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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 80 adolescentes, 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 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 criar oportunidades 

coletivas. Com isso, os adolescentes conseguem perceber as possibilidades de realizarem seus sonhos e desejos despertando em cada um as potências 

que irão contribuir para suas escolhas futuras e responsabilidade das mesmas para que sejam sujeitos e agentes de seu processo não sendo 

beneficiários, mas protagonistas nesse processo.  

              
Eixo Técnico: Educação, Trabalho. 
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Termo de parceria nº: 027 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 

              
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: março a setembro de 2020 

              
Valor da Parcela:  R$ 50.000,00 Valor Repassado até o Período:  R$ 50.000,00 

              
Gestores Responsáveis:  
CARLA DE CARVALHO E GENEZIO DARCI BOFF 

 

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 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 

1 Divulgação e inscrições - PRESENCIAIS X                      

3 

Oficinas de preparação e orientação para 
o mercado de trabalho e 

empreendedorismo. – ATIVIDADES 
VIRTUAIS   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      

6 

Reunião com familiares dos jovens 
participantes das oficinas – SUBSTITUÍDO 

POR LIGAÇÕES INDIVIDUAIS E 
MENSAGEM POR APLICATIVO   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      

 

 

Dificuldades encontradas: 
Iniciamos o processo seletivo dos jovens em 01 de março de 2020 a partir das inscrições. Foram mais de 150 inscritos para o 
Projeto Florescer, sem considerarmos o quantitativo do Projeto Resistir. A partir das oficinas para processo seletivo dos jovens, 
infelizmente, tivemos que paralisar as atividades que estavam organizadas para serem iniciadas em 17/03.  No dia 14/03 tivemos 
acesso ao Decreto 1.088, de 13 de março de 2020 e, entramos em contato com cada um dos jovens selecionados e já organizados 
para iniciar as atividades, para que não chegassem a sair de suas casas para as atividades do projeto, que são realizadas com 
grupos de 40 jovens em cada turma. 
No dia 17/03 mantivemos nossas ações ainda na sede porque muitos jovens não acessam a internet e não conseguiram receber 
os recados para a suspensão das atividades.  
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Imediatamente, já no sábado dia 14, construímos um grupo de whatsapp com os matriculados e buscamos que a comunicação e 
integração do grupo estivesse mantida por esta estratégia. Porém, verificamos que alguns dos jovens não possuem acesso à 
internet em todo o momento e que dependem de locais onde existe WI-FI liberado.  
Com esta percepção, além das mensagens via whatsapp, tomamos por medida ligar para o telefone de cada jovem ou familiar 
para acompanharmos a situação social da família durante a pandemia.  
Já no dia 17/03, com o conhecimento da realidade familiar de cada jovem a partir da ficha de atendimento, iniciamos uma campanha 
para arrecadação de donativos para as famílias dos jovens e comunidades atendidas e também para a população em situação de 
rua. 
Através da campanha, fizemos a entrega de mais de 1015 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, participaram de atividades críticas, reuniões virtuais e foram realizadas (com todos os protocolos de saúde para o controle 
da contaminação por COVI-19) visitas domiciliares.  
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-Petrópolis não utilizou os recursos destinados à realização do projeto. As únicas “retiradas” da conta bancária se devem a 
tarifas de manutenção de conta. O CDDH solicitou ao CMDCA 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 Banco 
solicitou, além desta declaração, a cópia do instrumento contratual que, até 30 de setembro, não foi entregue à instituição em virtude 
da falta de assinaturas pelos entes designados pela Prefeitura Municipal de Petrópolis.  Assim, as tarifas foram retiradas da conta.  
 

 
Soluções adotadas: 
Para a garantia do atendimento aos adolescentes que se matricularam e que foram selecionados para a primeira etapa do projeto, a instituição 
organizou os jovens em um grupo utilizando a rede social Whatsapp e mantém contato diário com este grupo.  Algumas demandas individuais 
foram atendidas com a realização de visita domiciliar, chamada de vídeo individual, chamada telefônica.  As formações do grupo se deram 
nesta mesma rede social ou por atividades desenvolvidas pelo aplicativo de reuniões Zoom ou Meet e, infelizmente, contaram com uma 
pequena parte do grupo. 
Foram propostas diversas atividades para a formação crítica e reflexiva dos jovens com a aplicação de questionários para avaliação da 
compreensão do grupo e apoio na leitura e escrita.  A partir de junho, em parceria com o SESC-Quitandinha, foram realizadas rodas de 
conversa, todas as quintas-feiras, com temas variados. 
Para atendimento às situações sanitárias emergenciais provocadas pela pandemia do Novo Coronavírus, a instituição realizou campanha de 
arrecadação para a aquisição de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, máscaras, entre outras emergências como cadeira de rodas 
e fraldas.    
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A questão de formação e acesso ao mercado de trabalho, infelizmente, se tornou ainda mais necessária neste período. Muitos dos familiares 
dos adolescentes do projeto ficaram sem emprego ou sem condições de trabalho (no caso dos profissionais autônomos).  A disputa pelo 
mercado de trabalho ficou ainda mais acirrada e as oportunidades foram demasiadamente reduzidas.  
A instituição se encarregou de reunir oportunidades divulgadas em jornais, na prefeitura e em outros veículos e repassar para os pais, 
responsáveis e para os próprios adolescentes.  
As famílias dos adolescentes vinculados ao CDDH pelo projeto foram priorizadas para o recebimento dos donativos arrecadados pela 
campanha da instituição e foram acompanhados para a inscrição e recebimento do auxílio emergencial, repassado pelo Governo Federal às 
famílias mais impactadas pela pandemia. 
 

 

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 do possível de formação. 
As questões estruturais que este projeto tentaria modificar em sua meta, como 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. 
Embora o recurso não tenha sido utilizado para as atividades realizadas descritas neste relatório, a instituição garantiu equipe para a realização 
e custeou despesas como a visita domiciliar, impressão de currículos, atendimento emergencial com donativos. 
Reiteramos neste relatório a necessidade de adequação deste projeto dentro de suas metas, atividades e especialmente com aditivo de prazo 
para a sua realização, por período igual à permanência de suspensão das atividades presenciais em grupo. 
Em virtude da alteração na equipe da instituição no mês de fevereiro de 2020, este projeto teve alteração também no seu monitoramento que 
passou a ser realizado pelo educador Sidnei Hãn, portador do CPF: 114156917-54. 
 

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, 05 de outubro de 2020. 

 
_______________________________________________________                                   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, DESPESAS E SALDO 

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

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 0 Despesas realizadas no período 1.613,42 
Valor das parcelas recebidas 50.000,00 Saldo 48.447,78 
Devolução de tarifas bancárias       
Rendimentos de aplicação 61,2     

TOTAL DA RECEITA 50.061,20 TOTAL DA DESPESA 1.613,42 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE NÚMERO DO 
DATA 

FORNECEDOR OU PRESTADOR 
DO SERVIÇO 

CNPJ/CPF VALOR 
DOCUMENTO DOCUMENTO 

Extrato bancário 850.630.903.695.147 03/03/2020 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 00.000.000/0001-91 42,45 
Extrato bancário 880.630.903.296.080 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 19,62 
Extrato bancário 880.630.903.363.233 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 128,00 
Extrato bancário 880.630.903.434.014 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 128,00 
Extrato bancário 880.630.903.505.179 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 128,00 
Extrato bancário 880.630.903.576.034 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 128,00 
Extrato bancário 880.651.002.183.524 03/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 880.971.002.938.436 06/04/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 861.180.800.201.218 27/04/2020 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 00.000.000/0001-91 52,35 
Extrato bancário 801.271.100.378.632 06/05/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 891.571.000.166.824 05/06/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 882.450.904.662.935 01/09/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 882.450.904.782.375 01/09/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 
Extrato bancário 802.521.001.077.544 08/09/2020 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0001-91 141,00 

TOTAL DAS DESPESAS 1.613,42 
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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, 05 de outubro de 2020. 

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:  

 

_____________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 


