programa é Incluir uma pessoa digitalmente não apenas "alfabetizá-la" em 

informática, mas sim fazer com que o conhecimento adquirido por ela sobre a informática seja 

útil para melhorar seu quadro social.  

 

Aula de inclusão digital – Novembro / 2016 
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5.4.3  - GRUPO OPERATIVO 

O Grupo Operativo é formado pelos Técnicos do Programa, com o intuito de minimizar 

algumas demandas visualizadas no cotidiano do Centro da Juventude. Cada técnico planeja 

suas aulas de acordo com as necessidades identificadas e relatadas pelos beneficiários.   

As Psicólogas e Assistentes Sociais juntamente com as estagiárias atendem diariamente 

os beneficiários com escuta, encaminhamentos e outras ações pertinentes ao setor. Visto cada 

demanda, as técnicas elaboram e planejam suas aulas, com a intenção de minimizar as 

demandas expostas e visualizadas, e levam para o espaço da sala de aula de maneira didática.  

É com a intervenção em sala de aula todos os dias, que se obtém um resultado mais 

rápido de algumas situações da vida de todos os jovens.  Este tipo de ação possibilita uma 

aprendizagem e acolhimento dos beneficiários com os técnicos, tirando as dúvidas e 

resolvendo de maneira acolhedora as situações diversas. 

Da mesma maneira que as Psicólogas e Assistentes Sociais procedem para planejar suas 

aulas, o Técnico de Saúde Adelmo Oriente visualiza as demandas trazidas pelos beneficiários 

em seu ambulatório e convertem em ações didáticas para serem minimizadas e compreendidas 

nas atividades em sala de aula. 

A formação do Grupo Operativo foi muito importante para o Programa, pois 

conseguimos esclarecer alguns pontos junto aos beneficiários e aproximação dos jovens com os 

profissionais. Entender cada segmento e como os técnicos executam as demandas trazidas 

pelos jovens, compreender cada ação e como ela é solucionada e encaminhada para os órgãos 

de competência. Com tudo isso, os beneficiários aprendem e cresce dentro deles um 

sentimento de respeito para as ações desenvolvidas no Programa.    
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Grupo Operativo – Novembro/2016 

 

5.4.4 -  ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

A Elevação da Escolaridade é formada pela Equipe Pedagógica, e tem suas atividades 

desenvolvidas em todas as turmas da Qualificação Social  

O objetivo é contribuir com a elevação da escolaridade dos beneficiários propiciando a 

aquisição de competências básicas cognitivas e intelectuais e no Ensino Fundamental, que 

resultam na elevação da qualidade de vida social e produtiva e exercício pleno da cidadania. 

As atividades realizadas durante este período foram as seguintes: 

 Leitura individual e coletiva de textos; 

 Reflexão de textos motivacionais, e correlatos a Qualificação Profissional; 

 Escrita do texto: Trabalho em equipe; 

 Dinâmica de grupo. 
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Aulas de Elevação da Escolaridade – Novembro/2016 

 

 

Aulas de Elevação da Escolaridade – Novembro/2016 
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Aulas de Elevação da Escolaridade – Novembro/2016 

 

Aulas de Elevação da Escolaridade – Novembro/2016 

 

5.4.5 -  SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos jovens inseridos no Centro da 

Juventude, o Técnico de Saúde e Qualidade de Vida Adelmo Oriente, iniciou um processo de 
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atendimentos e encaminhamentos dos beneficiários a rede de saúde pública, como também 

atendimentos de primeiros socorros no espaço do CJ Santo Amaro. 

              Encaminhamentos para as Redes de Saúde do Estado de PE – NOVEMBRO/2016 

Policlínica e Hospitais  Especialidade  Quantidade 

Maternidade / CISAM Ginecologista/Obstetrícia 05 

Policlínica Agamenon Magalhães Otorrino 01 

Policlínica Barros Lima Ortopedia 02 

Policlínica Campina do Barreto Dermatologia 08 

Unidade De Prontoatendimento- UPA Odontologia 15 

Fundação Altino Ventura Oftalmologista 13 

Unidade de Saúde a Família Brum Ginecologia 06 

Policlínica Gouveia de Barros Clínica Geral 10 

TOTAL 60 

 
 
 
 

ATENDIMENTOS DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Atendimento Ambulatorial no Centro da Juventude  140 

Encaminhamentos a rede pública de saúde 60 

Total de atendimentos de saúde 200 
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Recebimento de medicações – Novembro / 2016 

        
Técnico de saúde e qualidade de vida – Novembro/ 2016 
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Técnico de saúde e qualidade de vida – Novembro / 2016 

       
Técnico de saúde e qualidade de vida – Novembro / 2016 
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Beneficiária em atendimento na rede de saúde - Novembro/2016 

 
 

 
Beneficiárias em atendimento na rede de saúde - Novembro/2016 
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5.4.6 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

 Os técnicos em Articulação Institucional em conjunto com o psicossocial atuam 

junto às redes socioassistenciais no intuito de construir parcerias no que se refere a 

qualidade de vida do beneficiário, bem como na atuação do protagonismo da cidadania 

através dos encaminhamentos para a emissão da documentação civil no intuito de 

oportunizar ao jovem acesso ao mercado de trabalho, otimizando assim o processo 

geração de renda dos beneficiários.  

 
  Técnica de Articulação Institucional – Novembro/ 2016 
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Articulação na comunidade de Santo Amaro 

 
 

 
Reunião com o Comitê local da RPA 1 
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Visita domiciliar a beneficiária – Novembro / 2016 

 

 
Encaminhamento de beneficiário a ONG GESTOS – novembro/2016 

 

 

6- AÇÕES PSICOSSOCIAIS  

 No mês de Novembro do corrente ano tivemos quatro (04) desligamentos do 

Programa devido a evasão de três beneficiários e um falecimento. 
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  Desta forma demos continuidade aos beneficiários(as) encaminhados pela rede 

socioassistencial e de saúde para compor as cento e cinquenta vagas (150) destinadas 

ao Programa. Sendo referenciados (as) pelos seguintes equipamentos: 

 

REDE SOCIOASSISTENCIAL BENEFICIÁRIOS  

Conselho Tutelar (RPA 1 e RPA 2) 06 

Centro Pop  Gloria 10 

Neuza Gomes  03 

Instituição Oasis (Santo Amaro) 37 

Centro de Referência e Cidadania LGBT da Prefeitura do Recife 04 

Projeto Novas Oportunidades Liberdade Assistida (CREAS) 02 

Semiliberdade (CASEM) 06 

CREAS CREAS Espinheiro 02 

Centro de Atenção 

Psicossocial (Caps) 

Caps Vicente Araújo 01 

Programa Atitude 07 

Consultório de Rua 25 

Casa Institucional de Acolhimento Recomeço 07 

CAVIDA 03 

Poder Judiciário do Estado de Pernambuco 02 

Casa de Passagem diagnóstica do Recife - IASC 01 

Beneficiários em continuidade do Centro da Juventude de Santo 

Amaro 

34 

Total de vagas preenchidas 150 
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Inserção do beneficiário no Centro da Juventude de Santo Amaro – Novembro / 2016 

 

6.1 - ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS 

6.1.1 - ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 

 Foram realizados pelo Setor atendimentos individuais e em grupos dos (as) 

beneficiários (as). Como também atendimento às famílias dos mesmos. A partir da 

demanda dos beneficiários e de suas famílias, são realizados os devidos 

encaminhamentos. 

 

SERVIÇO SOCIAL: PSICOLOGIA: 

Feminino: 147 Feminino: 139 

Masculino: 112 Masculino: 103 
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Atendimento Psicossocial aos beneficiários – Novembro/ 2016 

 

 

6.1.2 – ATENDIMENTOS FAMILIAR  

SERVIÇO SOCIAL: PSICOLOGIA: 

04 05 
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Atendimento a família dos beneficiários – Novembro / 2016 

 

 

Atendimento a família dos beneficiários – Novembro / 2016 
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6.1.3- VISITA DOMICILIAR 

  No intuito de conhecer melhor a dinâmica familiar e social dos(as) 

beneficiários(as), bem como acompanhar o processo de afastamento por motivo de 

saúde dos beneficiários das atividade do Centro da Juventude, foram realizadas visitas 

domiciliares pela Equipe do Psicossocial, bem como pela técnica de articulação 

Institucional. 

 

AÇÃO QUANTIDADE 

Visitas domiciliares 09 

 

 

 

Visita domiciliar ao beneficiário – Novembro / 2016 
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6.1.4- GRUPO OPERATIVO 

  Em sala de aula a Equipe Técnica junto com as estagiárias de Serviço Social 

desenvolveram os Grupos Operativos, trabalhando temáticas da dinâmica social do dia 

a dia do beneficiário em sociedade.  

 Diante do número elevado de jovens que são usuários de substâncias psicoativas 

inseridos no Centro, destacamos algumas ações de redução de danos e riscos 

desenvolvidos no Grupo Operativo, principalmente a prevenção ao uso abusivo de 

drogas. Tivemos a participação ativa de 100% dos beneficiários nas atividades. 

 

AÇÃO QUANTIDADE 

Quantitativo de Grupos operativos 15 

 

 

 

 

 

Grupo Operativo – Novembro / 2016 
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Grupo Operativo – Novembro / 2016 

 

6.1.5- REUNIÃO TÉCNICA 

 Foram realizadas reuniões técnicas com equipamentos sociais no intuito de 

fortalecer a parceria entre as redes de referências que acompanham os beneficiários, 

como também concretizar novas ações de saúde a serem desenvolvidas com os 

beneficiários do Centro da Juventude, com estes parceiros.  

 

Referências Quantitativo de reuniões realizadas 

Consultório de rua 02 

Acolhimento Institucional Recomeço 01 

Poder Judiciário 01 
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6.1.6- ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS PARA OS(AS) BENEFICIÁRIOS(AS) 

  Foram abertas contas bancárias dos (as) beneficiários(as) onde serão 

depositadas as bolsas mensais as quais os mesmos têm direito. Desta forma, 

objetivamos ser trabalhada a cidadania de cada um, como também os jovens 

possuírem uma maior autonomia referente aos direcionamentos de suas bolsas ajudas. 

 

Abertura de conta da beneficiária acompanhada de sua genitora – Novembro / 2016 

 

6.1.7 - ENCAMINHAMENTOS 

 No intuito de ser resgatada a cidadania e o protagonismo dos beneficiários do 

Centro da Juventude de Santo Amaro, foram realizados encaminhamentos para a rede 

socioassistencial e de saúde, bem como às Instituições escolares. A referida ação foi 

concretizada pelo técnico de Articulação Institucional, bem como os demais técnicos 

que compõem o Setor Psicossocial. 
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6.1.7.1- DADOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 Neste mês de Novembro encaminhamos três beneficiários para o Instituto 

Tavares Buril – ITB,  para emissão de identidades. No momento, estamos com alguns 

jovens que estão aguardando a liberação do registro de identidade pelo ITB. 

Dados atual da documentação dos beneficiários: 

DOCUMENTAÇÃO: QUANTIDADE: 

Certidão de Nascimento 138 

Identidade 130 

CPF 132 

Título de Eleitor 126 

Carteira de Trabalho 90 

Reservista 36 

 

6.1.7.2- REDE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL E DE SAÚDE 

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

Programa Atitude 02 

Conselho tutelar 01 

CRAS 06 

Acolhimento Institucional 01 

GESTOS 15 

LGBT 04 

Centro POP 08 

CAPS Ad  05 

CAPS Transtorno 03 

Posto de saúde da Família - PSF 10 

Poder Judiciário 03 

Total de encaminhamentos  58 
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Encaminhamento e acompanhamento da beneficiária ao Poder Judiciário – Novembro /2016 

 

07  - ESPORTE E LAZER  

         Todas as pessoas necessitam de atividades físicas para o seu desenvolvimento, tanto no 

aspecto biológico quanto para o conhecimento do corpo, para criar habilidades de controle e 

coordenação, equilíbrio e harmonia, força e agilidade, em diferentes atividades.  

         A atividade física deve ser assegurada e promovida durante toda a vida das pessoas, 

criando, assim, um estilo de vida ativo, assegurando saúde, disciplina e lazer.  

       As atividades físicas individuais ou coletivas, culturais ou de lazer, contribuem para o 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano, trazendo melhorias na qualidade de 

vida. As atividades esportivas trazem muitos benefícios tais como: 

- Conhecer e dominar o próprio corpo; 

- Auxiliar no desenvolvimento da inteligência ou cognitivo; 

- Estimular as relações com as outras pessoas; 

- Desenvolver competências como comportamentos saudáveis, atitudes e valores; 

- Incorporar hábitos saudáveis como o esporte e atividades de lazer. 

- Ajudar no desenvolvimento da autonomia e na formação do caráter. 

- Elevar a autoestima.  
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 Sob a orientação do Oficineiro de Esportes Lucio Flávio, as práticas acima mencionadas, 

foram executadas durante esse período.  

Segue abaixo registro fotográfico das respectivas ações: 

  
Oficineiros –Novembro/2016 

 

   

 

Aula prática da oficina esporte e lazer – Novembro/2016 
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Aula prática da oficina esporte e lazer – Novembro/2016 

 

 

Aula prática da oficina esporte e lazer –Novembro/2016 
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Aula prática da oficina esporte e lazer –Novembro/2016 

 

Aula prática da oficina esporte e lazer –Novembro/2016 
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Aula prática da oficina esporte e lazer –Novembro/2016 
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8. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Foram dadas continuidade às atividades do Centro da Juventude – Qualificação 

profissional, temas transversais, atividades socioassistenciais, atividades administrativas. 

Os beneficiários atendidos pelo Centro da Juventude foram inseridos em atividades que 

acontecerão no período de 10 (dez) meses, para realização do acolhimento dos adolescentes e 

jovens por meio do Ciclo II - Qualificação Profissional. 

Compreende-se como Ciclo II - Qualificação Profissional, serão oferecidas 05 turmas, sendo 01 

turma de cada um dos cursos, com 30 participantes. 

            O tempo de duração da qualificação profissional obedecerá a um período de 10 (dez) 

meses, onde as atividades estarão voltadas para aulas teóricas, práticas e produtiva. 

            Para acompanhar o desempenho dos usuários, a equipe técnica considerará os seguintes 

itens: interesse, informação, postura em sala, cumprimento de regras e normas, aprendizagem, 

desempenho da leitura e escrita, socialização, frequência e participação efetiva nas ações, 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades e absorção dos conteúdos de qualificação 

profissional. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do estabelecido no Termo de Referência através do Plano de Trabalho que 

estabelecem objetivos e metas a serem atingidas no cronograma de execução deste Programa 

Vida Nova – Centro da Juventude de Santo Amaro esta etapa foi cumprida na íntegra. 

A meta referente ao quantitativo das vagas foi devidamente preenchida, 150 

beneficiários, ou seja, 100% do total contratado. 

No tocante a participação efetiva dos jovens nas ações socioeducativas teve uma média 

de frequência de 85%, garantindo assim a participação de todos nas diversas atividades 

promovidas no CJSA. 

No tocante a garantia do retorno escolar, bem como a permanência dos adolescentes e 

jovens no ensino formal, a equipe pedagógica procura acompanhar o desempenho escolar dos 

mesmos, nas escolas, através de documentos comprobatórios de frequência escolar. Porém 

neste período observamos muitos jovens fora da escola, pois muitos são ou estão em situação 

de rua e naturalmente com dificuldades em frequentar a escola.  

Outro ponto importante foi à ação do Técnico de Saúde e Qualidade de Vida no que diz 

respeito aos encaminhamentos aos postos de saúde, policlínicas, UPAS como também aos 

primeiros socorros feitos no próprio CJ. Essa ação minimizou bastante as dificuldades dos 

jovens em relação aos cuidados com a saúde. 

Com relação a documentação civil tivemos nesse período um avanço considerável na 

emissão dos documentos, através das articulações realizadas pela equipe técnica do Centro. 

As ações socioeducativas de cidadania e de direitos humanos, saúde e meio ambiente, 

drogas, autoestima, cultura e esporte mobilizaram bastante os jovens e profissionais no CJSA. 

As ações psicossociais tiveram destaque no tocante aos atendimentos e 

encaminhamentos dos jovens por diversas situações, apresentando como destaque as ações de 

redução de danos através das parceiras com outros equipamentos. 
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Visando o fortalecimento das ações de empregabilidade no Centro da Juventude, os 

técnicos de Articulação Institucional realizaram diversos contatos telefônicos e visitas às 

empresas com o objetivo de captação de vagas de estágios e empregos para os 

adolescentes/jovens, sensibilizando os empregadores diante da necessidade de inserir os 

jovens no mercado de trabalho, como também a implementação da retirada de documentação 

civil dos beneficiários. 

Executou-se mais esta etapa do Programa, a Qualificação Profissional, com eficiência e 

eficácia, de forma que toda a equipe, assim como os beneficiários, esteve motivada ao longo de 

todo o período. Cumpriu-se aquilo que se propunha de forma efetiva. 

Recife, 31 de Novembro de 2016. 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
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10. ANEXOS 

Anexo 01 – Instrumentais Pedagógicos do Programa  

 Plano Semanal de Atividades Pedagógicas – Dos Cursos da Qualificação Social e 

das Ações Complementares; 

Anexo 02 – Instrumentais Administrativos do Programa  

 Cópias das Atas de Frequência de Serviço e Alimentação (Café da manhã, Almoço 

e Jantar). 

 

Anexo 03 – Relação nominal dos beneficiários 

 


