
 
 

Relatório de Execução do Objeto 

 

Entidade Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social - IEDES 
Órgão Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Direitos 

Humanos - SDSCDH 
Convênio Nº 003/2019 MARÇO/2020 

 

1. A demonstração do grau de alcance das metas referentes ao período de março / 2020; 
  

 
PÚBLICO METAS 

PACTUADAS 
METAS 
ALCANÇADAS 

MEIO DE 
VERIFICAÇÃO 

CONSIDERAÇÕES 

Grupo de 
dança (6 a 
14) manhã e 
tarde 

 
 Total de 
metas 
pactuadas: 
140 

 85 + 16 
(ainda não 
inseridos 
no SISC) 

Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

Grupo de 
dança (15 a 
17) manhã e 
tarde 

12 Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

 
2.  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, uma tabela por espaço 

de execução;  

    

 

AÇÕES ATIVIDADES DESCRIÇÃO MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Atividades 
socioeducativas 

Oficina de 
Cidadania 

No mês de março 
trabalhamos alguns temas e 
um deles foi sobre a igualdade 
de gênero. Trabalhamos esse 
tema da seguinte forma. 
Rodas de diálogos reflexivas 
para abordar e sondar o que 
os usuários entendem sobre o 
assunto. Passamos exibições 
de vídeos de curtas para 
apresentamos algumas 
situações bem rotineiras que 
mostram situações de 
desigualdade onde um gênero 

Registro 
fotográfico e 
frequência. 



 
 

é mais respeitado do que o 
outro. Algumas dessas 
situações foi expressada no 
papel poles usuários e 
também em forma de 
encenação. Algo que 
colaborou nesse trabalho, foi 
o dia internacional das 
mulheres. Tiramos dúvidas 
sobre esse dia e falamos o 
quanto ele é importante tanto 
para homem do que para 
mulheres. 

Foi elaborado 
dinâmicas criativas com 
objetos que todos podem 
encontrar em casa para 
explicar sobre a igualdade de 
gênero. As atividades estavam 
seguindo seu ritmo normal 
até que começou as coisas 
ficarem alarmante sobre o 
Coronavírus. Até em nosso 
trabalho falamos sobre isso e 
usarmos isso como didática, 
mas tivemos que suspender 
nossas atividades para 
preservar o bem-estar de 
nossos usuários. 
 

Atividades 
esportivas e de 
lazer 

1- Aula de 
Futsal 

Prática esportiva de futsal, 
abordando os principais 
fundamentos das referidas 
modalidades, trabalhando 
também o tema da igualdade 
de gênero, discutindo a 
igualdade das mulheres 
poderem praticar qualquer 
esporte superando os 
preconceitos.  

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 

Oficinas Culturais 1-Oficina de 
Teatro 
2-Oficina de 
Dança 

1-Na Oficina de Teatro, o 
educador social e o oficineiro 
responsável trabalharam com 
o público alvo as temáticas 
referentes a igualdade de 
gênero. Nessa oficina teve 
atividades de relaxamento, 
introdução a história do teatro 
e atividades práticas de 
encenações. Algumas dessas 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

encenações foram feitas em 
cima do tema trabalhado. Foi 
simulado situações de 
desigualdade de gênero. 
2- Na Oficina de Dança foi feito 
um trabalho em conjunto com 
o oficineiro de informática que 
trabalho a questão dos ritmos 
populares que os usuários 
costumam escutar e o porquê 
eles gostam de tal ritmo. 
Nessa mesma oficina foi feito 
uma roda de reflexão para 
conversar sobre algumas 
letras de musicas que 
desvalorizam a imagem da 
mulher e exalta uma falsa 
masculinidade. Foi também 
lançado uma proposta que foi 
bem aceita sobre futuramente 
ser feita uma coreografia.  

Atividades 
comunitárias 

Visita na 
comunidade e 
pesquisa de 
campo  

1. Os usuários juntos com os 
educadores, fizeram uma 
visita na comunidade para 
convidar algumas pessoas para 
conhecer e apresentar as 
atividades que são praticadas 
no espaço. 
2. Na atividade de informática 
junto com atividade de 
cidadania. Teve uma roda de 
diálogo onde foi discutido 
sobre profissões que mulheres 
e homens podem fazer e se 
existe preconceitos no 
mercado de trabalho onde só 
um gênero é bem aceito. 
Depois desse momento, os 
usuários juntos com os 
educadores foram para rua e 
abordaram trabalhos da 
localidade e perguntaram para 
pessoas que aquele trabalho 
poderia ser feito tanto por 
homens como por mulheres. 
Algumas das respostas foram 
preconceituosas e muitos 
responderam que algumas 
atividades só poderiam ser 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

executadas pelo gênero 
masculino.  

 
 
 

3. Dados qualitativos quanto à execução do trabalho. 
 

Portaria nº 008/2020 – SDSCDH. Relaciona medidas temporárias a serem adotadas no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de Olinda, 
relativas à situação de emergência de saúde pública, a partir da disseminação do coronavírus 
(COVID-19). 
O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Olinda – SDSCDH no uso das atribuições suas atribuições legais 
conferidas através dos artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 032/2020; 
 Considerando a situação de emergência declarada, no Município de Olinda, pelos Decretos 
Municipais nºs 030/2020 e 032/2020, bem como pela declaração de emergência em saúde 
pública de importância internacional assim declarada pela Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  
Considerando a edição da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministro de Estado 
da Saúde, que declara emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), em 
decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979/2020, que tem aplicação no âmbito 
municipal 

Portanto seguindo as orientações tanto do Governo do Estado de Pernambuco, da Organização 
Mundial da Saúde, como do Município de Olinda , em zelar pela  a saúde dos 
usuários/benificiários ,e dos profissionais  que compõem a OSC´s IEDES ,antes desse 
acontecimento as atividades de dança, criatividade literária , teatro , informática , esportes/lazer  
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo seguiam normalmente, e interrompemos 
todas as  atividades no dia 18 de Março, e venho por meio desse informar e esclarecer como 
prosseguimos com nossas estratégias de trabalho durante os dias seguintes do mês de março 
que por questões emergencial, tivemos que interromper nosso planejamento e cronograma de 
atividades de acordo com os temas sugeridos do serviço de convivência.  

No início do ano, por causa da mudança de espaço, vimos a necessidade de se fazer um 
grupo de whatsapp para informar nossos usuários e responsáveis sobre a mudança da 
localidade de nossa instituição para prosseguimos com as atividades corriqueiras. Usamos 
essa ferramenta com outros fins, como, apresentar informes e datas de reuniões e 
encontros de atividades com as famílias e alguns detalhes das oficinas executadas.  
E devido a essa situação crítica que o nosso país e o mundo estão passando. Aproveitamos 
essa estratégia do grupo do whatsapp para mantemos sempre o contato com os nossos 
usuários nesse período de quarentena.  

No grupo reforçamos a importância de sempre cuidar da higiene, e de lavar as mãos e de ter 
cuidado em tocar a boca e os olhos com as mãos sujas... E que as crianças e adolescentes não 
devem ficar nas ruas como se fosse uma temporada de férias e que a situação é muito crítica e 
que todo cuidado é pouco e é responsabilidade de todos de mantemos o controle dessa 



 
 
pandemia e que é muito importante de se permanecer em casa. Estamos dando algumas dicas 
de passar tempo para nossos usuários. Dicas de jogos e brincadeiras que eles podem fazer 
dentro de casa.  

Outra que coisa também que estamos trabalhando com os responsáveis de nossos usuários é o 
cuidado com os repasses de falsas informações que tem se espalhados durante essa situação. 
Estamos procurando também na medida do possível, orientar sobre os benefícios do governo 
em pró das famílias e microempreendedores formais e não formais. O foco de nosso trabalho 
não é a religiosidade, mas reforçamos a importância de temos fé e pensamentos positivos.  

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto. 
 

 

 

               

Roda de diálogo mais exibição de curtas sobre a igualdade de gênero. 02/03/2020 
 
 

  
 

Trabalho onde os usuários expressavam no papel algumas situações que já presenciaram 
sobre desigualdade de gênero. 02/03/2020 

 
              
 

  
 



 
 

  
 

Oficina de teatro com uma pequena encenação das crianças representando uma situação de 
desigualdade de gênero. “Jogar bola não é brincadeira de menina” 03/03/2020 

 
 
 
              
 

                                                                                      
              

 
Oficina de teatro com dinâmica de relaxamento e uma breve introdução a história do teatro 
04/03/2020 
 
           

   
  
Primeira foto mostra uma atividade introdutória de informática. Na segunda foto uma atividade de 

sensibilização todos ter os direitos iguais em relação as atividades diárias 05/03/2020 
 

 
 

  
 



 
 

     
 
Roda de diálogo com uma breve história sobre o dia internacional das mulheres e confecções de 

flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 09/03/20 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Roda de diálogo com a turma da tarde e uma breve história sobre o dia internacional das mulheres 

e confecções de flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 
09/03/20 

 
 
 
  
 

  
 

Atividade de introdutória de informática. História da informática e da tecnologia e a contribuição 
das mulheres no avanço tecnológico 10/03/2020 



 
 
 
 

 

  
 

Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro falando 
com os moradores e falando um pouco das atividades da instituição 11/03/2020 

   
 

 

  
Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro 

perguntando em alguns estabelecimentos sobre as profissões se todos os gêneros poderiam 
exercer ou se apenas um gênero era “capaz” de executar as atividades do oficio 16/03/2020 

   
 



 
 

 
Construção de um poema falando contra o Covid-19 17/03/2020 

   

 

 

  

Dinâmica das cores para desmistificar os preconceitos que cor define gênero e uma exibição de 
vídeo complementar 18/03/2020 

   

 



 
 

Relatório de Execução do Objeto 

 

Entidade Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social - IEDES 
Órgão Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Direitos 

Humanos - SDSCDH 
Convênio Nº 003/2019 MARÇO/2020 

 

1. A demonstração do grau de alcance das metas referentes ao período de março / 2020; 
  

 
PÚBLICO METAS 

PACTUADAS 
METAS 
ALCANÇADAS 

MEIO DE 
VERIFICAÇÃO 

CONSIDERAÇÕES 

Grupo de 
dança (6 a 
14) manhã e 
tarde 

 
 Total de 
metas 
pactuadas: 
140 

 85 + 16 
(ainda não 
inseridos 
no SISC) 

Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

Grupo de 
dança (15 a 
17) manhã e 
tarde 

12 Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

 
2.  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, uma tabela por espaço 

de execução;  

    

 

AÇÕES ATIVIDADES DESCRIÇÃO MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Atividades 
socioeducativas 

Oficina de 
Cidadania 

No mês de março 
trabalhamos alguns temas e 
um deles foi sobre a igualdade 
de gênero. Trabalhamos esse 
tema da seguinte forma. 
Rodas de diálogos reflexivas 
para abordar e sondar o que 
os usuários entendem sobre o 
assunto. Passamos exibições 
de vídeos de curtas para 
apresentamos algumas 
situações bem rotineiras que 
mostram situações de 
desigualdade onde um gênero 

Registro 
fotográfico e 
frequência. 



 
 

é mais respeitado do que o 
outro. Algumas dessas 
situações foi expressada no 
papel poles usuários e 
também em forma de 
encenação. Algo que 
colaborou nesse trabalho, foi 
o dia internacional das 
mulheres. Tiramos dúvidas 
sobre esse dia e falamos o 
quanto ele é importante tanto 
para homem do que para 
mulheres. 

Foi elaborado 
dinâmicas criativas com 
objetos que todos podem 
encontrar em casa para 
explicar sobre a igualdade de 
gênero. As atividades estavam 
seguindo seu ritmo normal 
até que começou as coisas 
ficarem alarmante sobre o 
Coronavírus. Até em nosso 
trabalho falamos sobre isso e 
usarmos isso como didática, 
mas tivemos que suspender 
nossas atividades para 
preservar o bem-estar de 
nossos usuários. 
 

Atividades 
esportivas e de 
lazer 

1- Aula de 
Futsal 

Prática esportiva de futsal, 
abordando os principais 
fundamentos das referidas 
modalidades, trabalhando 
também o tema da igualdade 
de gênero, discutindo a 
igualdade das mulheres 
poderem praticar qualquer 
esporte superando os 
preconceitos.  

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 

Oficinas Culturais 1-Oficina de 
Teatro 
2-Oficina de 
Dança 

1-Na Oficina de Teatro, o 
educador social e o oficineiro 
responsável trabalharam com 
o público alvo as temáticas 
referentes a igualdade de 
gênero. Nessa oficina teve 
atividades de relaxamento, 
introdução a história do teatro 
e atividades práticas de 
encenações. Algumas dessas 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

encenações foram feitas em 
cima do tema trabalhado. Foi 
simulado situações de 
desigualdade de gênero. 
2- Na Oficina de Dança foi feito 
um trabalho em conjunto com 
o oficineiro de informática que 
trabalho a questão dos ritmos 
populares que os usuários 
costumam escutar e o porquê 
eles gostam de tal ritmo. 
Nessa mesma oficina foi feito 
uma roda de reflexão para 
conversar sobre algumas 
letras de musicas que 
desvalorizam a imagem da 
mulher e exalta uma falsa 
masculinidade. Foi também 
lançado uma proposta que foi 
bem aceita sobre futuramente 
ser feita uma coreografia.  

Atividades 
comunitárias 

Visita na 
comunidade e 
pesquisa de 
campo  

1. Os usuários juntos com os 
educadores, fizeram uma 
visita na comunidade para 
convidar algumas pessoas para 
conhecer e apresentar as 
atividades que são praticadas 
no espaço. 
2. Na atividade de informática 
junto com atividade de 
cidadania. Teve uma roda de 
diálogo onde foi discutido 
sobre profissões que mulheres 
e homens podem fazer e se 
existe preconceitos no 
mercado de trabalho onde só 
um gênero é bem aceito. 
Depois desse momento, os 
usuários juntos com os 
educadores foram para rua e 
abordaram trabalhos da 
localidade e perguntaram para 
pessoas que aquele trabalho 
poderia ser feito tanto por 
homens como por mulheres. 
Algumas das respostas foram 
preconceituosas e muitos 
responderam que algumas 
atividades só poderiam ser 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

executadas pelo gênero 
masculino.  

 
 
 

3. Dados qualitativos quanto à execução do trabalho. 
 

Portaria nº 008/2020 – SDSCDH. Relaciona medidas temporárias a serem adotadas no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de Olinda, 
relativas à situação de emergência de saúde pública, a partir da disseminação do coronavírus 
(COVID-19). 
O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Olinda – SDSCDH no uso das atribuições suas atribuições legais 
conferidas através dos artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 032/2020; 
 Considerando a situação de emergência declarada, no Município de Olinda, pelos Decretos 
Municipais nºs 030/2020 e 032/2020, bem como pela declaração de emergência em saúde 
pública de importância internacional assim declarada pela Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  
Considerando a edição da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministro de Estado 
da Saúde, que declara emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), em 
decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979/2020, que tem aplicação no âmbito 
municipal 

Portanto seguindo as orientações tanto do Governo do Estado de Pernambuco, da Organização 
Mundial da Saúde, como do Município de Olinda , em zelar pela  a saúde dos 
usuários/benificiários ,e dos profissionais  que compõem a OSC´s IEDES ,antes desse 
acontecimento as atividades de dança, criatividade literária , teatro , informática , esportes/lazer  
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo seguiam normalmente, e interrompemos 
todas as  atividades no dia 18 de Março, e venho por meio desse informar e esclarecer como 
prosseguimos com nossas estratégias de trabalho durante os dias seguintes do mês de março 
que por questões emergencial, tivemos que interromper nosso planejamento e cronograma de 
atividades de acordo com os temas sugeridos do serviço de convivência.  

No início do ano, por causa da mudança de espaço, vimos a necessidade de se fazer um 
grupo de whatsapp para informar nossos usuários e responsáveis sobre a mudança da 
localidade de nossa instituição para prosseguimos com as atividades corriqueiras. Usamos 
essa ferramenta com outros fins, como, apresentar informes e datas de reuniões e 
encontros de atividades com as famílias e alguns detalhes das oficinas executadas.  
E devido a essa situação crítica que o nosso país e o mundo estão passando. Aproveitamos 
essa estratégia do grupo do whatsapp para mantemos sempre o contato com os nossos 
usuários nesse período de quarentena.  

No grupo reforçamos a importância de sempre cuidar da higiene, e de lavar as mãos e de ter 
cuidado em tocar a boca e os olhos com as mãos sujas... E que as crianças e adolescentes não 
devem ficar nas ruas como se fosse uma temporada de férias e que a situação é muito crítica e 
que todo cuidado é pouco e é responsabilidade de todos de mantemos o controle dessa 



 
 
pandemia e que é muito importante de se permanecer em casa. Estamos dando algumas dicas 
de passar tempo para nossos usuários. Dicas de jogos e brincadeiras que eles podem fazer 
dentro de casa.  

Outra que coisa também que estamos trabalhando com os responsáveis de nossos usuários é o 
cuidado com os repasses de falsas informações que tem se espalhados durante essa situação. 
Estamos procurando também na medida do possível, orientar sobre os benefícios do governo 
em pró das famílias e microempreendedores formais e não formais. O foco de nosso trabalho 
não é a religiosidade, mas reforçamos a importância de temos fé e pensamentos positivos.  

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto. 
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Trabalho onde os usuários expressavam no papel algumas situações que já presenciaram 
sobre desigualdade de gênero. 02/03/2020 

 
              
 

  
 



 
 

  
 

Oficina de teatro com uma pequena encenação das crianças representando uma situação de 
desigualdade de gênero. “Jogar bola não é brincadeira de menina” 03/03/2020 

 
 
 
              
 

                                                                                      
              

 
Oficina de teatro com dinâmica de relaxamento e uma breve introdução a história do teatro 
04/03/2020 
 
           

   
  
Primeira foto mostra uma atividade introdutória de informática. Na segunda foto uma atividade de 

sensibilização todos ter os direitos iguais em relação as atividades diárias 05/03/2020 
 

 
 

  
 



 
 

     
 
Roda de diálogo com uma breve história sobre o dia internacional das mulheres e confecções de 

flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 09/03/20 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Roda de diálogo com a turma da tarde e uma breve história sobre o dia internacional das mulheres 

e confecções de flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 
09/03/20 

 
 
 
  
 

  
 

Atividade de introdutória de informática. História da informática e da tecnologia e a contribuição 
das mulheres no avanço tecnológico 10/03/2020 



 
 
 
 

 

  
 

Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro falando 
com os moradores e falando um pouco das atividades da instituição 11/03/2020 

   
 

 

  
Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro 

perguntando em alguns estabelecimentos sobre as profissões se todos os gêneros poderiam 
exercer ou se apenas um gênero era “capaz” de executar as atividades do oficio 16/03/2020 

   
 



 
 

 
Construção de um poema falando contra o Covid-19 17/03/2020 

   

 

 

  

Dinâmica das cores para desmistificar os preconceitos que cor define gênero e uma exibição de 
vídeo complementar 18/03/2020 
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estão sendo 
assistidos. 

 
2.  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, uma tabela por espaço 

de execução;  

    

 

AÇÕES ATIVIDADES DESCRIÇÃO MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Atividades 
socioeducativas 

Oficina de 
Cidadania 

No mês de março 
trabalhamos alguns temas e 
um deles foi sobre a igualdade 
de gênero. Trabalhamos esse 
tema da seguinte forma. 
Rodas de diálogos reflexivas 
para abordar e sondar o que 
os usuários entendem sobre o 
assunto. Passamos exibições 
de vídeos de curtas para 
apresentamos algumas 
situações bem rotineiras que 
mostram situações de 
desigualdade onde um gênero 

Registro 
fotográfico e 
frequência. 



 
 

é mais respeitado do que o 
outro. Algumas dessas 
situações foi expressada no 
papel poles usuários e 
também em forma de 
encenação. Algo que 
colaborou nesse trabalho, foi 
o dia internacional das 
mulheres. Tiramos dúvidas 
sobre esse dia e falamos o 
quanto ele é importante tanto 
para homem do que para 
mulheres. 

Foi elaborado 
dinâmicas criativas com 
objetos que todos podem 
encontrar em casa para 
explicar sobre a igualdade de 
gênero. As atividades estavam 
seguindo seu ritmo normal 
até que começou as coisas 
ficarem alarmante sobre o 
Coronavírus. Até em nosso 
trabalho falamos sobre isso e 
usarmos isso como didática, 
mas tivemos que suspender 
nossas atividades para 
preservar o bem-estar de 
nossos usuários. 
 

Atividades 
esportivas e de 
lazer 

1- Aula de 
Futsal 

Prática esportiva de futsal, 
abordando os principais 
fundamentos das referidas 
modalidades, trabalhando 
também o tema da igualdade 
de gênero, discutindo a 
igualdade das mulheres 
poderem praticar qualquer 
esporte superando os 
preconceitos.  

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 

Oficinas Culturais 1-Oficina de 
Teatro 
2-Oficina de 
Dança 

1-Na Oficina de Teatro, o 
educador social e o oficineiro 
responsável trabalharam com 
o público alvo as temáticas 
referentes a igualdade de 
gênero. Nessa oficina teve 
atividades de relaxamento, 
introdução a história do teatro 
e atividades práticas de 
encenações. Algumas dessas 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

encenações foram feitas em 
cima do tema trabalhado. Foi 
simulado situações de 
desigualdade de gênero. 
2- Na Oficina de Dança foi feito 
um trabalho em conjunto com 
o oficineiro de informática que 
trabalho a questão dos ritmos 
populares que os usuários 
costumam escutar e o porquê 
eles gostam de tal ritmo. 
Nessa mesma oficina foi feito 
uma roda de reflexão para 
conversar sobre algumas 
letras de musicas que 
desvalorizam a imagem da 
mulher e exalta uma falsa 
masculinidade. Foi também 
lançado uma proposta que foi 
bem aceita sobre futuramente 
ser feita uma coreografia.  

Atividades 
comunitárias 

Visita na 
comunidade e 
pesquisa de 
campo  

1. Os usuários juntos com os 
educadores, fizeram uma 
visita na comunidade para 
convidar algumas pessoas para 
conhecer e apresentar as 
atividades que são praticadas 
no espaço. 
2. Na atividade de informática 
junto com atividade de 
cidadania. Teve uma roda de 
diálogo onde foi discutido 
sobre profissões que mulheres 
e homens podem fazer e se 
existe preconceitos no 
mercado de trabalho onde só 
um gênero é bem aceito. 
Depois desse momento, os 
usuários juntos com os 
educadores foram para rua e 
abordaram trabalhos da 
localidade e perguntaram para 
pessoas que aquele trabalho 
poderia ser feito tanto por 
homens como por mulheres. 
Algumas das respostas foram 
preconceituosas e muitos 
responderam que algumas 
atividades só poderiam ser 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

executadas pelo gênero 
masculino.  

 
 
 

3. Dados qualitativos quanto à execução do trabalho. 
 

Portaria nº 008/2020 – SDSCDH. Relaciona medidas temporárias a serem adotadas no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de Olinda, 
relativas à situação de emergência de saúde pública, a partir da disseminação do coronavírus 
(COVID-19). 
O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Olinda – SDSCDH no uso das atribuições suas atribuições legais 
conferidas através dos artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 032/2020; 
 Considerando a situação de emergência declarada, no Município de Olinda, pelos Decretos 
Municipais nºs 030/2020 e 032/2020, bem como pela declaração de emergência em saúde 
pública de importância internacional assim declarada pela Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  
Considerando a edição da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministro de Estado 
da Saúde, que declara emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), em 
decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979/2020, que tem aplicação no âmbito 
municipal 

Portanto seguindo as orientações tanto do Governo do Estado de Pernambuco, da Organização 
Mundial da Saúde, como do Município de Olinda , em zelar pela  a saúde dos 
usuários/benificiários ,e dos profissionais  que compõem a OSC´s IEDES ,antes desse 
acontecimento as atividades de dança, criatividade literária , teatro , informática , esportes/lazer  
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo seguiam normalmente, e interrompemos 
todas as  atividades no dia 18 de Março, e venho por meio desse informar e esclarecer como 
prosseguimos com nossas estratégias de trabalho durante os dias seguintes do mês de março 
que por questões emergencial, tivemos que interromper nosso planejamento e cronograma de 
atividades de acordo com os temas sugeridos do serviço de convivência.  

No início do ano, por causa da mudança de espaço, vimos a necessidade de se fazer um 
grupo de whatsapp para informar nossos usuários e responsáveis sobre a mudança da 
localidade de nossa instituição para prosseguimos com as atividades corriqueiras. Usamos 
essa ferramenta com outros fins, como, apresentar informes e datas de reuniões e 
encontros de atividades com as famílias e alguns detalhes das oficinas executadas.  
E devido a essa situação crítica que o nosso país e o mundo estão passando. Aproveitamos 
essa estratégia do grupo do whatsapp para mantemos sempre o contato com os nossos 
usuários nesse período de quarentena.  

No grupo reforçamos a importância de sempre cuidar da higiene, e de lavar as mãos e de ter 
cuidado em tocar a boca e os olhos com as mãos sujas... E que as crianças e adolescentes não 
devem ficar nas ruas como se fosse uma temporada de férias e que a situação é muito crítica e 
que todo cuidado é pouco e é responsabilidade de todos de mantemos o controle dessa 



 
 
pandemia e que é muito importante de se permanecer em casa. Estamos dando algumas dicas 
de passar tempo para nossos usuários. Dicas de jogos e brincadeiras que eles podem fazer 
dentro de casa.  

Outra que coisa também que estamos trabalhando com os responsáveis de nossos usuários é o 
cuidado com os repasses de falsas informações que tem se espalhados durante essa situação. 
Estamos procurando também na medida do possível, orientar sobre os benefícios do governo 
em pró das famílias e microempreendedores formais e não formais. O foco de nosso trabalho 
não é a religiosidade, mas reforçamos a importância de temos fé e pensamentos positivos.  

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto. 
 

 

 

               

Roda de diálogo mais exibição de curtas sobre a igualdade de gênero. 02/03/2020 
 
 

  
 

Trabalho onde os usuários expressavam no papel algumas situações que já presenciaram 
sobre desigualdade de gênero. 02/03/2020 

 
              
 

  
 



 
 

  
 

Oficina de teatro com uma pequena encenação das crianças representando uma situação de 
desigualdade de gênero. “Jogar bola não é brincadeira de menina” 03/03/2020 

 
 
 
              
 

                                                                                      
              

 
Oficina de teatro com dinâmica de relaxamento e uma breve introdução a história do teatro 
04/03/2020 
 
           

   
  
Primeira foto mostra uma atividade introdutória de informática. Na segunda foto uma atividade de 

sensibilização todos ter os direitos iguais em relação as atividades diárias 05/03/2020 
 

 
 

  
 



 
 

     
 
Roda de diálogo com uma breve história sobre o dia internacional das mulheres e confecções de 

flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 09/03/20 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Roda de diálogo com a turma da tarde e uma breve história sobre o dia internacional das mulheres 

e confecções de flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 
09/03/20 

 
 
 
  
 

  
 

Atividade de introdutória de informática. História da informática e da tecnologia e a contribuição 
das mulheres no avanço tecnológico 10/03/2020 



 
 
 
 

 

  
 

Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro falando 
com os moradores e falando um pouco das atividades da instituição 11/03/2020 

   
 

 

  
Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro 

perguntando em alguns estabelecimentos sobre as profissões se todos os gêneros poderiam 
exercer ou se apenas um gênero era “capaz” de executar as atividades do oficio 16/03/2020 

   
 



 
 

 
Construção de um poema falando contra o Covid-19 17/03/2020 

   

 

 

  

Dinâmica das cores para desmistificar os preconceitos que cor define gênero e uma exibição de 
vídeo complementar 18/03/2020 

   

 



 
 

Relatório de Execução do Objeto 

 

Entidade Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social - IEDES 
Órgão Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Direitos 

Humanos - SDSCDH 
Convênio Nº 003/2019 MARÇO/2020 

 

1. A demonstração do grau de alcance das metas referentes ao período de março / 2020; 
  

 
PÚBLICO METAS 

PACTUADAS 
METAS 
ALCANÇADAS 

MEIO DE 
VERIFICAÇÃO 

CONSIDERAÇÕES 

Grupo de 
dança (6 a 
14) manhã e 
tarde 

 
 Total de 
metas 
pactuadas: 
140 

 85 + 16 
(ainda não 
inseridos 
no SISC) 

Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

Grupo de 
dança (15 a 
17) manhã e 
tarde 

12 Fotos e 
frequência 
atestada. 

O CRAS ainda 
não inseriu no 
SISC todos os 
usuários que 
estão sendo 
assistidos. 

 
2.  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, uma tabela por espaço 

de execução;  

    

 

AÇÕES ATIVIDADES DESCRIÇÃO MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Atividades 
socioeducativas 

Oficina de 
Cidadania 

No mês de março 
trabalhamos alguns temas e 
um deles foi sobre a igualdade 
de gênero. Trabalhamos esse 
tema da seguinte forma. 
Rodas de diálogos reflexivas 
para abordar e sondar o que 
os usuários entendem sobre o 
assunto. Passamos exibições 
de vídeos de curtas para 
apresentamos algumas 
situações bem rotineiras que 
mostram situações de 
desigualdade onde um gênero 

Registro 
fotográfico e 
frequência. 



 
 

é mais respeitado do que o 
outro. Algumas dessas 
situações foi expressada no 
papel poles usuários e 
também em forma de 
encenação. Algo que 
colaborou nesse trabalho, foi 
o dia internacional das 
mulheres. Tiramos dúvidas 
sobre esse dia e falamos o 
quanto ele é importante tanto 
para homem do que para 
mulheres. 

Foi elaborado 
dinâmicas criativas com 
objetos que todos podem 
encontrar em casa para 
explicar sobre a igualdade de 
gênero. As atividades estavam 
seguindo seu ritmo normal 
até que começou as coisas 
ficarem alarmante sobre o 
Coronavírus. Até em nosso 
trabalho falamos sobre isso e 
usarmos isso como didática, 
mas tivemos que suspender 
nossas atividades para 
preservar o bem-estar de 
nossos usuários. 
 

Atividades 
esportivas e de 
lazer 

1- Aula de 
Futsal 

Prática esportiva de futsal, 
abordando os principais 
fundamentos das referidas 
modalidades, trabalhando 
também o tema da igualdade 
de gênero, discutindo a 
igualdade das mulheres 
poderem praticar qualquer 
esporte superando os 
preconceitos.  

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 

Oficinas Culturais 1-Oficina de 
Teatro 
2-Oficina de 
Dança 

1-Na Oficina de Teatro, o 
educador social e o oficineiro 
responsável trabalharam com 
o público alvo as temáticas 
referentes a igualdade de 
gênero. Nessa oficina teve 
atividades de relaxamento, 
introdução a história do teatro 
e atividades práticas de 
encenações. Algumas dessas 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

encenações foram feitas em 
cima do tema trabalhado. Foi 
simulado situações de 
desigualdade de gênero. 
2- Na Oficina de Dança foi feito 
um trabalho em conjunto com 
o oficineiro de informática que 
trabalho a questão dos ritmos 
populares que os usuários 
costumam escutar e o porquê 
eles gostam de tal ritmo. 
Nessa mesma oficina foi feito 
uma roda de reflexão para 
conversar sobre algumas 
letras de musicas que 
desvalorizam a imagem da 
mulher e exalta uma falsa 
masculinidade. Foi também 
lançado uma proposta que foi 
bem aceita sobre futuramente 
ser feita uma coreografia.  

Atividades 
comunitárias 

Visita na 
comunidade e 
pesquisa de 
campo  

1. Os usuários juntos com os 
educadores, fizeram uma 
visita na comunidade para 
convidar algumas pessoas para 
conhecer e apresentar as 
atividades que são praticadas 
no espaço. 
2. Na atividade de informática 
junto com atividade de 
cidadania. Teve uma roda de 
diálogo onde foi discutido 
sobre profissões que mulheres 
e homens podem fazer e se 
existe preconceitos no 
mercado de trabalho onde só 
um gênero é bem aceito. 
Depois desse momento, os 
usuários juntos com os 
educadores foram para rua e 
abordaram trabalhos da 
localidade e perguntaram para 
pessoas que aquele trabalho 
poderia ser feito tanto por 
homens como por mulheres. 
Algumas das respostas foram 
preconceituosas e muitos 
responderam que algumas 
atividades só poderiam ser 

Registro 
fotográfico e de 
vídeo, lista de 
frequência. 



 
 

executadas pelo gênero 
masculino.  

 
 
 

3. Dados qualitativos quanto à execução do trabalho. 
 

Portaria nº 008/2020 – SDSCDH. Relaciona medidas temporárias a serem adotadas no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de Olinda, 
relativas à situação de emergência de saúde pública, a partir da disseminação do coronavírus 
(COVID-19). 
O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Olinda – SDSCDH no uso das atribuições suas atribuições legais 
conferidas através dos artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 032/2020; 
 Considerando a situação de emergência declarada, no Município de Olinda, pelos Decretos 
Municipais nºs 030/2020 e 032/2020, bem como pela declaração de emergência em saúde 
pública de importância internacional assim declarada pela Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  
Considerando a edição da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministro de Estado 
da Saúde, que declara emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), em 
decorrência pela infecção humano pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979/2020, que tem aplicação no âmbito 
municipal 

Portanto seguindo as orientações tanto do Governo do Estado de Pernambuco, da Organização 
Mundial da Saúde, como do Município de Olinda , em zelar pela  a saúde dos 
usuários/benificiários ,e dos profissionais  que compõem a OSC´s IEDES ,antes desse 
acontecimento as atividades de dança, criatividade literária , teatro , informática , esportes/lazer  
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo seguiam normalmente, e interrompemos 
todas as  atividades no dia 18 de Março, e venho por meio desse informar e esclarecer como 
prosseguimos com nossas estratégias de trabalho durante os dias seguintes do mês de março 
que por questões emergencial, tivemos que interromper nosso planejamento e cronograma de 
atividades de acordo com os temas sugeridos do serviço de convivência.  

No início do ano, por causa da mudança de espaço, vimos a necessidade de se fazer um 
grupo de whatsapp para informar nossos usuários e responsáveis sobre a mudança da 
localidade de nossa instituição para prosseguimos com as atividades corriqueiras. Usamos 
essa ferramenta com outros fins, como, apresentar informes e datas de reuniões e 
encontros de atividades com as famílias e alguns detalhes das oficinas executadas.  
E devido a essa situação crítica que o nosso país e o mundo estão passando. Aproveitamos 
essa estratégia do grupo do whatsapp para mantemos sempre o contato com os nossos 
usuários nesse período de quarentena.  

No grupo reforçamos a importância de sempre cuidar da higiene, e de lavar as mãos e de ter 
cuidado em tocar a boca e os olhos com as mãos sujas... E que as crianças e adolescentes não 
devem ficar nas ruas como se fosse uma temporada de férias e que a situação é muito crítica e 
que todo cuidado é pouco e é responsabilidade de todos de mantemos o controle dessa 



 
 
pandemia e que é muito importante de se permanecer em casa. Estamos dando algumas dicas 
de passar tempo para nossos usuários. Dicas de jogos e brincadeiras que eles podem fazer 
dentro de casa.  

Outra que coisa também que estamos trabalhando com os responsáveis de nossos usuários é o 
cuidado com os repasses de falsas informações que tem se espalhados durante essa situação. 
Estamos procurando também na medida do possível, orientar sobre os benefícios do governo 
em pró das famílias e microempreendedores formais e não formais. O foco de nosso trabalho 
não é a religiosidade, mas reforçamos a importância de temos fé e pensamentos positivos.  

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto. 
 

 

 

               

Roda de diálogo mais exibição de curtas sobre a igualdade de gênero. 02/03/2020 
 
 

  
 

Trabalho onde os usuários expressavam no papel algumas situações que já presenciaram 
sobre desigualdade de gênero. 02/03/2020 

 
              
 

  
 



 
 

  
 

Oficina de teatro com uma pequena encenação das crianças representando uma situação de 
desigualdade de gênero. “Jogar bola não é brincadeira de menina” 03/03/2020 

 
 
 
              
 

                                                                                      
              

 
Oficina de teatro com dinâmica de relaxamento e uma breve introdução a história do teatro 
04/03/2020 
 
           

   
  
Primeira foto mostra uma atividade introdutória de informática. Na segunda foto uma atividade de 

sensibilização todos ter os direitos iguais em relação as atividades diárias 05/03/2020 
 

 
 

  
 



 
 

     
 
Roda de diálogo com uma breve história sobre o dia internacional das mulheres e confecções de 

flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 09/03/20 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Roda de diálogo com a turma da tarde e uma breve história sobre o dia internacional das mulheres 

e confecções de flores de papel para presentear uma mulher importante da vida dos usuários 
09/03/20 

 
 
 
  
 

  
 

Atividade de introdutória de informática. História da informática e da tecnologia e a contribuição 
das mulheres no avanço tecnológico 10/03/2020 



 
 
 
 

 

  
 

Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro falando 
com os moradores e falando um pouco das atividades da instituição 11/03/2020 

   
 

 

  
Atividade externas com os usuários e educadores onde eles saíram pelas ruas do bairro 

perguntando em alguns estabelecimentos sobre as profissões se todos os gêneros poderiam 
exercer ou se apenas um gênero era “capaz” de executar as atividades do oficio 16/03/2020 

   
 



 
 

 
Construção de um poema falando contra o Covid-19 17/03/2020 

   

 

 

  

Dinâmica das cores para desmistificar os preconceitos que cor define gênero e uma exibição de 
vídeo complementar 18/03/2020 
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