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Relatório de Execução do Objeto – OSC 
 

Nome da Entidade: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE 
PETRÓPOLIS 

CNPJ: 27.219.757/0001-27 
              
Nome do Projeto:  
Articulando Educação e Geração de Renda  

 

Identificação do Objeto:  
A proposta é trabalhar o desenvolvimento integral de 40 adolescentes (número reformulado e aprovado em reunião do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente), de 13 a 17 anos, oriundos da rede pública de ensino, proporcionando ambientes de educação, percepção 

comunicativa e afetiva através de oficinas socioeducativas voltadas para as temáticas de Direitos Humanos, Educação Ambiental, Gênero e 

Cidadania, Empreendedorismo e orientação para o mercado de trabalho, assim como cursos de informática.  

Logo, cabe ressaltar que partimos do princípio de que é necessário viabilizar uma formação e acompanhamento integral aos jovens, formação 

esta composta por oficinas reflexivas, cursos de capacitação profissional e acompanhamento socioassistencial dos jovens e seus familiares, 

buscando sempre atender esses jovens em sua integralidade.  

Neste contexto, a proposta do Projeto é trabalhar com dois eixos temáticos, Educação e trabalho, interligando de maneira inovadora nossas 

práticas e atuação junto ao público-alvo, diferentemente de outros modos de educação, dando ênfase a possibilidades e modos de reexistir e a 

criar oportunidades coletivas. Com isso, os adolescentes conseguem perceber as possibilidades para a realização de seus sonhos e desejos, 

despertando em cada um as potências que irão contribuir para suas escolhas futuras e responsabilidade sobre as mesmas, para que sejam 

sujeitos e agentes de seu processo, não somente beneficiários, mas protagonistas neste processo educativo.  

              
Eixo Técnico: Educação, Trabalho. 
              
Termo de parceria nº: 027 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 
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Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 50.000,00 
              
Relatório Referente às Parcelas nº: 01, 02 e 03 Período de Aplicação da parcela: outubro de 2020 a julho de 2021 
              
Valor da Parcela:  R$ 50.000,00 Valor Repassado até o Período:  R$ 50.000,00 
              
Gestores Responsáveis:  
CARLA DE CARVALHO E SÉRGIO JOSÉ HAMMES 

 

Metas 
 

Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

Oficinas de preparação e orientação para o mercado de 
trabalho e empreendedorismo. 

90% dos participantes capacitados para o 
mundo do trabalho 

- Encaminhamentos para 1ºvia da CTPS  
- Encaminhamentos para programas de estágio 
e aprendizagem 

Realização de Curso de informática. 70% dos jovens participantes formados em 
Informática básica 

- Ficha de cadastro  
- Lista de Presença  
- Certificado de conclusão do curso 

Módulos de oficinas reflexivas com temáticas de 
Educação Ambiental, Gênero, Cidadania e Direitos 
Humanos. 

90% dos participantes aptos a discutirem 
sobre os temas abordados na oficina 

- Relação de Presença  
- Registro fotográfico 

Reunião com familiares dos jovens participantes das 
oficinas 

60% de familiares presentes na reunião  
 

- Lista de presença  
 

Realização de visitas domiciliares     
 

25% de famílias visitadas - Relatório de visita  
- Encaminhamento para rede socioassistencial, 
quando houver necessidade 

 

 

Não foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS 

Nº Descrição da atividade 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 

2 Contratação do Profissional                        
4 Realização de Curso de informática               
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Foram desenvolvidas de maneira a adaptadas ao cenário de pandemia do Novo Coronavírus as seguintes atividades: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS 

Nº Descrição da atividade 
1º Mês 
Out/20 

2º Mês 
Nov/20 

3º Mês 
Dez/20 

4º Mês 
Jan21 

5º Mês 
Fev21 

6º Mês 
Mar/21 

7º Mês 
Abr/21 

8º Mês 
Mai/21 

9º Mês 
Jun/21 

10º Mês 
Jul/21 11º Mês 12º Mês 

1 Divulgação e inscrições - PRESENCIAIS   x    X           

3 

Oficinas de preparação e orientação para 
o mercado de trabalho e 

empreendedorismo – ATIVIDADES 
VIRTUAIS x x x x x x x x x x    

5 

Módulos de oficinas reflexivas com 
temáticas de Educação Ambiental, 

Gênero, Cidadania e Direitos Humanos – 
ATIVIDADES VIRTUAIS x x x x x x x x x X   

6 

Reunião com familiares dos jovens 
participantes das oficinas – SUBSTITUÍDO 

POR LIGAÇÕES INDIVIDUAIS E 
MENSAGEM POR APLICATIVO x x x x x x x x x X    

7 

Realização de visitas domiciliares – 
REALIZADAS PRESENCIALMENTE COM A 

UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA x x x x x x x x x X   

 

 

Dificuldades encontradas: 
 
De outubro a dezembro de 2020, o Projeto deu continuidade às atividades e acompanhamento das famílias dos jovens 
selecionados em março de 2020, diante de um processo extremamente difícil de comunicação, de adaptação à realidade imposta 
pela COVID-19, além da carência nos diversos espaços de atendimento tanto público quanto privado, que se mantiveram fechados 
a população. Neste período, as oficinas discutiram temas diversos, os quais foram apontados pelos próprios jovens e, através da 
nossa observação, a questão da depressão acabou surgindo por parte dos participantes; da mesma maneira que a importância de 
Políticas Públicas perante a vulnerabilidade social como ponto fraco de qualquer situação de emergência que ocorra, como o que 
vem acontecendo na pandemia, afetando mais gravemente as famílias que vivem do trabalho diário, sem vínculo empregatício. 
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O Whatsapp continuou sendo o meio de comunicação com as famílias, e o acompanhamento das demandas sociais verificadas 
nas visitas domiciliares foi uma das prioridades da equipe. 
 
Neste período, alguns jovens necessitaram de acompanhamento mais próximo em virtude de suas situações de emergência e a 
equipe se manteve à disposição, dentro da assessoria jurídica, social, pedagógica e psicológica, quando necessário.  
 
O CDDH continuou com a entrega de cestas básicas, além de kits de higiene, máscaras, sabão higiênico, leite em pó e mais 
campanhas específicas para aquisição de fraldas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, entre outras necessidades. 
 
O CDDH-Petrópolis não é uma instituição somente assistencialista, por isso, neste período, os jovens participaram de atividades 
virtuais, atividades críticas, reuniões virtuais e também foram realizadas as visitas domiciliares, com todos os protocolos de saúde 
e distanciamento para o controle da contaminação por COVID-19.  
 
Até dezembro de 2020, o CDDH-Petrópolis não utilizou os recursos destinados à realização do projeto. As únicas “retiradas” da conta 
bancária se deviam a tarifas de manutenção de conta. O CDDH solicitou ao CMDCA a documentação para que o Banco do Brasil 
retirasse da conta do projeto a cobrança de tarifas por se tratar de recursos de fundos, porém o CMDCA só pode proporcionar ao 
CDDH uma declaração.  O Termo do projeto devidamente assinado foi enviado à instituição em janeiro de 2021 e o Banco devolveu 
as tarifas para a conta, porém isso causou prejuízo, no sentido destes valores não terem sido devidamente aplicados nos fundos de 
rendimento. 
 
Em janeiro de 2021, mais adaptado às questões da pandemia e com ajuda de outras fontes de financiamento, o projeto conseguiu 
garantir mensalmente cestas básicas para os participantes do projeto, assim como a recarga dos seus telefones celulares para a 
aquisição de pacotes de dados, possibilitando a participação dos jovens nas oficinas remotas que foram realizadas com a duração 
de 02 horas, no máximo, em grupos separados, alternando os participantes para facilitar a integração de todos e a mesma 
correlação de temas.  Com esta primeira turma de 2021 foi mais fácil abordar os temas programados nas oficinas, principalmente 
relacionados ao mercado de trabalho. A equipe contou com a participação de parceiros para apoiar na metodologia dos encontros 
e a primeira turma deu conta de todo o conteúdo programado de janeiro a abril de 2021. Foram inscritos 24 jovens e, ao final, 
permaneceram participando ativamente 18. 
 
Na segunda turma de 2021 foram inscritos 22 jovens e a adesão foi ainda maior à participação. Percebemos que a contrapartida 
da cesta básica enquanto estímulo à participação foi um importante fator para a adesão do grupo, estimulados ainda pelos 
familiares, que também eram beneficiados por este auxílio. Neste grupo, somente 2 jovens se afastaram por conta de necessidade 
de sua manutenção com trabalho nos horários das oficinas e o grupo é bastante questionador, crítico, reflexivo e a necessidade 
de ampliar alguns debates foi verificada pela equipe. A turma atual tem previsão de término das atividades para final de agosto 
deste ano. 
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Também com estes jovens são realizadas visitas domiciliares, acompanhamento de demandas dos familiares, porém o grupo 
demanda menos da equipe do que o grupo que participou do projeto em 2020, talvez por estarem mais adaptados à pandemia e 
por conta do projeto já ter sido iniciado em formato virtual, com a clareza das contrapartidas dos jovens e estruturado para um 
momento que, anteriormente, estava em total deformidade com a impossibilidade de um planejamento. 
 

 
Soluções adotadas: 
Nesta segunda etapa as principais soluções foram: 
- Parceria financeira para custear cestas básicas e recarga de telefones celulares; 
- Planejamento das ações, já levando em consideração o tempo e as questões da pandemia, deixando o grupo mais seguro do 
formato das atividades; 
- Com atividades virtuais, algumas dinâmicas e vivências de grupo que demandam tempo (e são importantes para o 
amadurecimento e formação do grupo) não puderam ser realizadas. Por isso, a equipe buscou alternativas para esta troca em 
formato virtual, por esse motivo tomou a decisão de fazer turmas menores para garantir a participação e espaço de fala para todos, 
o que percebemos que faltou e desestimulou os jovens da turma de 2020. 
 

 

Considerações finais: 
Por motivo da pandemia do Novo Coronavírus, o CDDH, assim como outras instituições que atuam na formação de crianças e 
adolescentes, se viu obrigado a suspender as atividades presenciais. As alternativas possíveis para atendimento aos cadastrados 
no projeto foram buscadas para garantia do vínculo e dentro das possibilidades de formação. 
 
As questões estruturais que este projeto tentaria modificar em sua meta, como o acesso ao mercado de trabalho, foram 
imensamente impactadas pela pandemia e será necessário revê-las para garantir a realização de atividades dentro do cenário 
possível. 
 
A questão financeira do projeto, que previa recursos para contratação de educador foi adequada para apoiar a toda a equipe da 
instituição com auxílio alimentação, já que toda a instituição se voltou para o apoio a este Projeto. 
 
Esperamos que a turma a ser iniciada em setembro possa já participar de atividades presenciais, garantidos os protocolos 
sanitários para a prevenção da COVID19, e a equipe já está com a metodologia preparada para tal retorno, mantendo-se também 
vigilantes nos processos transitórios da pandemia, para dar continuidade ao formato virtual se este for o melhor caminho para a 
garantia da saúde dos participantes. 
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Infelizmente, percebemos que os adolescentes que participam do projeto, mesmo os mais novos com 13 anos, já buscam na 
instituição a formação para o ingresso no mercado de trabalho. 
 
 
Para dar apoio ao Projeto, a instituição conseguiu outra parceria que vai implementar um laboratório de informática, disponibilizado 
aos participantes para as atividades escolares, cursos à distância, impressão de currículos e, também, se possível, para as oficinas 
de informática, caso tenhamos o retorno do formato presencial. 
 

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais esclarecimentos 
e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários. 

 

 

 

Petrópolis, 31 de julho de 2021. 

 
 
 
_______________________________________________________                                   CPF: 114156917-54  
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação – SIDNEI HÃN 
 
 
 
 
________________________________________________________                                 CPF: 041.470.237-97 
Assinatura do Representante Legal da Organização – Carla de Carvalho 
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CEF AGÊNCIA: 2885-1 CONTA: 107411-3 
PERÍODO: março a 
setembro/2020 

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 48.447,78 Despesas realizadas no 
período 14.258,46 

Valor das parcelas recebidas 50.000,00 Saldo 34.513,68 

Devolução de tarifas bancárias       

Rendimentos de aplicação 324,36     

TOTAL DA RECEITA 48.772,14 TOTAL DA DESPESA 14.258,46 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 
ESPÉCIE DE NÚMERO DO 

DATA 
FORNECEDOR OU 
PRESTADOR DO 

SERVIÇO 
CNPJ/CPF VALOR 

DOCUMENTO DOCUMENTO 

Extrato 
bancário 

802.521.001.077.544 05/10/2020 Tarifa Pacote de 
Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
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Extrato 
bancário 

861.180.800.201.218 26/10/2020 TARIFA RENOVAÇÃO 
CADASTRO 00.000.000/0001-91 52,35 

Extrato 
bancário 802.521.001.077.544 05/11/2020 Tarifa Pacote de 

Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 

Extrato 
bancário 

802.521.001.077.544 07/12/2020 Tarifa Pacote de 
Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 

Extrato 
bancário 

802.521.001.077.544 06/01/2021 Tarifa Pacote de 
Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 

Extrato 
bancário 

802.521.001.077.544 20/01/2021 Tarifa Pacote de 
Serviços (EXTORNO) 00.000.000/0001-91 -141,00 

Extrato 
bancário 

861.180.800.201.218 21/01/2021 TARIFA RENOVAÇÃO 
CADASTRO (EXTORNO) 00.000.000/0001-91 -52,35 

Extrato 
bancário 

861.180.800.201.218 21/01/2021 TARIFA RENOVAÇÃO 
CADASTRO (EXTORNO) 00.000.000/0001-91 -52,35 

Extrato 
bancário 

802.521.001.077.544 22/02/2021 Tarifa Pacote de 
Serviços (EXTORNO) 00.000.000/0001-91 -141,00 

Boleto 
Bancário 

21/24685430 24/02/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 1.972,95 

NFE 1157-1 05/03/2021 Assessoria Contábil 12275023/0001-98 300,00 
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Boleto 
Bancário 

21/24708503 12/03/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 2.211,67 

NFE 1199-1 05/04/2021 Assessoria Contábil 12275023/0001-98 300,00 

Boleto 
Bancário 

21/24949320 12/04/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 2.194,48 

NFE 5.313 13/04/2021 Aquisição de materiais 
para impressão 36548097/0001-19 338,00 

fatura 663.858.238 12/04/2021 Pagamento conta 
telefonia e internet 05423963/0001-93 119,85 

NFC-E 512.270 30/04/2021 Material de consumo 31333651/0001-27 48,44 

NFE 1226-1 05/05/2021 Assessoria Contábil 12275023/0001-98 300,00 

Boleto 
Bancário 

21/25246097 18/05/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 1.952,49 

NFE 1236-1 07/06/2021 Assessoria Contábil 12275023/0001-98 300,00 
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Boleto 
Bancário 

21/25481563 15/06/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 1.953,70 

NFE 1304-1 30/06/2021 Assessoria Contábil 12275023/0001-98 300,00 

Boleto 
Bancário 

21/25773717 19/07/2021 Auxílio Alimentação 
Equipe técnica 69034668/0001-56 1.737,23 

TOTAL DAS DESPESAS 14.258,46 
 

 

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais esclarecimentos 
e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários. 

 

Petrópolis, 31 de julho de 2021 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

 
 
_______________________________________________________                                   CPF: 114156917-54  
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação – SIDNEI HÃN 
 
 
 
________________________________________________________                                 CPF: 041.470.237-97 
Assinatura do Representante Legal da Organização – Carla de Carvalho  
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher) 

 

ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA 

(        ) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto. 

(        ) reprovado  o presente Relatório de Execução de Objeto. 

(        ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à Organização os seguintes esclarecimentos 
e/ou providências no prazo de _____________ dias a partir da data abaixo: 

 

Nº ESCLARECIMENTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

 

Petrópolis, __________________________________ 

 

Assinatura dos Gestores do CMDCA:  

 

_____________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 


