
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO 4 (B) 

SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

AGOSTO DE 2022 



ÓRGÃO GESTOR 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 

ÓRGÃO OPERACIONALIZADOR 

Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – SENAD 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

 

ÓRGÃO EXECUTOR EM PARCERIA COM A SENAD 

Secretário da Segurança Pública do Paraná 

 

COORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – SENAD 

 

EQUIPE TÉCNICA EXECUTIVA 

GUAYÍ Democracia, Participação e Solidariedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

O texto a seguir apresenta o segundo relatório parcial que compõe o produto 4. No relatório 4B, 

encontram-se relatados os seguintes itens: monitoramento territorial, monitoramento das 

atividades desenvolvidas pelo projeto até o momento, o desenvolvimento parcial das oficinas, 

relatório das atividades dos grupos gestores, o processo formativo dos novos analistas e 

oficineiros, bem como a metodologia criada para o desenvolvimento das temáticas transversais.  
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INTRODUÇÃO 

O texto abaixo apresenta o segundo relatório parcial do produto 4, denominado produto 

4B. Nele serão relatadas as atividades desenvolvidas neste último período pela equipe do 

projeto Tô de Boa!.  

Inicia-se este texto por um monitoramento das estatísticas criminais do território onde 

se desenvolve o projeto. Para tanto, utilizam-se dados da Secretaria de Segurança Pública do 

Paraná (SESP-PR), referentes à Curitiba e ao CIC. Segue-se apresentando um monitoramento 

das atividades desenvolvidas no território até o presente momento pelo projeto.  

Na sequência são apresentados relatórios parciais das atividades desenvolvidas nas 

oficinas, seguidos do relato acerca das atividades dos grupos gestores (interfederativo e 

comunitário).  

Consta ainda nesse relatório o processo de formação desenvolvido para integração dos 

novos membros da equipe (analistas sociais e oficineiros). Por fim, apresenta-se a metodologia 

desenvolvida para inserção nas oficinas das temáticas transversais.  

 

1 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO   

 

1.1 Monitoramento territorial 

Buscando consolidar o monitoramento das estatísticas criminais do território do Projeto 

Tô de Boa!, este relatório apresenta um conjunto de dados da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública do Paraná  (SESP-PR), referentes à Curitiba e ao bairro da CIC. Os dados, divulgados 

trimestralmente pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico- CAPE, 

correspondem ao período entre o ano de 2018 e o 1º trimestre de 2022.  

Convém contextualizar brevemente como esse levantamento de dados é feito pela 

SESP-PR. Em 2003, o Governo do Estado do Paraná constituiu uma equipe multidisciplinar 

com o objetivo de elaborar instrumentos para realização do mapeamento criminal no Estado. O 

projeto foi chamado então de “Mapa do Crime - Planejamento e Segurança”. Partindo dessa 

ação, constatou-se: 1) a ausência de padronização dos registros de ocorrências policiais; 2) a 

inexistência de integração entre as forças de segurança pública, havendo 4 (quatro) sistemas 

operacionais (softwares) de registros de ocorrências policiais. Diante dessa avaliação, a SESP 

iniciou o processo de consolidação de um novo método de coleta de ocorrências policiais: o 

Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), composto por formulários padrões utilizados tanto 

pela Polícia Militar no atendimento ao público, quanto pela Polícia Civil nos atendimentos 
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criminais. Desse modo, os formulários produzidos pela PM (em campo) são agregados ao 

mesmo sistema utilizado pela Polícia Civil, compondo um banco de dados unificado em que 

todos os registros de ambas as corporações policiais são tratados, incluindo os registros de 

Termos Circunstanciados de Infração Penal.  

Desde que foi criado, o BOU recebe diversas atualizações técnicas e, desde 2007, passou 

a ser o único sistema operacional de registro de ocorrências policiais no Paraná.  

Segundo a Nota Técnica Nº 001/08 da CAPE, a alimentação do sistema operacional 

BOU é efetivada por dois processos:  

• através do registro on-line nas unidades policiais (delegacias e/ou unidades da polícia 

militar) na presença da vítima. 

• mediante a transcrição das informações contidas nos boletins de ocorrências lavrados 

em formulários impressos para o sistema computacional nos casos de atendimento e/ou 

registro de ocorrências policiais in loco.  

As estatísticas produzidas a partir do BOU têm como referência o dia e hora inicial da 

ocorrência criminal, que pode ser diferente da data de seu registro. Tal diferenciação é 

importante, pois não é incomum que as ocorrências criminais sejam levadas ao conhecimento 

da polícia dias, meses e até anos após os fatos terem ocorrido. 

O BOU permitiu aperfeiçoar a identificação e a caracterização dos crimes com a 

inserção de diversas naturezas em um único boletim de ocorrência, viabilizando a produção de 

estatísticas mais precisas. Quanto ao conceito de naturezas criminais, foram definidas as 

seguintes categorias: 

• Crimes contra a pessoa – totaliza os registros de delitos cometidos contra as pessoas, 

conforme tipificação especificada no Código Penal Brasileiro em vigor, destacando-se 

os crimes contra a vida com desagregação de homicídios consumados, isto é, soma de 

todos os homicídios simples, qualificados e culposos e de trânsito; recentemente (em 

2020) a SESP agregou o crime de feminicídio aos formulários de ocorrência criminais; 

• Crimes contra o patrimônio – totaliza os registros criminais cometidos contra o 

patrimônio, tentados e consumados, conforme tipificação especificada pelo Código 

Penal Brasileiro, com abrangência dos furtos e roubos tentados e consumados, incluídos 

neste os furtos e roubos consumados de veículos; 

• Crimes contra os costumes – soma os registros de crimes consumados contra os 

costumes, conforme tipificação contida no Código Penal Brasileiro;  
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• Crimes contra a Administração Pública – resulta da soma dos registros de crimes 

consumados contra a administração pública, conforme o Código Penal Brasileiro.  

• Outros crimes - totaliza os registros dos seguintes títulos contidos no Código Penal 

Brasileiro especificados como: crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra a 

organização do trabalho, crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 

mortos, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a 

paz pública e crimes contra a Fé Pública, e demais crimes previstos em legislação 

esparsa. 

Outra definição pertinente ao tratamento estatístico dos dados criminais corresponde à 

localização espacial das ocorrências criminais, designadas como Áreas Integradas de Segurança 

Pública (AISP’s), delimitadas conforme o nível de agregação dos dados apresentados. Desse 

modo, as AISP’s podem ser compostas por um conjunto de municípios, por um único município 

e por bairros de um município. Oficialmente, a SESP opera a partir de 23 AISP’s, compostas 

por vários municípios em conformidade com a distribuição administrativa das polícias Civil e 

Militar, criadas pelo decreto 2834/04. De acordo com a CAPE, essa opção de agregar os dados 

correspondentemente às áreas de gestão integrada das Polícias Militar e Civil (com exceção da 

AISP de Curitiba) “permite trabalhar estatisticamente dados mais homogêneos evitando 

distorções comparativas especialmente no tocante à construção de indicadores calculados com 

base em populações residentes” (CAPE, 2008, p. 07). 

O uso dessa agregação (AISPs) remete ainda a adequação das estatísticas às 

recomendações da SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública, em seu 

Plano Nacional de Segurança Pública: “...A existência das AISPs permitirá também a 

correção de uma atitude ainda comum entre os observadores da mídia: a 

generalização. São frequentes as declarações generalizantes, do tipo: a segurança 

pública vai mal ou vai bem. ... Observar os dados sobre a criminalidade pela ótica das 

AISPs induz à avaliação mais criteriosa e detida, sensível para as variações segundo 

tipos de crimes e territórios do estado em cada período de tempo”. O ranking de 

municípios a fim de comparação de indicadores que posicionam cidades como 

melhores e piores descarta as variáveis locais que podem qualificar ou indicar um 

sentido diferente a descrições semelhantes, se lança um olhar mais aprofundado sobre 

elas. Variáveis como: grau de urbanização, população, densidade demográfica e 

subnotificação de crimes entre outras podem dar sentido totalmente diferente a um 

ranking de cidades, pois são as variáveis que tornam as cidades muito diferentes entre 

si (CAPE, 2008, p.08). 

 

Essa metodologia de produção de estatística criminal é conjuntural e dinâmica, pois os 

registros de boletins de ocorrências policiais podem sofrer mudança no transcorrer do processo. 

Um crime inicialmente classificado como lesão corporal poderá posteriormente se transformar 

em homicídio com a morte da vítima. Nesse caso, a tipificação do Boletim de Ocorrências 

deverá ser alterada e a natureza registrada, requalificada.  
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Quando foi criado, o sistema BOU era alimentado somente pelos órgãos que compõem 

a SESP e, recentemente, com o Boletim de Ocorrência Virtual, a população passou a alimentá-

lo, ao preencher o seu BOU para ocorrências específicas e de menor gravidade. 

Independentemente de quem realiza o preenchimento, o BOU segue um padrão apresentado nas 

imagens abaixo: 

 

Figura 1 – Modelo do boletim de ocorrência unificado da SESP PR – página 1

 

Fonte: adaptado do site CNN Brasil 
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Figura 2 – Modelo do boletim de ocorrência unificado da SESP PR – página 2 

 

Fonte: adaptado do site CNN Brasil 
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Figura 3 – Modelo do boletim de ocorrência unificado da SESP PR – página 3 

 

Fonte: adaptado do site CNN Brasil 
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Figura 4 – Modelo do boletim de ocorrência unificado da SESP PR – página 5 

 

Fonte: adaptado do site CNN Brasil 
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Figura 5 – Modelo do boletim de ocorrência unificado da SESP PR – página 11 

 

Fonte: adaptado do site CNN Brasil 
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O BOU é o principal instrumento de alimentação dos bancos de dados sobre 

criminalidade no Paraná e, também, costuma servir de base para o desenvolvimento de políticas 

de Segurança Pública. Ocorre, porém, que o processo de territorialização dessas políticas requer 

informações não disponíveis ou não captadas pelo BOU. Nesse caso, faz-se necessário recorrer 

a outros instrumentos de pesquisa e bancos de dados complementares, como no monitoramento 

territorial do projeto Tô de boa!.  

 

Quadro 1 – Pesquisa e Base de Dados do monitoramento territorial do projeto Tô de 

Boa! 

PESQUISA E 

MONITORAMENTO 

TÔ DE BOA! 

BASE DE 

DADOS 

UNIDA- 

DE DE 

COLETA 

PERIODICI

- 

DADE 

INSTRU- 

MENTO 

INSTITUIÇÕE

S 

PESQUISADAS 

INFORMAÇÕE

S COLETADAS 

Georreferenciament

o de ocorrências 

criminais 

Ocorrências 

criminais e 

atividades de 

Segurança 

Pública do 

Paraná 

Município

s do 

Paraná e 

bairros de 

Curitiba 

Coleta: 

mensal 

Divulgação: 

trimestral e 

anual 

 

Objeto 

deste 

relatório 

BOU 

(Boletim de 

Ocorrência 

Unificado) 

Polícias civil e 

militar e corpo 

de bombeiros 

- Indicadores de 

crimes contra 

vida em Curitiba 

e na CIC, no 

período de 

referência; 

- Indicadores de 

crimes contra o 

Patrimônio em 

Curitiba e na 

CIC, no período 

de referência; 

- Indicadores de 

apreensão, porte 

e comércio 

ilegal de armas 

em Curitiba e na 

CIC, no período 

de referência; 

- Indicadores de 

apreensão de 

drogas em 

Curitiba e na 

CIC, no período 

de referência. 

Construção dos 

instrumentos para o 

Em 

construção 

Estado do 

Paraná 

Em 

construção 

Em 

construção 

- Polícia 

Militar; 

- Idade; sexo; 

cor/raça; estado 
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levantamento do 

perfil 

socioprofissional 

dos agentes de 

segurança pública 

Curitiba e 

Regional 

CIC 

 

*Objeto dos 

próximos 

relatórios 

- Polícia Civil; 

- Ministério 

Público; 

- Guarda 

Municipal 

civil; tempo de 

serviço; 

escolaridade ou 

formação; 

tempo de 

serviço; renda 

familiar média; 

número de 

afastamentos 

por problema de 

saúde; número 

de promoções e 

mudança de 

patente; número 

de afastamento 

por indisciplina 

ou 

descumprimento 

dos estatutos 

internos da 

polícia e leis; 
 

Perfil das vítimas de 

crimes violentos 

Ocorrências 

criminais e 

atividades de 

Segurança 

Pública do 

Paraná 

Cidade 

Industrial 

de Curitiba 

Em 

construção 

*Objeto dos 

próximos 

relatórios 

BOU 

(Boletim de 

Ocorrência 

Unificado) e 

outros 

instrumento

s 

Polícia civil, 

ministério 

público e 

ministério da 

saúde/ 

DATASUS 

- Características 

dos homicídios. 

- Características 

das vítimas e 

executores 

(idade; sexo; 

cor/raça; estado 

civil; local de 

moradia, entre 

outros) 
 

Pesquisa de 

vulnerabilidade e 

risco social 

Amostragem 

representativ

a do território 

Rede de 

serviços 

públicos 

do Sabará 

Em 

construção 

*Objeto dos 

próximos 

relatórios 

Em 

construção 

-Ministério 

Público CIC 

- CREAS 

- CRAS 

- Unidade de 

Saúde; 

- Outros 

serviços 

públicos e 

comunitários 

Vulnerabilidade 

à violência; 

 

 Vulnerabilidade 

socioeconômica; 

 

 Vulnerabilidade 

psicossocial. 
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1.2 Monitoramento das ocorrências criminais em Curitiba e no bairro CIC  

 

1.2.1 Indicadores de mortes violentas intencionais em Curitiba e na CIC, período 

entre o ano de 2018 e o 1º trimestre de 2022 

 

Desde julho de 2012, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) elabora 

relatórios com os registros de mortes, partindo dos seguintes critérios metodológicos:  

• Apresentação dos crimes relativos a mortes indicando suas respectivas naturezas, ou 

seja, Homicídio Doloso, Roubo Seguido de Morte, Lesão Corporal Seguida de Morte e 

Homicídio Culposo de Trânsito;  

• Utilização do BOU como fonte de coleta das informações, divulgados os procedimentos 

instaurados na Polícia Civil;  

• Produção de estatísticas com base na contabilização dos totais de vítimas de cada evento 

criminoso;  

• Apesar da divulgação trimestral o período utilizado para a tabulação dos crimes é 

mensal;  

• Anualmente, por ocasião da consolidação do relatório anual, os números poderão sofrer 

correções, devido à desclassificação de tipos penais e/ou registros extemporâneos de 

novos eventos (Nota Técnica nº 001/2008);  

• Para as divulgações Estatísticas, os números passam por amplo processo de 

consolidação e a SESP tem por norma programática a ampliação da divulgação das 

naturezas que envolvem mortes;  

• A unidade espacial de estudo ainda continua sendo as Áreas Integradas de Segurança 

Pública, pelos fatos e motivos explanados na Nota Técnica nº 001/2008; a SESP mantém 

o compromisso com a transparência e da divulgação estatísticas dos eventos criminais, 

buscando cada vez mais aumentar a qualidade da informação e a excelência do 

atendimento ao cidadão. 
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Tabela 1 – Quantitativo de crimes contra a pessoa segundo a natureza penal 

Curitiba e CIC – 2018 a 2022 

 

ANO 
LOCALIZAÇÃO 

HOMICÍDIO 

DOLOSO 
LATROCÍNIO 

LESÃO 

CORPORAL 

COM 

RESULTADO 

MORTE 

TOTAL DE 

MORTES 

VIOLENTAS 

TOTAL 

FEMINICÍDIO 

2018 

AISP 

CURITIBA  

293 15 9 317 ----- 

BAIRRO CIC 56 1 0 57  ------ 

2019 

AISP 

CURITIBA  

245 9 5 

259 

----- 

BAIRRO CIC 25 3 0 28 ----- 

2020 

AISP 

CURITIBA  

247 5 5 

257 

8 

BAIRRO CIC 32 0 0 32 1 

2021 

AISP 

CURITIBA  

218 4 8 

230 

8 

BAIRRO CIC 26 0 0 26 2 

1º tri 

2022 

AISP 

CURITIBA  

86 0 5 

91 

2 

BAIRRO CIC 13 0 0 13 0 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar. 

Dados extraídos da Base BOU no período de 21 de janeiro de 2018 a 18 de abril de 2022. 
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Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

Os dados da violência em Curitiba demonstram uma queda acentuada (19%) em 2019, 

comparativamente a 2018, apesar do aumento de 2020. Em 2021, houve redução de 13,7% nas 

mortes em Curitiba em comparação com 2020. O primeiro trimestre de 2022 registra uma 

diminuição de -1,78% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No monitoramento das 

ocorrências no bairro CIC, observa-se um aumento no número de crimes contra a pessoa (de 10 

para 13) no 1º trimestre de 2022 no comparativo com o 1º trimestre de 2021. A evolução dos 

números de crimes contra pessoa a cada mês está descrita na tabela, gráficos e mapas 

apresentados a seguir. 
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Tabela 2 – Quantitativo de crimes contra a vida segundo a natureza penal  

Cidade Industrial de Curitiba – 2018 a 2022 

MÊS E ANO DE 

REFERÊNCIA 

HOMICÍDIO 

DOLOSO 

INCLUINDO 

FEMINICÍDIO 

LATROCÍNIO 

LESÃO 

CORPORAL COM 

RESULTADO 

MORTE 

FEMINICÍDIO 

CURITIBA CIC CURITIBA CIC CURITIBA CIC CURITIBA CIC 

Jan 2021 21 3 2 0 0 0 0 0 

Fev 2021 22 4 0 0 1 0 0 0 

Mar 2021 12 3 1 0 0 0 1 0 

Abr 2021 19 2 0 0 0 0 0 0 

Mai 2021 21 1 0 0 0 0 1 0 

Jun 2021 17 0 0 0 1 0 2 0 

Jul 2021 14 0 0 0 0 0 0 0 

Ago 2021 18 3 0 0 1 0 2 1 

Set 2021 19 3 0 0 1 0 1 1 

Out 2021 27 2 0 0 1 0 0 0 

Nov 2021 13 1 0 0 2 0 0 0 

Dez 2021 15 4 1 0 1 0 1 0 

Jan 2022 30 8 0 0 2 0 1 0 

Fev 2022 30 3 0 0 2 0 1 0 

Mar 2022 26 2 0 0 1 0 0 0 

ACUMULADO 

DO PERÍODO 304 39 4 0 13 0 10 2 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar. 

Dados extraídos da Base BOU no período de 21 de janeiro de 2021 a 18 de abril de 2022 
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Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 
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Gráfico 6 – Variação Feminicídio – 2021 a 1º trimestre de 2022 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

Mapa 1 – Quantitativo de vítimas de homicídio doloso – janeiro a março de 2022 – Curitiba/PR 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 
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Mapa 2 – Quantitativo de vítimas de lesão corporal seguida de morte – janeiro a março de 2022 – Curitiba/PR 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Mapa 3 – Quantitativo de vítimas de roubo seguido de morte – janeiro a março de 2022 – Curitiba/PR 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 
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Mapa 4 – Quantitativo de vítimas de feminicídio – janeiro a março de 2022 – Curitiba/PR 

 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar 

 

1.2.2 Indicadores de crimes contra o patrimônio em Curitiba e no Bairro CIC - 1º 

semestre de 2022 

Para a composição deste indicador, considera-se como Crime Contra o Patrimônio 

roubos, furtos, extorsão, receptação, estelionato, apropriação indébita e extorsão mediante 

sequestro. São classificados como roubo os crimes de subtração de patrimônio mediante 

ameaça, extorsão com restrição da liberdade da vítima como, por exemplo, assalto a ônibus, 

veículos, carga, agência bancária, caixa-eletrônico e carro forte. Já o crime de furto se refere à 

subtração de patrimônio sem uso da violência ou grave ameaça à pessoa. Incluem-se nesta 

categoria criminal:  

1. Receptação, ou seja, o ato de receber algo que seja produto de crime; 

2. Estelionato que consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 

outro meio fraudulento; 
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3. Apropriação indébita consiste no apoderamento de coisa móvel alheia, sem o 

consentimento do proprietário; 

4. Extorsão ou Extorsão Mediante Sequestro é obrigar alguém a fazer, tolerar ou deixar de 

fazer algo, sob violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida; extorsão 

mediante sequestro (ou restrição de liberdade) para obter vantagem econômica ou 

resgate. 

Tabela 3 – Comparativo de crimes contra o patrimônio em Curitiba e no bairro da CIC –  

janeiro de 2021 a junho de 2022 

MÊS/ANO 
CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO 

VARIAÇÃO PERCENTUAL 

COMPARATIVA AO MÊS 

ANTERIOR 

 CURITIBA BAIRRO CIC CURITIBA BAIRRO CIC 

JAN/2021 7.270 420 --- ----- 

FEV/2021 7.379 419 1,5% -0,2% 

MAR/2021 7.525 467 2% 11,5% 

ABR/2021 7.134 458 -5,2% -1,9% 

MAI/2021 7.539 455 5,7% -0,7% 

JUN/2021 7.264 443 -3,6% -2,6% 

JUL/2021 7.784 421 7,2% -5,0% 

AGO/2021 8.050 531 3,4% 26,1% 

SET/2021 7.841 501 -2,6% -5,6% 

OUT/2021 7.859 465 0,2% -7,2% 

NOV/2021 7.976 459 1,5% -1,3% 

DEZ/2021 8.149 491 2,2% 7,0% 

JAN/2022 8.366 482 2,7% -1,8% 

FEV/2022 8.035 441 -4 % -8,5% 

MAR/2022 9.304 507 15,8% 15,0% 

ABR/2022 8.801 539 -5,4% 6,3% 

MAI/2022 9.368 592 6,4% 9,8% 

JUN/2022 8.642 503 -7,7% -15,0% 

ACUMULADO DO 

PERÍODO 144.286 8594 
  

Fonte: site da CAPE, 2022 
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Esses dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR) 

mostram um aumento de 19% no número de crimes contra o patrimônio em Curitiba no 1º 

semestre 2022 em relação ao 1º semestre de 2021, com aumento de 15% destes crimes no Bairro 

do CIC no mesmo período.   

Gráfico 7 - Quantidade de crimes contra o patrimônio 

 

Fonte: Site da CAPE, 2022 

 

Tabela 4 – Quantitativo de furtos e roubos consumados em Curitiba – 

janeiro 2021 a março de 2022 

MÊS E ANO 

DE RERÊNCIA 

CURITIBA 

FURTOS 

CONSUMADOS 

ROUBOS 

CONSUMADO 

FURTOS 

DE 

VEÍCULOS 

ROUBOS 

DE 

VEÍCULOS 

FURTOS DE 

RESIDÊNCIAS 

ROUBO DE 

RESIDÊNCIAS 

FURTO 

COMÉRCIO 

ROUBO 

COMÉRCIO 

FURTO 

ESPAÇO 

PÚBLICO 

ROUBO 

ESPAÇO 

PÚBLICO 

JAN/21 3.462  934  217  114  308  55  198  140  382  648  

FEV/21 3.532  892  237  90  314  41  201  136  373  638  

MAR/21 3.219  749  238  84  193  44  156  140  352  507  

ABR/21 3.072 746  262  81  271  46  190  128  436  516  

MAI/21 3.200 710  270  92  303  39  189  138  411  469  

JUN/21 3.025  763  226  78  282  43  182  161  376  515  

JUL/21 3.503  824  256  90  350  42  202  114  449  595  

AGO/21 3.635  815  246  78  372  49  244  134  430  581  

SET/21 3.611  784  209  77  367  41  198  117  379  558  

OUT/21 3.610  742  202  79  291  41  223  77  378  547  

NOV/21 3.609  662  261  56  332  46  209  72  468  477  

DEZ/21 3.672 659 206 67 372 34 212 89 412 470 
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JAN/22 3.479  740  244  71  284  40  184  148  428  488  

FEV/22 3.707  750  279  72  321  41  187  116  461  528  

MAR/22 4.214 783 317 71 362 50 221 97 551 547 

ACUMULADO 

DO PERÍODO 52550 11553 3670 1200 4722 652 2996 1807 6286 8084 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado,  

extraído da Base BOU em data de 31 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2022 

 

O Relatório Estatístico Criminal de janeiro a março de 2022 da SESP aponta os 

seguintes percentuais de criminalidade para Curitiba, partindo da comparação entre o 1º 

trimestre de 2021 e 2022:  

• aumento de 11,62% nos furtos consumados e a redução de 11,73% nos roubos 

consumados; 

• crescimento de 21,39% no furto de veículos, ao mesmo tempo que houve uma queda de 

25,69% nos roubos de veículos; 

• aumento de 30,08% nos casos de furto em espaços públicos e diminuição de 12,83% 

nos assaltos nestes espaços; 

• quanto às residências, ocorreu um aumento de 18,65% nos furtos e redução de 6,43% 

nos assaltos residenciais; 

• o furto nos comércios apresentou crescimentos de 6,67%, enquanto os roubos ficaram 

em menos 13,22%. 

Os números mostram uma redução nos crimes violentos, isto é, naquele o qual há a 

coerção das vítimas pelos criminosos. Isso pode representar uma nova dinâmica criminal 

ocasionada, sobretudo, pelo desenvolvimento tecnológico, como rastreamento de bens pessoais 

(de celulares a veículos), ampliação do monitoramento eletrônico por câmeras nos ambientes 

públicos e privados, e crescimento das trocas comerciais sem pagamento em dinheiro (com uso 

de cartões e pix).  Por outro lado, verifica-se o crescimento dos crimes patrimoniais cometidos 

no ambiente virtual, o aumento de roubos e furtos de celulares, e nos crimes de estelionato, 

mais especificamente, do estelionato digital em que a vítima é induzida a realizar depósitos e 

transferências ou mediante “roubo de dados bancários” para compras ou empréstimos 

financeiros em seu nome. 

Embora não disponha de dados específicos do Bairro CIC, partindo dos dados apontados 

na Tabela 4, é possível notar que nessa região os crimes contra o patrimônio pouco variaram, 

perfazendo, em média, 6% do total daqueles registrados no município no período de referência.  
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1.2.3 Indicadores de apreensão, comércio e porte ilegal de armas de fogo, acessório 

ou munição em Curitiba e no Bairro CIC – período de janeiro de 2021 a junho de 2022 

 

Tabela 5 – Quantitativo de apreensão, comércio e porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição –  

 Curitiba e bairro CIC – janeiro 2021 a junho 2022 

MÊS E ANO DE 

REFERÊNCIA 

ARMAS DE 

FOGO 

APREENDIDAS 

REGISTRO DE 

BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE 

PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO, 

ACESSÓRIO OU 

MUNIÇÃO 

REGISTRO DE 

BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE 

COMÉRCIO ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO 

CURITIBA CURITIBA CIC CURITIBA CIC 

JAN/21 36 7 1 0 0 

FEV/21 37 7 2 0 0 

MAR/21 51 17 5 0 0 

ABR/21 61 16 1 0 0 

MAI/21 60 20 6 0 0 

JUN/21 64 20 4 0 0 

JUL/21 51 20 4 0 0 

AGO/21 47 18 4 0 0 

SET/21 45 22 2 0 0 

OUT/21 32 18 1 0 0 

NOV/21 68 25 1 1 0 

DEZ/21 48 18 0 0 0 

JAN/22 24 11 1 0 0 

FEV/22 41 20 2 0 0 

MAR/22 36 19 5 0 0 

ABR/22 ----- 16 0 0 0 

MAI/22 ----- 22 3 1 0 

JUN/22 ----- 18 3 0 0 
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ACUMULADO 

DO PERÍODO 
701 314 45 2 0 

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, Polícia Civil, Polícia Militar  

Dados extraídos da Base BOU no período de janeiro de 2021 a junho de 2022  

A apreensão de armas de fogo em Curitiba diminuiu 18,55% no 1º trimestre de 2022, 

comparativamente ao primeiro trimestre de 2021, ano no qual as apreensões haviam reduzido 

em 13,92%.  

 

Gráfico 8 – Armas de fogo apreendidas em Curitiba 

 

 

1.2.4 Indicadores de ocorrência de tráfico de drogas em Curitiba e o Bairro CIC, 

período de janeiro de 2021 a junho de 2022 

Segundo dados da CAPE, os bairros de Curitiba onde aconteceram as maiores apreensões 

de drogas no período de referência foram:  

• Cocaína - Tatuquara (448 kg), Santa Cândida (247 kg) e CIC (133 kg);  

• Crack - Sítio Cercado (115 kg), Vila Guaíra (74 kg) e CIC (65 kg);  

• Maconha - CIC (2.813 kg), Sítio Cercado (2.309 kg) e Tatuquara (1.823 kg);  

• Ecstasy – Capão da Imbuia (20.103 unidades), CIC (14.995 unidades) e Rebouças 

(9039 unidades); 

• LSD – Rebouças (12.118 unidades), Bairro Alto (11.933 unidades), Botiatuvinha (9150 

unidades) e CIC (5.785 unidades). 
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Tabela 6 – Quantitativo de drogas apreendidas segundo tipo de droga na AISP de Curitiba  

 

PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 

MACONHA 

(kg) 

COCAÍNA 

(kg) 

CRACK 

(kg) 

ECSTASY 

(unidade) LSD (unidade) 

CURITIBA CIC CURITIBA CIC CURITIBA CIC CURITIBA CIC CURITIBA CIC 

JAN/2021 564 2 5 0 5 0 297 5 46  ---- 

FEV/2021 653 18 10 3 4 0 1.107 204 60 25 

MAR/2021 308 107 32 25 7 5 571 13 204  ---- 

ABR/2021 279 8 27 8 54 1 2.000 410 528  ---- 

MAI/2021 200 26 52 16 24 21 1.371 768 204  ---- 

JUN/2021 393 159 18 0 4 0 962 800 3.002 2.100 

JUL/2021 301 209 3 1 1 0 184 ---- 156 73 

AGO/2021 92 44 9 1 3 0 2.007 ---- 44 ---- 

SET/2021 1.939 278 7 1 76 1 906 782 5 ---- 

OUT/2021 141 2 11 0 2 0 2.902 16 27 ---- 

NOV/2021 72 16 31 4 5 0 2.071 1.643 9 1 

DEZ/2021 312 302 4 1 5 4 747 ---- 10 ---- 

JAN/2022 551 4 242 0 2 0 2.765 5 943 ---- 

FEV/2022 416 15 2 1 19 13 957 10 208 ---- 

MAR/2022 213 11 407 2 3 1 4.331 3.257 25 ---- 

ABR/2022 70 3 22 0 8 0 1.894 1.146 230 220 

MAI/2022 251 106 16 0 16 0 62   11 ---- 

JUN/2022 101 2 17 3 2 1 155   6 ---- 

ACUMULADO 

DO PERÍODO 6.857 1.313 916 67 239 48 25.289 9.059 5.718 2.419 

 

1.3 Monitoramento da efetivação do projeto Tô de Boa! no território do Sabará 

(Cidade Industrial de Curitiba) 

 

1.3.1 Cronograma de trabalho 

Quadro 2 – Cronograma de trabalho do projeto Tô de Boa! 

PRODUTOS ATIVIDADES 

SITUAÇÃO DO TRABALHO 

EXECUTADO 

EM 

EXECUÇÃO 

NÃO 

EXECUTADO 
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Produto 1 - Relatório 

contendo proposta de 

modelo conceitual e 

de governança para 

implantação do 

projeto Tô de Boa!  

 

Reunião SENAD/PNUD para 

repasse dos materiais a serem 

considerados e construção das 

diretrizes de análise do modelo 

do projeto.  

X 
  

Leitura dos referenciais 

oferecidos pela SENAD.  

X 
  

Levantamento de experiências 

da Guayí e de outras instituições 

que se relacionam com o 

projeto.  

X 
  

Levantamento de experiências 

que colaborem com a 

implementação do projeto, entre 

elas, alternativas ao 

enfrentamento da pandemia em 

territórios de vulnerabilidade.  

X 
  

Proposição de um modelo 

teórico-conceitual para o projeto 

Tô de Boa!  

X 
  

Identificação dos atores 

intersetoriais para 

implementação do projeto nos 

níveis federal e estadual.  

X 
  

Construção de um plano de 

articulação intersetorial.  

X 
  

Construção de um modelo 

institucional de governança para 

o projeto.  

X 
  

Apropriação dos recursos do 

território para implementação do 

espaço físico.  

X 
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Construção do plano de 

implantação do espaço físico.  

X 
  

Elaboração dos editais de 

contratualização de serviços.  

X 
  

Redação final do produto.  X 
  

Produto 2 - Estudo 

diagnóstico para a 

implantação do 

projeto-piloto Tô de 

Boa! e planejamento 

detalhado da sua 

implantação. 

Instituição do Grupo de Gestão 

Intersetorial. 

   

Mobilização do Grupo de Gestão 

Intersetorial para levantamento 

de informações e apoio à 

construção de relações no 

território.  

X 
  

Construção dos instrumentos de 

pesquisa para o diagnóstico 

situacional do território.  

X 
  

Construção dos instrumentos de 

pesquisa para o diagnóstico 

institucional.  

 
X 

 

Construção dos instrumentos 

para o levantamento do perfil 

socioprofissional dos agentes de 

segurança pública.  

 
X 

 

Adaptação dos instrumentos 

para modalidade digital.  

 
X 

 

Construção da página virtual de 

apresentação do projeto de 

implementação.  

 
X 

 

Coleta de dados.  X 
  

Georreferenciamento de 

ocorrências criminais.  

X 
  

Desenvolvimento de banco de 

dados.  

 
X 
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Análise dos dados.  
 

X 
 

Construção de uma ferramenta 

de monitoramento e avaliação 

para implementação do 

programa.  

X 
  

Estudo de custos para 

implementação da unidade do 

projeto no território.  

X 
  

Planejamento detalhado das 

etapas necessárias à 

implementação, monitoramento 

e avaliação do projeto-piloto.  

X 
  

Produção de material de 

divulgação do programa e da 

audiência pública.  

X 
  

Audiência Pública de 

socialização dos resultados do 

diagnóstico e da proposta de 

monitoramento e avaliação do 

projeto.  

X 
  

Redação final do produto.  X 
  

Produto 3 - Relatório 

de curso de formação 

e implantação da 

estrutura de apoio. 

  

Produção do material de 

divulgação de contratação da 

equipe local. 

X 
  

Divulgação do processo 

seletivo.  

X 
  

Seleção dos analistas sociais e 

oficineiros.  

X 
  

Contratação dos analistas sociais 

e oficineiros.  

X 
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Contratualização do espaço 

físico para realização do 

projeto.  

X 
  

Construção dos planos de 

ensino.  

X 
  

Compilação e produção do 

material didático do curso.  

X 
  

Produção dos instrumentos de 

avaliação do curso.  

X 
  

Construção da proposta 

pedagógica da unidade de 

atendimento.  

X 
  

Aquisição de recursos materiais 

para o desenvolvimento das 

oficinas.  

X 
  

Aquisição de equipamentos de 

proteção individual para 

prevenção contra a Covid-19.  

X 
  

Redação final do produto  
 

X 
  

 

Produto 4 - Relatório 

consolidado das 

oficinas. 

Produção de relatórios mensais 

das oficinas. 

 
X 

 

Produção de relatórios mensais 

dos analistas. 

 
X 

 

Educação permanente da equipe 

do serviço. 

 
X 

 

Redação final do produto. 
 

X 
 

 

Com vista à efetivação deste Cronograma de Trabalho e do objetivo principal do projeto 

Tô de Boa!, isto é, reduzir o envolvimento de adolescentes, jovens e adultos moradores de 

comunidades com vulnerabilidades sociais a atividades relacionadas ao narcotráfico, a equipe 

do projeto Tô de Boa! colocou em prática um conjunto de ações cujos resultados parciais e as 

metas estão descritos abaixo: 
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Quadro 3 – Resultados parciais e metas  

AÇÃO RESULTADOS PARCIAIS METAS 

Parcerias com 

lideranças 

comunitárias e 

serviços e 

equipamentos 

públicos municipais e 

estaduais que 

compõem as redes 

locais. 
 

• Definição das 10 (dez) 

oficinas a serem ofertadas 

pelo projeto conforme as 

necessidades apontadas por 

esses agentes locais; 

• Estabelecimento de 

parcerias para 

compartilhamento dos 

espaços para realização das 

oficinas; 

• Desenvolvimento de uma 

metodologia de 

funcionamento 

descentralizado do projeto, 

com aproveitamento das 

potencialidades 

existentes/presentes na 

própria comunidade; 

• Realização de Audiência 

Pública com a presença de 

representantes dos diferentes 

níveis federativos e 

expressiva presença 

comunitária e da rede de 

serviço público local; 

• Constituição de espaços de 

gestão descentralizados, com 

representação 

interfederativa, intersetorial 

e comunitária. 

• Mobilização da 

comunidade para dar 

continuidade às oficinas 

após a conclusão do 

projeto-piloto; 

• Criação de espaço de 

diálogo permanente, no 

qual lideranças 

comunitárias e os 

representantes do Poder 

Público (municipal e 

estadual) possam debater 

os problemas relacionados 

à violência, às drogas, 

entre outros, e propor 

soluções; 

• Inclusão na rede de 

serviços e equipamentos 

sociais aqueles(as) 

adolescentes e jovens 

vulneráveis que ainda não 

são atendidos; 

• Fortalecimento da rede 

local de serviços e 

equipamentos sociais. 
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Organização e 

realização de oficinas 

esportivas, artísticas, 

culturais, 

profissionalizantes e 

de temas transversais. 

• Elaboração do formulário de 

inscrição das oficinas; 

• Divulgação e efetivação das 

inscrições para as oficinas do 

projeto Tô de Boa!; 

• Seleção dos adolescentes e 

jovens inscritos conforme 

critérios de vulnerabilidade; 

• Contratação dos(as) 

oficineiros(as) com perfil 

adequado ao 

desenvolvimento do projeto; 

• Elaboração do Plano de 

Trabalho das oficinas; 

• Elaboração do Plano de 

Trabalho e abordagem dos 

temas transversais; 

• Elaboração dos instrumentais 

para o registro do 

funcionamento das oficinas; 

• Convocação dos selecionados 

para o início das aulas; 

• Realização das oficinas de 

Grafite e Serigrafia, 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Teatro e 

Construção Civil, preparação 

para o início das oficinas de 

Futebol, Gastronomia, 

Musicalização, Produção 

Audiovisual, Manutenção de 

Bicicleta e Embelezamento. 

• Execução das 10 (dez) 

oficinas ao longo de 100h 

de aulas (cada), a serem 

concluídas no mês de 

setembro de 2022; 

• Mapeamento dos meios e 

recursos para a 

continuidade das oficinas 

após conclusão do 

projeto-piloto; 

• Incentivo dos(as) 

participantes para que 

criem empreendimentos 

de economia solidária a 

partir dos conhecimentos 

adquiridos nas oficinas. 
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Elaboração de 

metodologia de 

acolhimento e 

encaminhamento 

dos(as) adolescentes e 

jovens atendidos(as) 

pelo projeto. 

• Elaboração de instrumentais e 

fluxo de acolhimento e 

encaminhamento. 

• Inclusão de jovens de 12 a 

29 anos atendidos(as) pelo 

projeto na rede local de 

serviços e equipamentos 

públicos. 

Testar a viabilidade 

das ações 

empreendidas no 

projeto Tô de Boa! 

• Realização de Seminários de 

avaliação e planejamento 

estratégico da equipe do 

projeto Tô de Boa!; 

• Elaboração de plano de 

trabalho para o 

monitoramento e 

indicadores, e outros 

instrumentos de avaliação do 

projeto; 

• Aplicação de instrumento de 

pesquisa junto aos jovens de 

12 a 29 anos residentes no 

território. 

• Elaboração do Relatório 

consolidado das oficinas; 

• Elaboração do Relatório 

parcial de implantação e 

monitoramento do 

projeto-piloto; 

• Elaboração do Relatório 

final de monitoramento e 

avaliação do projeto-

piloto e plano de 

sustentabilidade do 

projeto, incluindo 

proposta de rede de 

parcerias com atores 

estratégicos para a sua 

atuação intersetorial; 

• Relatório contendo plano 

de fortalecimento dos 

recursos humanos para o 

projeto Tô de Boa!. 

 

1.3.2 Parcerias estabelecidas para a realização das oficinas 

As parcerias estabelecidas pela equipe do projeto Tô de Boa! colocaram em 

funcionamento um método descentralizado de execução das oficinas, focalizado nas 

potencialidades, no apoio e na participação de atores da rede comunitária local, conforme 

ilustrado abaixo: 
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Quadro 4 – Entidades Parceiras 
ENTIDADE PARCEIRA:   

CASDM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVINA MISERICÓRDIA  

INFRAESTRUTURA  

Conta com espaços pedagógicos, de convivência e para prática de 

esporte e atividades culturais, isto é, laboratório de informática, quadra 

poliesportiva, sala de música e anfiteatro. Infraestrutura distribuídas 

em unidades de atendimento: 

• Sede administrativa – na Rua São Romoaldo, 128, Sabará, CIC; 

• CEIDM Centro Intergeracional Divina Misericórdia – na Rua 

Sérgio Alessandro Gonçalves, 156, Sabará; 

• CISDIMI Centro de Integração Social Divina Misericórdia - na 

Rua Carlos Eduardo Martins Mercer, 191, São Miguel, CIC.  

OBJETIVOS COMUNS   

• Ofertar atendimento qualificado, assessoramento, defesa e 

garantia de direitos socioassistenciais e educacionais às famílias 

e pessoas para o enfrentamento da vulnerabilidade social e a 

conquista da cidadania; 

• Ofertar atividades sociopedagógicas, culturais, esportivas e de 

lazer aos adolescentes vulneráveis; 

• Promover a cultura de paz na região do Sabará. 

TIPO DE PARCERIA 

(X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(X) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

(X) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  

• Aulas de teatro, de musicalização, de audiovisual, e de tecnologia 

da informação e comunicação; 

• Reuniões da equipe do projeto; 

• Seminário de acolhimento e formação como oficineiros(as); 

• Reunião do Grupo Gestor Comunitário; 

• Divulgação do projeto na mídia local. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reuniões do Grupo Gestor Comunitário;  
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POTENCIALIDADES  

(X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove de atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem;  

(X) Promove de atendimento psicossocial ou de saúde mental; 

(X) Promove de atividade de geração de trabalho e renda junto à 

comunidade;  

(X) Promove de doações, atividades de caridade e assistência social; 

(X) Promove de ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove de ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(X) Promove de ações diretas ou indiretas de prevenção ao uso e abuso 

de drogas; 

(X) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos local; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(X) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Desenvolve projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável;  

(X) Articula-se com outros parceiros. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• A unidade de atendimento do projeto Tô de Boa! está instalada 

na sede administrativa do CASDM. Portanto, a entidade 

parceira dispôs de recursos do projeto para pagamento do 

aluguel da unidade de atendimento do projeto Tô de Boa!. 

ENTIDADE PARCEIRA:   

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORADIAS SABARÁ 

INFRAESTRUTURA  
• Uma sede com biblioteca comunitária e espaço para atividades 

coletivas. 

OBJETIVOS COMUNS   
• Desenvolver ações comunitárias, com foco na cultura e nas artes 

como meio de mobilização comunitária. 

TIPO DE PARCERIA (X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(  ) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos; 

(X) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 
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( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  • Aula prática da Oficina de Construção Civil. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reuniões do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  (X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem;  

(  ) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental; 

( ) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto às 

comunidades; 

(  ) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

( ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 

( ) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

( ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável;  

(X) Articula-se com outros parceiros; 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Associação de moradores composta majoritariamente por jovens 

lideranças comunitárias;  

• Previsão de disposição de recursos do projeto para compra de 

insumos e ferramentas para realização da Oficina de Construção 

Civil que terá como aula prática a realização de reparos no sistema 

elétrico da sede desta Associação; 

• Associação está desenvolvendo um projeto de capacitação 

profissional em parceria com o Sistema S. 
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ENTIDADE PARCEIRA:   

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORADIAS DONA CIDA 

INFRAESTRUTURA  

• Uma sede com biblioteca comunitária, laboratório de informática 

e espaço para atividades coletivas; 

• Dois campos de futebol. 

OBJETIVOS COMUNS   
• Oferecer atividades educacionais, esportivas e culturais gratuitas 

• Debater os problemas habitacionais da região. 

TIPO DE PARCERIA 

(X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(X) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

(X) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  

• Estruturação dos campos de futebol para realização da oficina de 

futebol; 

• Realização da oficina de futebol; 

• Reunião de apresentação do projeto Tô de Boa! à comunidade. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reuniões do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  

(X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem; 

(  ) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental;  

( ) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto à 

comunidade; 

(X) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

(  ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 

(  ) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 
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(X) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável; 

(X) Articula-se com outros parceiros. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Prevê disposição de recursos financeiros do projeto para compra 

de equipamentos de treino para as aulas de futebol; 

• Dispôs de recursos da Entidade para estruturação do campo de 

futebol onde ocorrerão as aulas de futebol do projeto; 

• Realiza projeto de alfabetização de jovens e adultos em parceria 

com ONG; 

• Realiza oficinas de audiovisual e de capoeira para crianças e 

adolescentes da Ocupação Dona Cida.  

ENTIDADE PARCEIRA:   

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA PRIMAVERA 

INFRAESTRUTURA  • Uma sede com espaço para atividades coletivas. 

OBJETIVOS COMUNS   

• Atuar na defesa dos direitos sociais;  

• Realizar atividades educacionais para a comunidade; 

• Promover o desenvolvimento de políticas habitacionais para 

região. 

TIPO DE PARCERIA (X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(X) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

(X) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  • Aulas práticas de construção civil; 

• Produção da alimentação dos participantes da oficina de 

Construção Civil; 

• Divulgação do projeto na mídia local. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(  ) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 
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POTENCIALIDADES  (X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem; 

(  ) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental;  

(X) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto às 

comunidades; 

(X) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

(  ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 

( ) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 

(X) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável;  

(X) Articula-se com outros parceiros. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Prevê disposição de recursos financeiros do projeto para compra 

de equipamentos, ferramentas e insumos para aula prática da 

Oficina de Construção Civil, com a construção de uma rampa para 

cadeirantes nesta Associação; 

• Dispôs de recursos da Entidade para reforma e adequação de 

espaço para instalação de cozinha comunitária que dará suporte à 

Oficina de Construção Civil. Como a oficina de Construção tem 8 

horas de duração, as refeições dos(as) participantes serão 

produzidas e servidas nesta cozinha comunitária. 

• Realizou recentemente um curso de elétrica para mulheres da 

Ocupação Primavera; 

• Possui projetos de parcerias com empresas para contratação de 

menores aprendizes moradores da Ocupação Primavera; 

• Realiza projeto de alfabetização de jovens e adultos em parceria 

com ONG. 
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ENTIDADE PARCEIRA:   

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA TIRADENTES  

INFRAESTRUTURA  • Uma sede com espaço para atividades coletivas. 

OBJETIVOS COMUNS   • Atuar na defesa dos direitos sociais. 

TIPO DE PARCERIA 

(X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(X) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

(X) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  • Aulas da Oficina de Arte Urbana. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  

(X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem; 

(  ) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental;   

( ) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto às 

comunidades; 

(X) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

( ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 

( ) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(  ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável  

(X) Articula-se com outros parceiros 
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INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Previsão de disposição de recursos financeiros do projeto para 

compra de materiais e insumos para realização das aulas de grafite 

e serigrafia que serão realizadas nessa Associação; 

• A parceria foi fundamental para fechar turma de Arte Urbana 

composta majoritariamente por jovens moradores da Ocupação 

Tiradentes.  

ENTIDADE PARCEIRA:   

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA APARECIDA 

INFRAESTRUTURA  
• Salão com capacidade para 200 pessoas, cozinha equipada, salas 

de aulas e estacionamento. 

OBJETIVOS COMUNS   • Não se aplica. 

TIPO DE PARCERIA (X) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(X) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

( ) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(X) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade.  

ATIVIDADES  • Aulas da Oficina de Gastronomia (confeitaria); 

• Realização da Audiência Pública do projeto Tô de Boa!. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(  ) Audiência Pública;  

(  ) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  (  ) Atende adolescentes e  jovens vulneráveis; 

(  ) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem;  

(  ) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental;  

( ) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto às 

comunidades; 

(X) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

(  ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 
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( ) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(  ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo sustentável 

(  ) Articula-se com outros parceiros. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Previsão de disposição de recursos financeiros do projeto para 

compra de materiais e insumos para realização das aulas de 

confeitaria que serão realizadas nesse local. 

 

 

 

 

 
 

ENTIDADE PARCEIRA:   

IGREJA QUADRANGULAR  

INFRAESTRUTURA  • Uma sede com espaço para atividades coletivas.  

OBJETIVOS COMUNS   

• Ofertar atividades esportivas para jovens vulneráveis; 

• Realizar o acolhimento e encaminhamento de jovens em situação 

de drogadição às comunidades terapêuticas. 

TIPO DE PARCERIA 

(  ) Compartilhamento de espaços para realização das oficinas; 

(  ) Compartilhamento de recursos didáticos e equipamentos;  

( ) Mobilização para divulgação, inscrição e realização das oficinas; 

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis à rede de prevenção, 

proteção, serviços e cuidados; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte do projeto; 

(  ) Disposição de recursos financeiros por parte da Entidade. 

ATIVIDADES  • Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(  ) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  

(X) Atende adolescentes e jovens vulneráveis; 

(X) Promove atividades educativas, esportivas, artísticas e culturais 

para o público jovem; 
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(X) Promove atendimento psicossocial ou de saúde mental;  

( ) Promove atividade de geração de trabalho e renda junto às 

comunidades; 

(X) Promove doações, atividades de caridade e assistência social; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao narcotráfico; 

( ) Promove ações diretas e indiretas de prevenção ao uso e abuso de 

drogas; 

(X) Realiza encaminhamentos para rede de serviços e equipamentos 

públicos; 

(X) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(  ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável  

(X) Articula-se com outros parceiros. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Juntou-se recentemente ao conjunto de interlocutores do 

projeto. 

 

Quanto à rede dos equipamentos e serviços públicos voltados ao atendimento da 

população do território, têm-se as seguintes parcerias: 

Quadro 5 – Equipamentos e Serviços Públicos parceiros 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO PARCEIRO:   

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE SABARÁ 

INFRAESTRUTURA  
• Edificação com ambulatórios e consultórios (médico e 

odontológico). 

OBJETIVOS COMUNS   • Promover a saúde física e mental da população.  

TIPO DE PARCERIA 

(X) Divulgação do projeto Tô de Boa! junto à comunidade;  

(X) Encaminhamento de jovens vulneráveis atendidos pelo projeto Tô 

de Boa! 

( ) Acolhimento, pelo projeto Tô de Boa!, de  jovens encaminhados 

pela rede de serviços públicos locais; 

( ) Denúncia de violação de direitos de adolescentes e jovens; 

( ) Desenvolvimento de ações intersetoriais. 
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ATIVIDADES  
• Realização de exame de aptidão física dos(as) adolescentes 

selecionados para Oficina de Futebol; 
 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  

(X) Promove o desenvolvimento biopsicossocial;  

(  ) Promove atendimento integral;   

(X) Oferece serviço especializado para jovens vulneráveis; 

(X) Promove a saúde e autocuidado de jovens em situação de 

drogadição;  

( ) Promove o acolhimento, tratamento e reinserção social de jovens 

em situação de drogadição; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

( ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável ou de redução da oferta de drogas;  

(X) Articulação intersetorial ou multidisciplinar. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO PÚBLICO PARCEIRO:   

NÚCLEO REGIONAL DA DEFESA SOCIAL CIC 

INFRAESTRUTURA  • Edificação com sede administrativa e viaturas. 

OBJETIVOS COMUNS   • Promover a segurança pública e defesa social. 

TIPO DE PARCERIA ( ) Divulgação do projeto Tô de Boa! junto à comunidade;  

( ) Encaminhamento de jovens vulneráveis atendidos pelo projeto Tô 

de Boa! 

( ) Acolhimento, pelo projeto Tô de Boa!, de  jovens vulneráveis 

encaminhados pela rede de serviços públicos locais; 

( ) Denúncia de violação de direitos de adolescentes e jovens; 

( ) Desenvolvimento de ações intersetoriais. 

ATIVIDADES  • Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 
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PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  

(  ) Promove o desenvolvimento biopsicossocial;  

(  ) Promove atendimento integral;   

(X) Oferece serviço especializado para jovens vulneráveis; 

( ) Promove a saúde e autocuidado de jovens em situação de 

drogadição;  

(  ) Promove o acolhimento, tratamento e reinserção social de jovens 

em situação de drogadição; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável ou de redução da oferta de drogas; 

(X) Articulação intersetorial ou multidisciplinar. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO PÚBLICO PARCEIRO:   

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CORBÉLIA  

INFRAESTRUTURA  • Edificação com sede administrativa e salas de acolhimento. 

OBJETIVOS COMUNS   

• Oferecer proteção social a quem vivem em situação de 

vulnerabilidade social, causada pela pobreza, privação e/ou 

fragilização de vínculos afetivos, de relacionamento familiar ou 

comunitário, e de pertencimento social. 

TIPO DE PARCERIA (X) Divulgação do projeto Tô de Boa! junto à comunidade;  

(  ) Encaminhamento de jovens vulneráveis atendidos pelo projeto Tô 

de Boa!; 

( ) Acolhimento, pelo projeto Tô de Boa!, de  jovens vulneráveis 

encaminhados pela rede de serviços públicos locais; 

(  ) Denúncia de violação de direitos de adolescentes e jovens; 

(  ) Desenvolvimento de ações intersetoriais 
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ATIVIDADES  • Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 
 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário. 

POTENCIALIDADES  (X) Promove o desenvolvimento biopsicossocial;  

(X) Promove atendimento integral;   

(X) Oferece serviço especializado para jovens vulneráveis; 

(X) Promove a saúde e autocuidado de jovens em situação de 

drogadição;  

(X) Promove o acolhimento, tratamento e reinserção social de jovens 

em situação de drogadição; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

( ) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável ou de redução da oferta de drogas; 

(X) Articulação intersetorial ou multidisciplinar. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO PARCEIRO:   

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA  

INFRAESTRUTURA  • Rua da Cidadania do CIC. 

OBJETIVOS COMUNS   • Promover gestão descentralizada e articulação intersetorial. 

TIPO DE PARCERIA (X) Divulgação do projeto Tô de Boa! junto à comunidade;  

(  ) Encaminhamento de jovens vulneráveis atendidos pelo projeto Tô 

de Boa! 

(  ) Acolhimento, pelo projeto Tô de Boa!, de  jovens encaminhados 

pela rede de serviços públicos locais 

(  ) Denúncia de violação de direitos de adolescentes e jovens; 

(  ) Desenvolvimento de ações intersetoriais. 

ATIVIDADES  • Reuniões preparatórias para implantação do projeto Tô de 

Boa!; 
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• Organização da Audiência Pública; 

• Reuniões do Grupo Gestor Comunitário e Grupo 

Interfederativo. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário; 

(X) Reuniões do Grupo Interfederativo. 

POTENCIALIDADES  (X) Promove o desenvolvimento biopsicossocial;  

(X) Promove atendimento integral;   

(X) Oferece serviço especializado para jovens vulneráveis; 

(X) Promove a saúde e autocuidado de jovens em situação de 

drogadição;  

(X) Promove o acolhimento, tratamento e reinserção social de jovens 

em situação de drogadição; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(  ) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(  ) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(  ) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável ou de redução da oferta de drogas;  

(X) Articulação intersetorial ou multidisciplinar. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

• Como a Regional agrega diferentes setores e serviço públicos, 

tem grande potencial para continuidade do projeto Tô de Boa! 

após a conclusão deste projeto-piloto. 

SERVIÇO/EQUIPAMENTO PARCEIRO:   

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE CURITIBA 

INFRAESTRUTURA  • Sede, veículos e equipamentos. 

OBJETIVOS COMUNS   • Desenvolver políticas públicas de combate ao uso de drogas. 

TIPO DE PARCERIA (X) Divulgação do projeto Tô de Boa! junto à comunidade.  

(  ) Encaminhamento de jovens vulneráveis atendidos pelo projeto Tô 

de Boa! 

(  ) Acolhimento, pelo projeto Tô de Boa!, de  jovens encaminhados 

pela rede de serviços públicos locais; 



54 

 

(  ) Denúncia de violação de direitos de adolescentes e jovens; 

(  ) Desenvolvimento de ações intersetoriais. 

ATIVIDADES  • Reuniões preparatórias para implantação do projeto Tô de 

Boa!; 

• Organização da Audiência Pública; 

• Reuniões do Grupo Gestor Comunitário e Grupo 

Interfederativo. 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO DO PROJETO  

(X) Audiência Pública;  

(X) Reunião do Grupo Gestor Comunitário; 

(X) Reuniões do Grupo Interfederativo. 

POTENCIALIDADES  (X) Promove o desenvolvimento biopsicossocial;  

(X) Promove atendimento integral;   

(X) Oferece serviço especializado para jovens vulneráveis; 

(X) Promove a saúde e autocuidado de jovens em situação de 

drogadição;  

(X) Promove o acolhimento, tratamento e reinserção social de jovens 

em situação de drogadição. 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto à violência; 

(X) Promove ações de enfrentamento direto ou indireto ao 

narcotráfico; 

(X) Desenvolve ações de mediação de conflito; 

(X) Desenvolve ações de economia solidária; 

(X) Possui projetos próprios de desenvolvimento alternativo 

sustentável ou de redução da oferta de drogas;  

(X) Articulação intersetorial ou multidisciplinar. 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

 

1.3.3 Organização das oficinas do projeto Tô de Boa! 

A organização das oficinas passou por diferentes etapas de escuta à comunidade, o que 

resultou em uma extensa lista de conteúdos metodicamente avaliados, sintetizados e editados. 

Esse processo ocorreu concomitantemente à seleção e contratação dos(as) oficineiros(as) 

aptos(as) a desenvolverem tais conteúdos e, para além disso, estabelecerem vínculos com os(as) 
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jovens atendidos(as) pelo projeto. O esquema apresentado na sequência mostra como os 

assuntos inicialmente propostos por atores locais (lideranças comunitárias, funcionários da rede 

de serviços pública e gestores da Regional do CIC) foram ajustados até chegarmos à 

composição atual. 

Figura 6 – Sugestões apresentadas pela comunidade 

 

As etapas seguintes à definição das oficinas foram de estabelecimento das parcerias para 

o compartilhamento dos espaços para as aulas e definição da metodologia de divulgação, 

inscrições e processo seletivo: 

• As estratégias de divulgação consistiram em panfletagens direcionadas ao 

público alvo do projeto (na Escola de Ensino Fundamental Cândido Portinari e 

no Colégio Estadual Eurides Brandão); plantão na Unidade de Atendimento do 

projeto; mensagens nas redes sociais da comunidade (grupos de WhatsApp do 

bairro); visitas aos equipamentos sociais, às associações de moradores  e aos 
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demais espaços de atendimento públicos;  utilização de anúncio em carro de 

som; e inserção das oficinas na pauta da mídia local (com a veiculação de 

reportagem em rádio e TV). 

• As inscrições dos(as) adolescentes e jovens aconteceram mediante 

preenchimento de formulário disponibilizado no formato impresso e em um link 

do GoogleForms. Nos dois casos, os(as) candidatos(as) à vaga responderam um 

conjunto de questões a fim de aferir dados pessoais, perfil socioeconômico, 

entre outros critérios de seleção/priorização.  

• A aplicação desse instrumental de inscrição subsidiou, por conseguinte, a 

seleção prioritária daqueles(as) adolescentes e jovens cujos dados coletados 

indicavam situação de vulnerabilidade. Para isso, foi elaborado uma 

metodologia de atribuição de pontuação conforme as respostas dos(as) 

inscritos(as) a questões-chave, como demonstrado nesta tabela. 

Quadro 6 – Atribuição de pontuação 

COMPOSIÇÃO DO PERFIL 

PRIORITÁRIO 

DO PÚBLICO SELECIONADO 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

FAIXA ETÁRIA JOVENS DE 12 A 29 ANOS 10 

LOCAL DE MORADIA 

JOVENS RESIDENTES NAS 

OCUPAÇÕES IRREGULARES 

DO CIC 

9 

RAÇA/COR 
JOVENS PRETOS / PARDOS / 

INDÍGENAS 
10 

DEFICIÊNCIA/DOENÇA 

CRÔNICA 

JOVENS COM DEFICIÊNCIA, 

NECESSIDADES ESPECIAIS OU 

PROBLEMA DE SAÚDE 

9 

CONFLITO COM A LEI 

JOVENS EM CONFLITO COM A 

LEI OU CUMPRINDO MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

10 

GÊNERO 
MULHER JOVEM CHEFE DE 

FAMÍLIA 
10 

JOVENS CHEFE DE FAMÍLIA JOVENS CHEFES DE FAMÍLIA 9 
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DESISTIU DE ESTUDAR 

ANTES DE COMPLETAR O 

ENSINO MÉDIO 

JOVENS QUE DESISTIRAM DE 

ESTUDAR ANTES DE 

CONCLUIR O ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

9 

NÃO TRABALHA 
JOVENS QUE NÃO 

TRABALHAM 
9 

RECEBE BENEFÍCIO SOCIAL 

JOVENS INSCRITOS EM 

PROGRAMAS DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA/CADIÚNICO 

8 

FAIXA DE RENDA FAMILIAR 

(DA MENOR PARA MAIOR) 

RENDA FAMILIAR R$0,00 A 

R$550,00 
10 

RENDA FAMILIAR R$551,00 A 

R$1100,00 
8 

RENDA FAMILIAR R$1100,00 A 

R$1650,00 
6 

RENDA FAMILIAR R$1651,00 A 

R$2200,00 
4 

RENDA FAMILIAR R$2201,00 A 

R$2750,00 
2 

RENDA FAMILIAR ACIMA DE 

R$2.751,00 
0 

 

Partindo da soma desses pontos, procedeu-se a ocupação das vagas nas oficinas  de 

maneira a priorizar a participação daqueles(as) jovens com maior pontuação, ou seja, que estão 

sujeitos a múltiplos fatores de vulnerabilidade, como precariedade urbana e habitacional, 

discriminação étnico-racial, que demandam políticas de acessibilidade ou de saúde pública, 

situação de conflito com a lei, envolvimento com criminalidade e violência, discriminação de 

gênero, maternidade ou paternidade precoce, baixa escolaridade, falta de acesso a trabalho, 

renda e seguridade social, e condição de pobreza. 
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1.3.4 Perfil do público selecionado para as oficinas 

Com o propósito de alinhar as oficinas ao objetivo principal do projeto (qual seja, 

prevenir o envolvimento de adolescente e jovens com o narcotráfico através do 

desenvolvimento alternativo sustentável), foram priorizados aqueles(as) jovens expostos(as) a 

essa heterogeneidade de vulnerabilidades em relação aos quais calcula-se que mais carecem do 

Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico e Biopsicossocial baseado na Oferta de 

Alternativas.  

Apesar dessa primazia, o perfil do público das oficinas se manteve diversificado, como 

demonstram os indicadores apresentados na continuidade. 

Quadro 7 – Perfil do Público Selecionado 
INDICADOR PERFIL DO PÚBLICO SELECIONADO Nº (%) 

TOTAL DE SELECIONADOS(AS) 

PARA AS OFICINAS 

ADOLESCENTES E JOVENS 182 100% 

POR FAIXAS ETÁRIAS  

DE 12 A 17 104 57,14% 

DE 18 A 23 28 15,38% 

DE 24 A 29 47 25,82% 

POR GÊNERO  

MASCULINO 94 51,64% 

FEMININO 82 45,05% 

NÃO BINÁRIO 4 2,19% 

POR RAÇA/COR  

BRANCA 74 40,65% 

PRETA 23 12,63% 

PARDA 76 41,75% 

AMARELA/ASIÁTICA 4 2,19% 

INDÍGENA 3 1,64% 

QUE RESIDEM EM OCUPAÇÕES IRREGULARES 82 45,05% 

COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA CRÔNICA 4 2,19% 

QUE PARARAM DE ESTUDAR ANTES DE CONCLUIR O ENSINO 

MÉDIO 
45 

24,73% 

QUE NÃO CONCLUÍRAM OS 

ESTUDOS OU PARARAM DE 

ESTUDAR POR FAIXA ETÁRIA 

DE 14 A 17 8 4,40% 

DE 18 A 21 10 5,49% 

DE 22 A 25 11 6,04% 
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DE 26 A 29 16 8,79% 

ACIMA DE 18 ANOS QUE NÃO TRABALHAM 52 69,33% 

GÊNERO FEMININO QUE SÃO CHEFES DE FAMÍLIA 24 13,18% 

EM CONFLITO COM A LEI 

LIBERDADE ASSISTIDA 

(LA) 4 

3,84% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE (PSC) 1 

SISTEMA PRISIONAL 2 

DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (ATÉ 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS R$ 

3.135,00) 
161 88,46% 

INSCRITOS (AS) EM PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 55 30,22% 

 

Quanto ao perfil dos(as) selecionados(as), verifica-se que prevaleceram a maior parte 

dos critérios de vulnerabilidade, sendo o público do projeto composto majoritariamente por 

menores de 18 anos (57%), do sexo masculino (51%) e que se autodeclaram pretos e pardos 

(54%). Embora a maioria (55%) resida na área regularizada e urbanizada do Sabará, há uma 

quantidade expressiva de jovens (45%) moradores(as) das ocupações. Daqueles(as) jovens que 

pararam de estudar sem concluir o Ensino Médio, 53% pararam antes de completar o Ensino 

Fundamental 2. Os jovens acima de 18 anos que afirmam não ter emprego remunerado somam 

cerca de 70% dos(as) selecionados(as). 83% deles afirmam não trabalhar nem estudar, sendo 

que 17% apenas estudam. O percentual de selecionados(as) cujas famílias se enquadram na 

categoria de baixa renda (definida pelo Governo Federal como renda familiar até 3 salários-

mínimos) é de 88%; famílias nas quais 13% do nosso público figura como chefes de família. 

Porém, o número de participantes de baixa renda beneficiados(as) por programas de 

transferência de renda é baixo, sendo apenas 30%. Por conseguinte, 83% daqueles que 

afirmaram não receber benefício algum do governo têm renda inferior a 3 salários-mínimos, 

atendendo aos critérios de programas como Auxílio Brasil do Governo Federal ou Comida Boa 

do Governo Estadual.  

Esses dados necessitam de aprofundamento, mas, por ora, indicam uma via de 

monitoramento de indicadores referentes ao público-alvo do projeto; indicadores a serem 

acrescidos com outros capazes de avaliar se e como estes jovens são impactados pela falta de 

perspectivas educacionais e profissionais, pela falta de oportunidades de geração de renda 
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e pelas consequências dessas vulnerabilidades na formação de suas identidades, nos seus 

comportamentos e emoções.  

Convém ainda apresentar algumas informações sobre as preferências dos jovens com 

relação às oficinas. Durante as inscrições, os(as) adolescentes e jovens puderam optar por até 3 

delas. As preferidas foram Tecnologia da Informação e Comunicação, escolhida como uma das 

opções de 31% do público inscrito; Futebol, escolha de 27%; Gastronomia, preferência de 24%, 

ligeiramente à frente de Embelezamento com 23%. Dentre as possibilidades ofertadas, aquelas 

de cunho profissionalizante ficaram entre as mais requisitadas. Das oficinas culturais, Música 

foi selecionada por 21% e Arte Urbana, por 18% dos(as) jovens; ambas foram as que tiveram 

maior número de inscrições. 

 

Gráfico 9 - Distribuição das oficinas requisitadas com mais frequência 

 

Com objetivo de oferecer a todos(as) os(as) inscritos(as) a oportunidade de participar 

nas oficinas e de incluir o número máximo de jovens no projeto, no momento da matrícula o(a) 

participante teve que escolher somente uma das três. O resultado dessas escolhas está ilustrado 

a seguir. 
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Gráfico 10 – Escolha das oficinas pelos inscritos 

 

1.3.5 Instrumentos de monitoramento das oficinas 

1.3.5.1 Formulário de Inscrição 

Objetivos: 1) Realizar a inscrição nas oficinas do projeto; 2) Obter informações pessoais, 

socioeconômicas, sobre o interesse e a disponibilidade para participar das oficinas a fim de 

aplicar os critérios e selecionar os participantes. 

Método de aplicação: mediante formulário eletrônico preenchido pelo público interessado 

através do link disponibilizado no GoogleForms e mediante formulário impresso preenchido 

durante as atividades de divulgação do projeto, posteriormente transcrito para formulário 

eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Quadro 8 – Formulário de inscrição para as oficinas do projeto Tô de Boa! 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AS OFICINAS DO PROJETO TÔ DE BOA! 

1. DADOS DA PESSOA INSCRITA 

1.1 - NOME COMPLETO:  
 
1.2 - QUAL SUA IDADE? (Para inscritos menores de 18 anos incluírem dados de um 

responsável) 
 
INCLUIR DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELOS INSCRITOS MENORES DE 18 

ANOS 
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1.2.1 - NOME DO RESPONSÁVEL: 
 
1.2.2 - TELEFONE DO RESPONSÁVEL (COM DDD):  
 
1.3 - QUAL SEU ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, BAIRRO)? 
 
2. PERFIL SOCIAL DA PESSOA INSCRITA  

2.1 - QUAL SEU GÊNERO?  

(      ) FEMININO  

(      ) MASCULINO  

(      ) NÃO BINÁRIO 

(      ) PREFIRO NÃO INFORMAR 

2.2 - COM RELAÇÃO A SUA COR/RAÇA, VOCÊ SE CONSIDERA?  

(      ) BRANCA(O)  

(      ) PARDA(O)  

(     ) PRETA(O) 

(      ) AMARELA(O)/ASIÁTICO 

(      ) INDÍGENA(O) 

2.3 - VOCÊ TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE?  

 (   ) SIM. QUAL?_________________________ 

 (   ) NÃO  

2.4 - CUMPRE OU JÁ CUMPRIU ALGUMA 

PENA OU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA?  

(    ) SIM Siga para questão 2.4.1→ 

(    ) NÃO Siga para questão 3.1 

2.4.1 – QUAL PENA OU MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA? 

(  ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE (PSC)  

(    ) LIBERDADE ASSISTIDA (LA) 

(    ) SEMIABERTO 

(    ) INTERNAÇÃO 

( ) PENA OU MEDIDA 

ALTERNATIVA 

(    ) SISTEMA PRISIONAL 

3 - INFORMAÇÕES DA PESSOA INSCRITA  

3.1 - VOCÊ POSSUI TELEFONE CELULAR? 

(   ) TENHO CELULAR PRÉ-PAGO COM INTERNET. QUAL O Nº?_________________ 

(   ) TENHO CELULAR PRÉ-PAGO, MAS SEM INTERNET. QUAL O Nº?___________ 

(   ) TENHO CELULAR PÓS-PAGO COM INTERNET. QUAL O Nº?________________ 
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(   ) NÃO TENHO CELULAR, TENHO APENAS TELEFONE FIXO. QUAL O Nº?______ 

(   ) NÃO TENHO CELULAR, MAS USO O DE OUTRA PESSOA. QUAL O Nº?________ 

(   ) NÃO TENHO ACESSO A TELEFONE. COMO PODEMOS ENTRAR EM CONTATO 

COM VOCÊ? __________________________________________________ 

4.1 - QUEM É A PESSOA RESPONSÁVEL OU AS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO 

DOMICÍLIO ONDE VOCÊ MORA?   

(     ) EU 

(     ) MEU PAI  

(     )  MINHA MÃE 

(     ) MEUS IRMÃO(S)/IRMÃ(S) 

(     ) MEU/MINHA CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORADO(A)  

(     ) MEU AVÔ(S)/ AVÓ(S) 

(     ) MEU TIO(S)/TIA(S) 

(     ) AMIGO(S) SEUS 

(     ) OUTRO. QUEM? 

5 - ESCOLARIDADE DA PESSOA INSCRITA 

5.1 - VOCÊ ESTUDA?  

(  ) NÃO. Siga para 5.1.1 

(  ) SIM. EM QUAL CURSO E ANO VOCÊ ESTÁ 

MATRICULADA(O)?_______________ 
 
5.1.1 - QUAL SUA ESCOLARIDADE? 

(   ) NÃO ALFABETIZADO/A 

(    ) FUNDAMENTAL 1 COMPLETO (COMPLETOU O 5º ANO) 

(   ) FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO (NÃO COMPLETOU O 5º ANO). EM QUAL 

ANO PAROU? _____________ 

(    ) FUNDAMENTAL 2 COMPLETO (COMPLETOU O 9º ANO OU A 8ª SÉRIE)  

(    ) FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO (NÃO COMPLETOU 9º ANO OU A 8ª SÉRIE). 

EM QUAL ANO PAROU? __________ 

(     )  ENSINO MÉDIO COMPLETO (COMPLETOU O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO) 

(    ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (NÃO COMPLETOU O 3º ANO). EM QUAL ANO 

PAROU? ______________ 

(     ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

(     ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. EM QUAL ANO PAROU?__________  
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(     ) PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 

6. SITUAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DA PESSOA INSCRITA 

6.1 - VOCÊ TEM UM EMPREGO REMUNERADO?  

(    ) SIM 

(    ) NÃO  

6.2 - SOMANDO A SUA RENDA COM A RENDA DE TODAS AS PESSOAS QUE 

MORAM COM VOCÊ, QUAL O VALOR APROXIMADO? 

(    ) NENHUMA RENDA / MENOS DE R$ 550,00 

(     ) ENTRE R$ 550,01 E R$ 1.100,00 

(     ) ENTRE R$ 1100,01 E R$ 1.650,00 

(     ) ENTRE R$ 1.650,01 E R$ 2.200,00 

(     ) ENTRE R$ 2.200,01 E R$ 2.750,00 

(     ) ENTRE R$ 2.750,01 E 3.300,00  

(     )ACIMA DE R$ 3.300,01 

6.3 - NOS ÚLTIMOS 6 MESES, VOCÊ OU ALGUÉM QUE MORA COM VOCÊ 

RECEBEU AUXÍLIO FINANCEIRO DE ALGUM  PROGRAMA DO GOVERNO? 

(COMO O AUXÍLIO EMERGENCIAL, BPC, BOLSA FAMÍLIA, COMIDA BOA) 

(  ) NÃO                     

( ) SIM. RECEBEU AUXÍLIO DE QUAL PROGRAMA DE GOVERNO? 

_________________________  

QUAL VALOR RECIBO?  ____________________________________ 

7 - OFICINAS 

7.1 - DAS OFICINAS CITADAS A SEGUIR, MARQUE A QUE VOCÊ TEM INTERESSE 

EM PARTICIPAR (MARCAR ATÉ 3 OFICINAS) 

INFORMAÇÕES DIA HORÁRIO 

(    ) PRODUÇÃO AUDIOVISUAL TERÇA E 

QUINTA 

14h às 17h 

(    ) TEATRO SEGUNDA 14h às 17h 
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(    ) MÚSICA QUARTA E 

SÁBADO 

14h às 17h 

(    ) GRAFITE E SERIGRAFIA SEGUNDA E 

QUARTA 

14h às 17h 

(   ) TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO 

(INFORMÁTICA) 

SÁBADO 8h às 12h 

(   ) MANUTENÇÃO DE BICICLETA QUINTA E 

SÁBADO 

14h às 17h 

(    ) GASTRONOMIA 

(CONFEITARIA) 

TERÇA E 

QUARTA 

14h às 17h 

(    ) CONSTRUÇÃO CIVIL SÁBADO 7h30 às 12h, 

13h às 17h30 

(   ) EMBELEZAMENTO SEGUNDA, 

TERÇA, 

QUARTA, 

QUINTA E 

SEXTA 

14h às 17h 

(    ) FUTEBOL QUARTA E 

SEXTA 

8h30 às 10h30 / 14h às 16h 

7.2 - TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE OFICINAS OU APRENDER SOBRE 

ASSUNTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA ANTERIOR? 

(    ) NÃO 

(    ) SIM. QUAIS? _______________________________________________________ 
 
7.3 - TEM RESTRIÇÃO DE HORÁRIO PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS? 

(    ) NÃO  

(    ) SIM. QUAL HORÁRIO NÃO PODERIA PARTICIPAR? ______________________ 
 

 

1.3.5.2 Termos de autorização 

Objetivos: 1) garantir amparo legal para participação dos adolescentes menores de 18 anos; 2) 

garantir a legalidade no uso de imagem e voz e armazenamento de informações do público em 

geral; 
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Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso para o preenchimento 

e assinatura de participantes maiores de 18 anos e pelos responsáveis dos menores de 18 anos. 

Quadro 9 – Termo de autorização de participação nas oficinas, do uso e armazenamento de informações e uso de 

voz dos participantes menores de 18 anos 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS, DO USO E 

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

USO DE VOZ E IMAGEM DOS PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS 

Eu (nome do responsável) 

______________________________________________________ portador(a) do CPF 

Nº______________ residente no endereço (rua, nº e bairro) 

_________________________________________________________________________

__ 

AUTORIZO O(A) MENOR (nome do participante menor) 

_________________________________________________________________________

__, SOB MINHA RESPONSABILIDADE, A PARTICIPAR DAS ATIVIDADES 

PREVISTAS PELO PROJETO TÔ DE BOA! a partir do preenchimento deste formulário de 

inscrição. Pelo presente instrumento AUTORIZO O ARMAZENAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS FORNECIDAS, as quais serão 

guardadas no servidor da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Guayí, CNPJ 

04.738.963/0001-48, pelo período de 05 (cinco) anos, sendo utilizadas somente neste projeto, 

de maneira totalmente confidencial e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 

(13.709/2018). AUTORIZO A CAPTAÇÃO E USO DA IMAGEM E VOZ do menor acima 

qualificado em todo e qualquer material entre vídeos, fotos, panfletos e outros documentos 

para ser utilizado no PROJETO TÔ DE BOA!, seja ele destinado à divulgação ao público em 

geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) 

outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo etc.); (III) folder de 

apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) homepage; (VI) cartazes; 

(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para 

rádio, mídias sociais entre outros). Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos 

à imagem do menor acima qualificado ou a qualquer outro. 

 

_______________________________________________________________________ 
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ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE 

 

 

Quadro 10 – Termo de autorização do uso e armazenamento de informações e uso de imagem para participante 

com idade igual ou maior de 18 anos 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES E 

USO DE IMAGEM 

PARA PARTICIPANTE COM IDADE IGUAL OU MAIOR DE 18 ANOS 

Eu_______________________________________________________________________

_  

portador(a) do CPF Nº_________________ residente no endereço (rua, nº e bairro) 

_________________________________________________________________________

__ 

AUTORIZO O(A) o uso e armazenamento das minhas informações pessoais e 

socioeconômicas fornecidas, as quais serão guardadas no servidor da Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público Guayí,  CNPJ 04.738.963/0001-48, pelo período de  05 

(cinco) anos, sendo utilizadas somente neste projeto, de maneira totalmente confidencial 

e  em conformidade com a  Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018). Pelo presente 

instrumento AUTORIZO a captação e uso da imagem e voz em todo e qualquer material 

entre vídeos, fotos, panfletos e outros documentos para ser utilizado no PROJETO TÔ DE 

BOA!, seja ele destinado à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo 

território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em 

geral (encartes, mala direta, catálogo etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em 

revistas e jornais em geral; (V) homepage; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia 

eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, mídias sociais entre 

outros). Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro. 

_________________________________________________________________________

_ 

ASSINATURA DO(A) PARTICIPANTE 

 

1.3.5.3 Cadastro de participantes do projeto Tô de Boa! 

Objetivos: 1) matricular os(as) participantes no projeto; 2) acompanhar a data de entrada e 

saída do projeto; 
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Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso para o preenchimento 

dos monitores das oficinas, mediante a apresentação de documentos do(a) participante. 

Quadro 11 – Cadastro de participantes do projeto Tô de Boa! nas oficinas 

 

 
 

CADASTRO DE PARTICIPANTES DO PROJETO TÔ DE BOA! NAS OFICINAS 

DATA DO CADASTRO:___________/_________/________ 

1. OFICINA 

(   ) TEATRO 

(    ) PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

(    ) MÚSICA 

(    ) ARTE URBANA 

(    ) FUTEBOL 

(    ) TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(    ) MANUTENÇÃO DE BICICLETA 

(    ) GASTRONOMIA (CONFEITARIA) 

(    ) CONSTRUÇÃO CIVIL 

(    ) EMBELEZAMENTO 

(    ) TEMAS TRANSVERSAIS 

2. NOME DO(A) OFICINEIRO(A): 

3. DADOS DO(A) PARTICIPANTE 

3.1 - NOME COMPLETO DO(A) PARTICIPANTE: 

3.1.1 - NOME SOCIAL OU COMO GOSTA DE SER CHAMADO: 

 

3.2 – DATA DE NASCIMENTO:_________/__________/____________ 

3.3 – DOCUMENTOS 

RG: CPF:  

3.4 – RESPONSÁVEL PELO(A) PARTICIPANTE: 

3.5 – TELEFONE PARA FALAR COM RESPONSÁVEL EM CASO DE URGÊNCIA (COM DDD): 

 

4. SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA 

4.1 - DATA QUE O(A) JOVEM COMEÇOU A PARTICIPAR DA OFICINA ______/_______/_______ 

4.2 - DATA QUE O(A) JOVEM SE DESVINCULOU DA OFICINA __________/_______/_______ 

4.3 – O(A) PARTICIPANTE CONCLUIU A 

OFICINA: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO (SIGA PARA 4.4) 

4.4 - MOTIVO DE EVENTUAL DESISTÊNCIA? 
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1.3.5.4 Lista de Presença nas aulas 

Objetivos: 1) comprovar a presença dos(as) participantes nas aulas; 2) comprovar a execução 

das oficinas; 

Método de aplicação: lista disponibilizada no formato impresso para o preenchimento e 

assinatura dos(as) participantes das oficinas durante a realização de cada aula. 

Quadro 12 – Lista de presença nas aulas 

 

OFICINA DE TEATRO 

NOME DO(A) MONITOR(A): 
 DATA:______/________ 
NOME DO(A) OFICINEIRO(A): 
 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME COMPLETO DO(A) PARTICIPANTE TELEFONE ASSINATURA 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

11.  
  

12.  
  

13.  
  

14.  
  

15.  
  

16.  
  

17.  
  

18.  
  

19.  
  



70 

 

20.  
  

1.3.5.5 Formulário de busca ativa 

Objetivos: 1) monitorar as faltas e evasões dos(as) participantes; 2) convencer o(a) 

faltante/desistente a regressar à oficina; 3) a depender do resultado, evoluir para acolhimento 

de demanda como objeto de discussão das reuniões da equipe Tô de Boa!. 

Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso e GoogleForms para 

ser preenchido pelos(as) monitores(as), mediante telefonema ou outra forma de comunicação, 

quando houver constatação de faltas consecutivas ou evasão.  

Quadro 13 – Formulário de busca ativa 

FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA 

DATA DA 

BUSCA 

ATIVA 

DADOS DA OFICINA E DO(A) 

PARTICIPANTE 

RELATAR RESULTADO 

DE BUSCA ATIVA: 

___/____/___ 

OFICINA: _______________________________________ 

PARTICIPANTE: 

_______________________________________ 

Nº DE FALTAS: 

 _______________________________________ 

TELEFONE:_____________________________ 

________________________ 

___/____/___ 

OFICINA: _______________________________________ 

PARTICIPANTE: 

____________________________________ 

Nº DE FALTAS: 

 _____________________________________ 

TELEFONE:_____________________________ 

_______________________ 

___/____/___ 

OFICINA: _______________________________________ 

PARTICIPANTE: 

____________________________________ 

Nº DE FALTAS: 

 _____________________________________ 

TELEFONE:_____________________________ 

_______________________ 
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___/____/___ 

OFICINA: _______________________________________ 

PARTICIPANTE: 

____________________________________ 

Nº DE FALTAS: 

 _____________________________________ 

TELEFONE:_____________________________ 

________________________ 

___/____/___ 

OFICINA: _______________________________________ 

PARTICIPANTE: 

____________________________________ 

Nº DE FALTAS:  

_____________________________________ 

TELEFONE:________________________________________ 

_________________________ 

 

1.3.5.6 Plano de aula 

Objetivos: 1) apresentar o planejamento detalhado das aulas; 2) informar a coordenação do 

projeto sobre os materiais necessários para realização das aulas. 

Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso e GoogleForms para o 

preenchimento dos(as) oficineiros(as). 

Quadro 14 – Plano de aula 

OFICINA OFICINEIRO LOCAL DIAS E 

HORÁRIO 

CARGA 

HORÁRIA 

     

EMENTA 
 

ENCONTRO DATA CARGA HORÁRIA OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

MATERIAL NECESSÁRIO 
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1.3.5.7 Formulário de controle de hora-aula das oficinas 

Objetivos: 1) acompanhar a evolução da carga horária das oficinas; 2) controlar as horas-aulas 

para efetivar o pagamento dos(as) oficineiros(as). 

Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso preenchido pelo(a) 

monitor(a); deve ser assinado pelo(a) oficineiro(a). 

Quadro 15 – Controle de hora-aula das oficinas do projeto Tô de Boa!  

CONTROLE DE HORA-AULA DAS OFICINAS DO PROJETO TÔ DE BOA! 

NOME DO(A) OFICINEIRO(A): NOME DA OFICINA: 
 

DATA DA 

OFICINA 

(DIA/ MÊS) 

HORÁRIO 

DA OFICINA 
Nº DE HORAS-

AULA/DIA 

ASSINATURA DO(A) 

OFICINEIRO(A) 

1 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

2 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

3 

______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

4 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 
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5 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

6 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

7 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

8 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

9 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

10 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

11 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

12 

_______/_______ 

_______: 

_______ INÍCIO 

_______: 

_______FIM 

 

_______: _______ 

 

TOTAL DE HORAS-AULA  OBSERVAÇÕES: 
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_______: _______ 

 

1.3.5.8 Relatório das oficinas 

Objetivo: 1) verificar quais conteúdos foram ministrados;  

Método de aplicação: formulário disponibilizado no formato impresso e GoogleForms, 

preenchido pelo(a) oficineiro(a) quinzenalmente.  

Quadro 16 – Relatório das oficinas  

RELATÓRIO DAS OFICINAS DE: 

NOME DO(A) OFICINEIRO(A): 

DATA DA AULA 

CARGA HORÁRIA MINISTRADA 

RESUMO DOS CONTEÚDOS E ATIVIDADES 

DESENVOLVIDOS 

DIA _______/______    

Nº HORAS ___:____ 

 

DIA _______/______    

Nº HORAS ___:____ 

 

DIA _______/______    

Nº HORAS ___:____ 

 

DIA _______/______    

Nº HORAS ___:____ 

 

DIA _______/______    

Nº HORAS ___:____ 

 

AVALIAÇÃO GERAL 

1. AVALIE O LOCAL DAS ATIVIDADES: 

(    ) ADEQUADO                       

(    ) INADEQUADO 

2. AVALIE OS RECURSOS MATERIAIS 

DISPONIBILIZADOS: 

(    ) ADEQUADO                          

(   ) INADEQUADO 

4. AVALIE O APRENDIZADO DA TURMA 

NESTE PERÍODO: 

(    ) INTEGRAL       

(    ) PARCIAL           

(    ) LIMITADO 

5. AVALIE   A PRESENÇA DA TURMA NESTE 

PERÍODO: 
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3. AVALIE O DESENVOLVIMENTO DOS 

CONTEÚDOS: 

(    ) INTEGRAL         

 (    ) PARCIAL        

(    ) LIMITADO 

(    ) ASSÍDUA           

(    ) DESCONTÍNUA    

(    ) REDUZIDA 

6. AVALIE O COMPORTAMENTO DA TURMA 

NESTE PERÍODO? 

(  ) PARTICIPATIVA          

( ) CONCENTRADA       

(  ) DISPERSA/APÁTICA 

 

2 RELATÓRIO PARCIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS 

Abaixo se encontram descritas as atividades desenvolvidas em todas as oficinas até o 

presente momento. Todos os planos de trabalho detalhados estão anexados ao final desse 

relatório.  

2.1 Oficina de Tecnologia de Informação e Comunicação - TICs 

Período: 02/07/2022 a 17/09/2022 

Carga horária de conteúdos específicos: 14h (de uma carga horária total de 60h) 

Carga horária de conteúdos transversais: 1h (de uma carga horária de 40h) 

Local da oficina: Laboratório de Informática do Centro de Assistência Social Divina 

Misericórdia - CASDM 

Responsáveis pela execução: Juscelino e monitora Lourença 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Foram realizados três encontros. No primeiro, foi realizada uma dinâmica de acolhida e 

apresentação; apresentou-se o projeto Tô de Boa! e um breve histórico sobre as Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Para finalizar, construímos acordos de convivência, escutando as 

expectativas dos alunos em relação à oficina, e combinamos a criação de uma sala de aula do 

Google [TICs - Tô de boa! (google.com)] para compartilhar o material trabalhado durante a 

oficina, disponibilizando materiais complementares e exercícios. 

O segundo encontro se iniciou com uma acolhida seguida de um breve resumo do que 

aconteceu no primeiro encontro. Na sequência, o oficineiro mostrou como acessar a sala de aula 

do Google e os materiais disponibilizados. Seguiu-se com a explanação sobre lógica de 

programação, apresentando conceitos de algoritmos, linguagens de programação, fluxograma e 
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pseudocódigos. Conforme combinado no encontro anterior, o material da aula foi 

disponibilizado na sala de aula do Google juntamente com uma lista de exercícios. 

O terceiro encontro teve início com uma acolhida. Seguiu-se com a resolução dos 

exercícios propostos e uma exposição sobre andragogia (a forma como os adultos aprendem). 

O encontro foi dedicado à aprendizagem de desenhos de algoritmos para resolução de 

problemas do cotidiano, utilizando fluxogramas. 

Todas as oficinas de TICs foram pensadas para acontecer no laboratório de informática 

do CASDM e necessitam de computadores, projetor, quadro, canetas, internet e softwares para 

apresentação. 

• MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

 

Quadro 17 – Monitoramento dos objetivos da atividade da Oficina TICs 

 

OBJETIVOS DA 

OFICINA 

Período avaliado 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 

NÃO 

ALCANÇADO 

Realizar 4 horas semanais 

de aulas 

X 
  

Fornecer alimentação 

(lanche) ao público 

atendido na oficina 

 
X 

 

Transmitir os conteúdos 

específicos 

X 
  

Transmitir os conteúdos 

transversais 

  
X 

Introduzir a lógica de 

programação. 

 
X 

 

Observação: o objetivo deste quadro é produzir indicadores sobre as oficinas; ele deve ser preenchido conforme avaliação 

do(a)monitor(a) da oficina; deve-se marcar um x na opção que melhor descreve ou que se enquadra a situação das oficinas. 
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• MONITORAMENTO DO ALINHAMENTO DAS OFICINAS COM OS OBJETIVOS 

E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 

 

Quadro 18 – Monitoramento do alinhamento da Oficina TICs com os objetivos e diretrizes estratégicas do 

projeto 

 

ALINHAMENTO DA 

OFICINA DE TICs 

AOS OBJETIVOS E 

DIRETRIZES DO 

PROJETO TÔ DE 

BOA! 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

ADEQUAÇÃO DA 

FAIXA ETÁRIA COM 

AQUELA 

ESTABELECIDA 

PELO PROJETO (12 

A 29 ANOS) 

X   

PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

PRIORITÁRIO DO 

PROJETO NAS 

OFICINAS 

 X  

ESTABELECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

ENTRE O(A) 

OFICINEIRO(A) 

COM OS(AS) 

PARTICIPANTES DA 

OFICINA 

X   

PERCEPÇÃO E 

MEDIAÇÃO DOS 

CONFLITOS 

DECORRENTES DA 

CONVIVÊNCIA NOS 

ESPAÇOS DA 

OFICINA 

X   

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

FORMAS DE 

PREVENÇÃO E 

REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS E 

RIVALIDADES 

VIOLENTAS 

  X 

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

PREVENÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DA JUVENTUDE 

  X 
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COM O TRÁFICO DE 

DROGAS 

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

SAÚDE, 

AUTOCUIDADO E 

USO DE DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E 

ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

TRABALHO E 

RENDA NO 

TERRITÓRIO 

  X 

PLANEJAMENTO DE 

ATIVIDADES A 

PARTIR DAQUILO 

QUE OS JOVENS 

MANIFESTAM NO 

ESPAÇO DA 

OFICINA 

X   

AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO DE 

ADOLESCENTES E 

JOVENS AOS 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

  X 

CONSOLIDAÇÃO DE 

PARCERIAS E 

ARTICULAÇÃO 

COM REDE LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS 

 X  

CONSOLIDAÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO 

COMUNITÁRIA NO 

CONTROLE SOCIAL 

DO PROJETO TÔ DE 

BOA! 

 X  

Observação: o objetivo deste quadro é produzir indicadores sobre o alinhamento das oficinas com os do projeto Tô de Boa!; ele deve 

ser preenchido conforme avaliação do(a) monitor(a) da oficina; deve-se marcar um x na opção que melhor descreve ou que se 

enquadra a situação da oficina. 
 

Em relação ao trabalho com temas transversais, a metodologia a ser aplicada ainda está 

em construção pela equipe do projeto. Por isso, não foi possível discuti-las com a turma até o 

momento. 



79 

 

Acerca da oferta de alimentação, ainda não havia sido fechado a compra ou feita a 

assinatura de contrato para fornecimento dos lanches. Por esta razão, no primeiro encontro nada 

foi oferecido e nos dois últimos encontros foram ofertados biscoitos e suco/refrigerante.  

Sobre o objetivo geral da oficina, isto é, introduzir a lógica de programação, entende-se 

que somente será possível avaliar se ele foi plenamente alcançado ao final da carga horária 

prevista. No momento, nota-se que o conteúdo previsto foi trabalhado, mas já é perceptível que 

os alunos têm dificuldades com matemática básica, o que pode impactar no desenvolvimento 

da oficina. 

 

• REGISTRO DE PRESENÇA 

Dever ser preenchido em todas as aulas (a ficha deve ser impressa para garantir assinatura 

dos participantes) 

• REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 7 – Registro Fotográfico – Oficina TICs 
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Figura 8 – Registro Fotográfico – Oficina TICs 

 

Figura 9 – Registro Fotográfico – Oficina TICs 
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Figura 10 – Registro Fotográfico – Oficina TICs 

 

 

2.2 Oficina de Confeitaria  

Período: início em breve  

Carga horária de conteúdos específicos: 0h 

Carga horária de conteúdos transversais: 0h 

Local da oficina: Salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida - Sabará - CIC 

Responsáveis pela execução: Estela Lúcia T. I. de Caldas e monitora Eliane Pereira de Souza 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Esta oficina ainda não teve início. A previsão era iniciar em 21/06/22, mas até esta data 

não havia turma fechada e o período de inscrições se manteve aberto. Passada esta etapa, o 

atraso ocorre agora porque até o momento não foi possível adquirir os insumos e utensílios 

necessários à prática das aulas conforme consta na ementa e plano de trabalho. Portanto, os 

eventos relatados ocasionaram alteração no cronograma das aulas, que segue sem data de início 

definida. No entanto, assim que confirmada a data de início, a oficina se dará às terças e quartas-

feiras, das 14h00 às 17h00. 

Os alunos selecionados para participar da oficina, conforme critérios estabelecidos no 

objetivo do projeto, são: 
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Quadro 19 – Alunos selecionados para participar da Oficina de Confeitaria 

NOMES SELECIONADOS 

1. Sylvia Cristina dos Santos de Freitas 

2. Thiago Prestes de Paula 

3. Patricia Vitoria Guilherme 

4. Raqueule Nascimento Barbosa 

5. Dayane Kelli Yamakawa 

6. Roberto Starke Junior 

7 Cynthia Thamires Nobre Santos Pedreira 

8. Pamela Fernandes de Oliveira 

9. Sheila Cristiane Serpa Vicente Miguel 

10. Layla Elizabethe da Silva Souza 

 

2.3 Oficina de Música (Percussão) 

Período: início em breve 

Carga horária de conteúdos específicos: 0h 

Carga horária de conteúdos transversais: 0h 

Local da oficina: CISDIMI - Centro de Integração Social Divina Misericórdia e CJMC - Centro 

Juvenil Madre Clélia 

Responsáveis pela execução: Davi Gabriel Pascal e monitor Lucas Henrique Pereira Duarte 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Esta oficina ainda não teve início. A previsão era para iniciar em 06/07/2022, mas até 

esta data não havia turma fechada, pois o período de inscrição foi estendido. A equipe se 

organizou para mobilizar a comunidade no processo de inscrição junto às lideranças de 

territórios específicos, bem como ampliou critérios de participação. Com a alteração no 

cronograma das atividades, a nova data de início está prevista para 27/07/2022. A oficina está 

organizada, conforme a ementa e plano de trabalho, para acontecer às quartas-feiras, das 14h 

às 18h, no CISDIMI e aos sábados, das 14h às 18h, no CJMC.  

Os alunos selecionados para participarem da oficina são: 
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Quadro 20 – Alunos selecionados para participar da Oficina de Música 

NOMES SELECIONADOS 

Natan Gabriel 16 anos 

Matheus Henrique Moura Ramos 16 anos 

Iasmim Filardi Moura 12 anos 

Dyenifer Vasconselos Ribeiro 13 anos 

Matheus Alexandre de Souza 14 anos 

Julio Cesar Pereira de Moraes 12 anos 

Thiago Machado da Silva 16 anos 

Lara Geovana Moradome 15 anos 

Isabel Dos Santos 14 anos 

Giovanna Valdívia Nascimento 15 anos 

Leonardo Bochnia Bueno 14 anos 

Guilherme Enrico Fonseca 14 anos 

 

 

2.4 Oficina de Teatro 

Período: 27/06/2022 a 27/07/2022  

Carga horária de conteúdos específicos: 12h 

Carga horária de conteúdos transversais: 0h 

Local da oficina: CEIDM - Centro Intergeracional Divina Misericórdia 

Responsáveis pela execução: Wendy Willians Silva Ferreira e monitor Lucas Henrique Pereira 

Duarte 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A Oficina de Teatro teve três encontros no período da tarde. No princípio, esta oficina 

foi planejada para acontecer em dois turnos com uma turma em cada. Porém, não houve adesão 

de público no período matutino. A turma da tarde acontece das 14h às 18h. Inicialmente, houve 

um primeiro encontro de acolhida e apresentação do projeto Tô de Boa! e dos objetivos da 

oficina, orientado pelo monitor Lucas e o oficineiro Wendy. Também foi uma oportunidade 

para conhecer as expectativas das participantes, que eram apenas duas. Importante destacar que 

ambas nunca acessaram um equipamento público ou privado de teatro, tampouco recordam de 
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assistir uma peça teatral. Não obstante, escolheram a Oficina de Teatro por gostarem de arte em 

geral e buscarem um espaço de socialização diferente do ambiente escolar. Todas souberam das 

oficinas na visita ao CAIC. Diante do baixo número de participantes, orientou-se que estimulem 

outros colegas para participarem da Oficina. Os outros dois encontros aconteceram com baixa 

adesão, com duas e três participantes, respectivamente, apesar de haver aumentado o número 

de pessoas selecionadas. O oficineiro realizou atividades e jogos lúdicos que estimulam a 

imaginação, atenção, coordenação motora e cooperação. Não foi feito registro fotográfico. 

Os alunos selecionados para participarem da oficina são: 

Quadro 21 – Alunos selecionados para participar da Oficina de Teatro 

NOMES SELECIONADOS 

Giovanna Valdívia Nascimento 16 anos 

Gabriely Beatriz Ayres Machado 14 anos 

Izabella schwantes de Oliveira 14 anos 

Rayssa leiria pimentel 13 anos 

Amanda Critine Ferreira mota 16 anos 

Mirelly Cristina Ribeiro Barbosa 14 anos 

Isabel dos Santos 14 anos 

Evelyn Amanda Araújo Moreno 14 anos 

Matheus Cristiano Dos Santos Freires 16 anos 

Dyenifer Vasconselos Ribeiro 13 anos 

 

• MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Quadro 22 – Monitoramento dos objetivos da atividade da Oficina de Teatro 

OBJETIVOS DA 

OFICINA 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 
ALCANÇADO 

PARCIALMENTE 
NÃO ALCANÇADO 

Realizar 4 horas 

semanais de aulas 
X   

Fornecer alimentação 

(lanche) ao público 

atendido na oficina 
X   

Transmitir os 

conteúdos específicos 
X   
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Transmitir os 

conteúdos transversais 
  X 

Observação: o objetivo deste quadro é produzir indicadores sobre as oficinas; ele deve ser preenchido conforme avaliação do(a) 

monitor(a) da oficina; deve-se marcar um x na opção que melhor descreve ou se enquadra a situação das oficinas. 

 

• MONITORAMENTO DO ALINHAMENTO DAS OFICINAS COM OS OBJETIVOS 

E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 

Quadro 23 – Monitoramento do alinhamento da Oficina de Teatro com os objetivos e diretrizes estratégicas do 

projeto 

ALINHAMENTO DA 

OFICINA DE 

TEATRO AOS 

OBJETIVOS E 

DIRETRIZES DO 

PROJETO TÔ DE 

BOA! 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

ADEQUAÇÃO DA 

FAIXA ETÁRIA COM 

AQUELA 

ESTABELECIDA 

PELO PROJETO (12 

A 18) 

X   

PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

PRIORITÁRIO DO 

PROJETO NAS 

OFICINAS 

  X 

ESTABELECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

ENTRE O(A) 

OFICINEIRO(A) 

COM OS(AS) 

PARTICIPANTES DA 

OFICINA 

 X  

PERCEPÇÃO E 

MEDIAÇÃO DOS 

CONFLITOS 

DECORRENTES DA 

CONVIVÊNCIA NOS 

ESPAÇOS DA 

OFICINA 

  X 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

FORMAS DE 

  X 
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PREVENÇÃO E 

REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS E 

RIVALIDADES 

VIOLENTAS 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

PREVENÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DA JUVENTUDE 

COM O TRÁFICO DE 

DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

SAÚDE, 

AUTOCUIDADO E 

USO DE DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E 

ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

TRABALHO E 

RENDA NO 

TERRITÓRIO 

  X 

PLANEJAMENTO DE 

ATIVIDADES A 

PARTIR DAQUILO 

QUE OS JOVENS 

MANIFESTAM NO 

ESPAÇO DA 

OFICINA 

X   

AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO DE 

ADOLESCENTES E 

JOVENS AOS 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 X  

CONSOLIDAÇÃO DE 

PARCERIAS E 

ARTICULAÇÃO 

COM REDE LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS 

X   
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CONSOLIDAÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO 

COMUNITÁRIA NO 

CONTROLE SOCIAL 

DO PROJETO TÔ DE 

BOA! 

X   

 

2.5 Oficina de Arte Urbana e Serigrafia  

Período: 06/07/2022 a 06/10/2022 (intervalo de duas semanas pelo recesso escolar) 

Carga horária de conteúdos específicos: 14h (de uma carga horária total de 60h) 

Carga horária de conteúdos transversais: 1h (de uma carga horária de 40h) 

Local da oficina: Associação de Moradores Ocupação Tiradentes 

Responsáveis pela execução: Junior e monitor Diego 

  

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Foi realizado um primeiro encontro para acolhida e apresentação. Inicialmente o 

monitor Diego fez uma apresentação geral do projeto Tô de Boa! e posteriormente o professor 

Junior se apresentou. Os alunos e alunas também se apresentaram e falaram um pouco sobre 

suas expectativas em relação à oficina e sobre o que idealizam no decorrer do curso. O professor 

então comentou brevemente sobre sua trajetória e experiência dentro do universo das artes e 

em seguida explicou o conteúdo programático e as abordagens pensadas para o 

desenvolvimento das aulas. Importante frisar que as expectativas dos alunos e das alunas foram 

acatadas e serão implementadas nas aulas. 

O professor discorreu então sobre a desmistificação da arte e como podemos fazer coisas 

simples para passar a mensagem que temos em mente. Além disso, comentou também sobre a 

técnica de serigrafia, com foco na impressão de estampas, cores e na produção serigráfica e do 

grafitti como fonte de renda. 

Por fim, na atividade prática cada aluno fez um desenho livre que foi apresentado para 

toda a sala, um por um; discutiu-se sobre o contexto do conteúdo e das técnicas utilizadas por 

eles. 

Fizemos a lista de presença, entregamos mais uma ficha de cadastro para que levassem 

para casa e anotamos os números de telefone dos participantes a fim de criar um grupo de 

WhatsApp, que servirá de apoio para compartilhar referências e conteúdos fora da sala. 

Início às 14:00 e término às 18:00. 
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• MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Quadro 24 – Monitoramento dos objetivos da atividade da Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 

 

OBJETIVOS DA OFICINA 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 

NÃO 

ALCANÇADO 

Realizar 4 horas semanais de 

aulas 
X   

Fornecer alimentação (lanche) 

ao público atendido na oficina 
  

 

X 

Transmitir os conteúdos 

específicos 
X   

Transmitir os conteúdos 

transversais 
 

 

X 
 

Observação: o objetivo deste quadro é produzir indicadores sobre as oficinas; ele deve ser preenchido conforme avaliação do(a) 

monitor(a) da oficina; deve-se marcar um x na opção que melhor descreve ou se enquadra a situação das oficinas. 

• MONITORAMENTO DO ALINHAMENTO DAS OFICINAS COM OS OBJETIVOS 

E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 

Quadro 25 – Monitoramento do alinhamento da Oficina de Arte Urbana e Serigrafia com os objetivos e diretrizes 

estratégicas do projeto 

ALINHAMENTO DA 

OFICINA DE ARTE 

URBANA E 

SERIGRAFIA AOS 

OBJETIVOS E 

DIRETRIZES DO 

PROJETO TÔ DE 

BOA! 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

ADEQUAÇÃO DA 

FAIXA ETÁRIA COM 
X   
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AQUELA 

ESTABELECIDA 

PELO PROJETO (12 

A 18) 

PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

PRIORITÁRIO DO 

PROJETO NAS 

OFICINAS 

 X  

ESTABELECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

ENTRE O(A) 

OFICINEIRO(A) 

COM OS(AS) 

PARTICIPANTES DA 

OFICINA 

X   

PERCEPÇÃO E 

MEDIAÇÃO DOS 

CONFLITOS 

DECORRENTES DA 

CONVIVÊNCIA NOS 

ESPAÇOS DA 

OFICINA 

X   

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

FORMAS DE 

PREVENÇÃO E 

REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS E 

RIVALIDADES 

VIOLENTAS 

  X 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

PREVENÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DA JUVENTUDE 

COM O TRÁFICO DE 

DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

SAÚDE, 

AUTOCUIDADO E 

USO DE DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO SOBRE 

ECONOMIA 
 X  
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SOLIDÁRIA E 

ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

TRABALHO E 

RENDA NO 

TERRITÓRIO 

PLANEJAMENTO DE 

ATIVIDADES A 

PARTIR DAQUILO 

QUE OS JOVENS 

MANIFESTAM NO 

ESPAÇO DA 

OFICINA 

 X  

AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO DE 

ADOLESCENTES E 

JOVENS AOS 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

  X 

CONSOLIDAÇÃO DE 

PARCERIAS E 

ARTICULAÇÃO 

COM REDE LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS 

X   

CONSOLIDAÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO 

COMUNITÁRIA NO 

CONTROLE SOCIAL 

DO PROJETO TÔ DE 

BOA! 

X   
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Figura 11 – Registro Fotográfico – Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Figura 12 – Registro Fotográfico – Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 
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Figura 13 – Registro Fotográfico – Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 
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Figura 14 – Registro Fotográfico – Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 
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Figura 15 – Registro Fotográfico – Oficina de Arte Urbana e Serigrafia 
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2.6 Oficina de Futebol  

Período: de maio a julho de 2022 

Carga horária de conteúdos específicos: 0h 

Carga horária de conteúdos transversais: 0h 

Local da oficina: Campo de Futebol Dona Cida 

Responsáveis pela execução: Maikon Galvão Mendes e monitora Conceição Aparecida dos 

Santos 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Embora a Oficina de Futebol não tenha iniciado, um conjunto de atividades já foi 

realizado visando sua execução, a começar pela inscrição e seleção dos participantes, isto é, 

adolescentes na faixa etária 12 a 15 anos, moradores do Bolsão Sabará (composto pelas 

ocupações Dona Cida, Tiradentes, Primavera e das Vilas Corbélia e Sabará). Neste processo, 

tivemos a colaboração ativa do oficineiro, Maikon Galvão, que já desenvolve projetos sociais 

voltados à prática do futebol na Cidade Industrial de Curitiba, e da representante da Associação 

de Moradores Moradias Dona Cida, Juliana Teixeira. Ambos atuaram na identificação dos(as) 

adolescentes vulneráveis e em sua inclusão no projeto. Desse modo, foram constituídas 2 

turmas com aproximadamente 16 participantes cada. 

A parceria com a Associação Moradias Dona Cida também foi fundamental para a 

estruturação do espaço da oficina. A entidade conseguiu apoio para a realização de 

terraplanagem de um terreno cedido a fim de instalar um “campinho de futebol” (23x11 

m/253m²) e também a doação da areia para a cobertura do solo e das traves, infraestrutura que 

já está sendo utilizada por crianças e adolescentes da comunidade para treino e recreação. 

Ao longo de dois meses, foram desenvolvidas outras ações preparatórias para o início 

desta oficina: 

• Cotação de preços e elaboração do orçamento da compra dos materiais para os treinos; 

• Parceria com a Unidade de Saúde do Sabará para examinar a aptidão física dos(as) 

adolescentes com a finalidade da prática esportiva antes do início da oficina; 

• Elaboração e aplicação de instrumentais específicos da oficina: questionário sobre os 

antecedentes médicos dos adolescentes e tabela com informações para compra dos 

uniformes e chuteiras; 
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• Criação do designer do uniforme que será confeccionado para os(as) participantes da 

oficina. 

A conclusão dessas etapas preparatórias, sobretudo a realização dos exames de aptidão 

física e a compra de itens de uso pessoal (como chuteira) e de treino (bolas), será essencial para 

o início da oficina previsto para final do mês de julho de 2022. 

• MONITORAMENTO DO ALINHAMENTO DA OFICINA DE FUTEBOL COM OS 

OBJETIVOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 

Quadro 26 - Monitoramento do alinhamento da Oficina de Futebol com os objetivos e diretrizes estratégicas do 

projeto 

 

ALINHAMENTO DA 

OFICINA DE 

FUTEBOL AOS 

OBJETIVOS E 

DIRETRIZES DO 

PROJETO TÔ DE 

BOA! 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

ADEQUAÇÃO DA 

FAIXA ETÁRIA COM 

AQUELA 

ESTABELECIDA 

PELO PROJETO (12 

A 29 ANOS) 

X   

PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

PRIORITÁRIO DO 

PROJETO NAS 

OFICINAS 

X   

ESTABELECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

ENTRE O(A) 

OFICINEIRO(A) 

COM OS(AS) 

PARTICIPANTES DA 

OFICINA 

 X  

PERCEPÇÃO E 

MEDIAÇÃO DOS 

CONFLITOS 

DECORRENTES DA 

CONVIVÊNCIA NOS 

ESPAÇOS DA 

OFICINA 

  X 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

FORMAS DE 

PREVENÇÃO E 

REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS E 

  X 
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RIVALIDADES 

VIOLENTAS 

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

PREVENÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DA JUVENTUDE 

COM O TRÁFICO DE 

DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO COM 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

SAÚDE, 

AUTOCUIDADO E 

USO DE DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E 

ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

TRABALHO E 

RENDA NO 

TERRITÓRIO 

  X 

PLANEJAMENTO DE 

ATIVIDADES A 

PARTIR DAQUILO 

QUE OS JOVENS 

MANIFESTAM NO 

ESPAÇO DA 

OFICINA 

  X 

AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO DE 

ADOLESCENTES E 

JOVENS AOS 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

  X 

CONSOLIDAÇÃO DE 

PARCERIAS E 

ARTICULAÇÃO 

COM REDE LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS 

  X 

 

Apesar da Oficina de Futebol ainda não ter começado, no seu processo de inscrição, 

seleção e preparação, três objetivos do projeto foram atingidos integralmente. Todos os(as) 30 

adolescentes selecionados(as) estão na faixa etária entre 12 e 29 anos (com recorte etário de 12 

a 15 anos para adequação dos critérios pedagógicos desta atividade esportiva). Entre os(as) 

adolescentes selecionados, a maioria reside nas ocupações irregulares Dona Cida e Primavera, 

são de famílias economicamente vulneráveis e convivem diariamente com situações de risco de 
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envolvimento com narcotráfico e uso de drogas. Como foi mencionado anteriormente, o projeto 

contou com o apoio da Associação de Moradores Moradias Dona Cida para estruturar o campo 

de futebol onde a oficina será realizada e estabeleceu parceria com a Unidade de Saúde do 

Sabará para a realização de avaliação física preliminar dos(as) participantes. Além disso, a 

participação do oficineiro Maikon no processo de divulgação e inscrição da Oficina de Futebol 

o aproximou da comunidade, fazendo avançar a estratégia de estabelecimento de vínculo do 

oficineiro com os(as) participantes da oficina de futebol e seus responsáveis.  

• LISTA DE SELECIONADOS PARA A OFICINA DE FUTEBOL 

 Quadro 27 – Lista de selecionados para a Oficina da Futebol 

NOME DO PARTICIPANTE IDADE 

1.   SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA 12 

2.   KERVINS DOLCE 15 

3.   MATHEUS ALEXANDRE DE SOUZA 14 

4.   JOÃO BATISTA FRANCISCO DA SILVA 15 

5.   HENRIQUE GABRIEL DA SILVA LEGARIO 12 

6.   THAINÁ STEFANI FREDIANI LEMES 15 

7.   CAUÃ FILARDI MOURA 14 

8.   LUIZ EDUARDO FREITAS DA LUZ ROCHA 13 

9.   VICTOR EMANUEL SOUZA DA SILVA 15 

10. ANDREW GABRIEL DALESKI DOS SANTOS 13 

11. NATAN GABRIEL 13 

12. BRUNO GABRIEL CHAVES E OLIVEIRA 13 

13. EVELYN RAISSA A TAVARES 14 

14. VINICIUS MATEUS FERREIRA DE LIMA 13 

15. ROBERTA ALEXANDRA CRUZ CICHELLO 15 

16. IAGO GARCIA 14 

17. DANYLLO CARVALHO TEIXEIRA 13 

18. JOÃO VITOR PIRES DA SILVA 14 
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19. IKKY DAVID DOS SANTOS VERAS 14 

20. DIEGO JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA 14 

21. LUCAS GABRIEL SOARES JUSTINO 13 

22. GUSTAVO RODRIGUES 13 

23. JÚLIO CÉSAR P. MORAES 12 

24. JOÃO MATHEUS PRUDENTE 13 

25. PEDRO HENRIQUE 14 

26. PEDRO PAULO 12 

27. MURILO SANTOS 15 

28. ALICE HELENA 12 

29. VITÓRIA GABRIEL 12 

 

 

• INSTRUMENTAL SOBRE ANTECEDENTES MÉDICOS DOS(AS) 

PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTEBOL 

Quadro 28 – Instrumental sobre antecedentes médicos dos(as) participantes da Oficina de Futebol 

 

Olá, o(a) adolescente sob sua responsabilidade foi um(a) dos(as) selecionados(as) para 

participar das Oficinas de Futebol do projeto Tô de Boa!. Por envolver atividades físicas, precisamos 

saber as condições de saúde dele(a). Neste primeiro momento, você e o(a) jovem sob sua 

responsabilidade deverão responder às perguntas abaixo. Na sequência, ele deverá fazer um teste 

físico na Unidade de Saúde do Sabará. Nós do projeto estamos organizando esta avaliação com a 

equipe de saúde local. Logo que a data for definida informaremos a vocês. Este procedimento é 

importante para garantir que a prática desta atividade física (o futebol) não trará prejuízos à saúde 

dele(a). Após o exame físico confirmar o bom estado de saúde do(a) adolescente, iniciaremos as 

atividades da Oficina de Futebol. 

Obrigado pela atenção, 

Maikon Galvão Mendes (instrutor da oficina de futebol) 
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RESPONDA AS PERGUNTAS SOBRE O(A) ADOLESCENTE 

NOME 

COMPLETO:_____________________________________________________________________________

_________ 

DATA NASCIMENTO:_____/______/________ 

ANTECEDENTES MÉDICOS DO(A) ADOLESCENTE: 

 

TEM ALGUMA DOENÇA? (  ) NÃO (  ) SIM. QUAL? 

_________________________________________________________________ 

FEZ ALGUMA CIRURGIA? (  ) NÃO (  ) SIM. DE QUE TIPO? 

_________________________________________________________ 

TEVE FRATURAS? (        ) NÃO (  ) SIM. EM QUAL PARTE DO CORPO? 

________________________________________________ 

PASSOU POR INTERNAMENTOS? (    ) NÃO (  ) SIM. POR QUAL MOTIVO? 

_______________________________________ 

RELATOS DE DOR? (  ) NÃO (  ) SIM. EM QUAL PARTE DO CORPO? 

_________________________________________________ 

ATUALMENTE USA MEDICAÇÕES? (  ) NÃO (  ) SIM. QUAL E PARA QUE SERVE? 

______________________________________ 

ATUALMENTE ELE(A) PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA? (  ) NÃO    (  ) SIM. QUAL? 

________________________________ 

ALGUMA VEZ FOI MENCIONADO QUE ELE(A) TEM PROBLEMAS CARDÍACOS? (  ) NÃO (  ) 

SIM. QUANDO? ________________ 

PERDE O EQUILÍBRIO COM FACILIDADE? (  ) NÃO    (  ) SIM. COM QUE FREQUÊNCIA? 

_________________________________ 

TEM DESMAIOS OU CONVULSÕES? (  ) NÃO (  ) SIM. QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ? 

_________________________________ 

TEM PROBLEMAS ÓSSEOS, DORES NAS ARTICULAÇÕES OU NA COLUNA? (  ) NÃO    (  ) SIM. 

COM QUE FREQUÊNCIA? ___ 

TEM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS? (  ) NÃO (  ) SIM. QUAIS? 

___________________________________________________ 

TEM DORES MUSCULARES OU CÃIBRAS FREQUENTES? (  ) NÃO    (  ) SIM. COM QUE 

FREQUÊNCIA? ____________________________ 

_____________________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 
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• DADOS PARA CONFECÇÃO DO UNIFORME E COMPRA DAS CHUTEIRAS 

DOS (AS) PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTEBOL 

Quadro 29 – Dados para confecção do uniforme e compra das chuteiras dos (as) participantes da oficina de 

futebol 

NOME 

DO 

PARTICI-

PANTE 

IDA-

DE 

(AN

OS) 

PE 

SO 

(K

G) 

ALTU

RA 

(M) 

MEDIDAS PARA O UNIFORME 

  
 

 

 

CAMISA CALÇÃO CHUTEIRA 

BUS

TO 

TRON

CO 

MAN

GA 

ALTU

RA 

PER

NA 

QUAD

RIL 

CINTU

RA 

TAMANHO 
PÉ (cm) 

SAMUEL 

ALVES 

DE 

OLIVEIR

A 

12 34 1,58 66 55 20 45 37 76 66 36 (24 cm) 

KERVIN

S DOLCE 
15 60 1,70 86 59 24 53 48 94 76 39(30 cm) 

MATHEU

S 

ALEXAN

DRE DE 

SOUZA 

14 55 1,72 73 61 25 55 45 87 70 41(26 cm) 

JOÃO 

BATISTA 

FRANCIS

CO DA 

SILVA 

15 60 1,74 78 72 28 57 45 90 74 39(25cm) 

HENRIQ

UE 

GABRIE

L DA 

SILVA 

LEGARI

O 

12 35 1,42 70 59 27 42 37 78 69 35(23cm) 

THAINA 

STEFANI 

FREDIA

NI 

LEMES 

15                     

CAUÃ 

FILARDI 

MOURA 

14                     
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LUIZ 

EDUARD

O 

FREITAS 

DA LUZ 

ROCHA 

13   1,60 73 62 25 43 40 75 70 37 (26 cm) 

VICTOR 

EMANUE

L SOUZA 

DA 

SILVA 

15                     

ANDRE

W 

GABRIE

L 

DALESKI 

DOS 

SANTOS 

13 45 1,50 79 59 20 45 38 46 68 36 (23 cm) 

NATAN 

GABRIE

L 

13                     

BRUNO 

GABRIE

L 

CHAVES 

E 

OLIVEIR

A 

13                     

EVELYN 

RAISSA 

A 

TAVARE

S 

14   1,62 89 59 25 42 51 102 84 36(22 cm) 

VINICIU

S 

MATEUS 

FERREIR

A DE 

LIMA 

13                     

ROBERT

A 

ALEXAN

DRA 

CRUZ 

CICHELL

O 

15   1,72 88 68 27 52 46 90 76 39 (26 cm) 

IAGO 

GARCIA 
14                     

DANYLL

O 

CARVAL

HO 

TEIXEIR

A 

13                     

JOÃO 

VITOR 

PIRES 

DA 

SILVA 

14                     
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IKKY 

DAVID 

DOS 

SANTOS 

VERAS 

14                     

DIEGO 

JOSÉ 

DOS 

SANTOS 

DA 

SILVA 

14                     

LUCAS 

GABRIE

L 

SOARES 

JUSTINO 

13                     

GUSTAV

O 

RODRIG

UES 

13 55 1,62 73 72 29 40 49 50 77 38 (25 cm) 

JÚLIO 

CÉSAR P. 

MORAES 

12   1,69 110 74 32 56 47 62 112 43(27 cm) 

JOÃO 

MATHEU

S 

PRUDEN

TE 

13 
69,

9 
1,82 82 70 28 53 44 91 81 44 (30cm) 

PEDRO 

HENRIQ

UE 

14   1,72 85 68 21 53 45 92 82 44(25 cm) 

PEDRO 

PAULO 
12   1,52 65 58 18 41 33 67 61 32(22 cm) 

MURILO 

SANTOS 
15   1,67 76 72 29 51 44 82 73 38(27cm) 

ALICE 

HELENA 
12   1,53 66 46 27 45 41 81 66 36(26 cm) 

VITÓRIA 

GABRIE

L 

12   1,62 76 50 20 48 37 80 64 37 (26 cm) 
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• PROPOSTA DE LAYOUT DO UNIFORME DO PROJETO TÔ DE BOA! 

Figura 16 – Uniforme para o time 

 

Figura 17 – Uniforme para o goleiro 
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2.7 Oficina de Construção Civil  

Período: de 09/07/2022 a 23/07/2022 

Carga horária de conteúdo específicos: 3h40min + 

Carga horária de conteúdos transversais: 0h 

Local da oficina: Associação de Moradores Primavera 

Responsáveis pela execução: Marcio Rodrigues de Souza e monitora Conceição Aparecida 

dos Santos 

 

• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A oficina de Construção Civil teve início no dia 09/07/2022, sendo a primeira aula 

realizada na Associação de Moradores Primavera e contando com a presença de 7 participantes. 

Nesse primeiro encontro, o oficineiro Márcio apresentou os conteúdos que serão ensinados e o 

cronograma das aulas práticas.  

Os focos da aula foram os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), as explicações 

sobre o funcionamento de um canteiro de obras e como entender a divisão (hierarquia) da 

execução de diferentes serviços a partir dos projetos de engenharia. Através de aula expositiva, 

o oficineiro explicou: 

• Quais são os principais EPIs indispensáveis e obrigatórios para o conjunto dos 

trabalhadores de uma obra conforme o trabalho executado por eles (servente, armador, 

carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, engenheiro, encarregado, entre outros). 

Destacou-se a importância do uso desses acessórios na prevenção de acidentes e 

mutilações, em especial o capacete, os óculos de proteção, os protetores auriculares, 

luvas, sapatos fechados (preferencialmente com biqueira de aço) e frisou-se que o uso 

desses equipamentos é regulamentado por lei, fazendo parte da CLT (Consolidação das 

Leis Trabalhistas) e, portanto, é um direito do trabalhador; 

• Explicou a hierarquia dentro de canteiro de obra através das cores dos capacetes e a 

partir do projeto de engenharia; 

• Falou, por fim, sobre as carreiras da construção civil, o salário médio de cada uma 

(servente, carpinteiro, pedreiro, encarregados e aquelas que exigem curso técnico ou 

superior), destacando as alternativas fora do canteiro de obra, como a prestação serviço 

de manutenção. 
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A segunda atividade da oficina de construção civil foi no dia 23/07, uma aula prática 

em que se construiu uma rampa de cadeirante na Associação de Moradores Nova Primavera. A 

aula contou com a participação de 10 pessoas. Nesta aula, a turma preparou o terreno, aprendeu 

a usar o prumo, nível, a maquita e a preparar concreto e fazer um aterramento. 

A terceira aula ocorreu no dia 30/07 e contou com 9 participantes, que aprenderam a 

colocar piso de cerâmica, ou seja, a usar as ferramentas para cortar as lajotas (com riscadeira e 

maquita), a usar niveladores de piso, a preparar argamassa e a instalar as lajotas. O piso onde 

foi colocada a lajota fica em uma área utilizada pela Associação de Moradores para aulas de 

artes marciais, ofertadas gratuitamente para crianças da comunidade.  

A Associação de Moradores Primavera está localizada na ocupação Primavera, área de 

grande vulnerabilidade social na Cidade Industrial de Curitiba. As oficinas de Construção 

contam com participação média de 8 alunos, em sua maioria moradores(as) da ocupação 

selecionados(as) conforme os critérios de prioridade estabelecidos inicialmente pela equipe do 

projeto.  

• INDICADORES DE VULNERABILIDADE DA TURMA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

TOTAL DE PARTICIPANTES: 10 JOVENS  

- Jovens de 12 a 29 anos: 10  

- Jovens em conflito com a lei ou cumprindo medida socioeducativa: 1  

- Jovens pretos/pardos: 2  

- Jovens indígenas:1  

- Nenhuma renda: 8  

- Jovens residentes nas ocupações irregulares do CIC: 10  

- Jovens que desistiram de estudar antes de concluir o Ensino Fundamental e Médio: 8  

- Jovens que não trabalham: 8  

- Jovens com deficiência, necessidades especiais ou problema de saúde: 1 (autismo)  

- Jovens que são chefes de família: 6  

- Renda Familiar inferior a 3 salários-mínimos: 10  

- Jovens inscritos no CadÚnico: 8  

- Gênero feminino e chefe de família: 6  

- Jovens usuários de drogas: 6  

- Jovens órfãos da violência: 0  

- Jovens coagidos pelo narcotráfico: 1  
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- Jovens vítimas de violência policial, racismo, xenofobia, LGBTfobia, intolerância, crime de 

ódio ou outra violação de direitos humanos: 0  

- Jovens em condição de insegurança alimentar: 6  

- Jovens vítimas de violência doméstica: 2  

- Jovens desempregados ou empregados em ocupações precárias: 8  

- Jovens com filho/filhos: 6  

- Jovens lideranças comunitárias: 1  

- Jovens órfãos do Covid-19: 0 

 

OUTRAS VULNERABILIDADES OBSERVADAS 

- Ausência de creche; 

- Necessidade de tratamento de saúde mental; 

- Mediação de conflito; 

- Educação de jovens e adultos. 

 

• MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DAS AULAS 

Quadro 30 – Monitoramento dos objetivos das aulas da Oficina de Construção Civil 

OBJETIVOS DA 

OFICINA 

PERÍODO DE 09/07 A 29/07/2022 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 
ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

REALIZAR  8 

HORAS SEMANAIS 

DE AULAS 

X   

FORNECER 

ALIMENTAÇÃO 

(LANCHE) AO 

PÚBLICO 

ATENDIDO NA 

OFICINA 

X   

TRANSMITIR OS 

CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS 

X   

TRANSMITIR OS 

CONTEÚDOS 

TRANSVERSAIS 

  X 
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APRESENTAR A 

OFICINA E O 

INSTRUTOR 

X   

APRESENTAR OS 

EPIS DE 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO EM 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL E AS 

NORMAS DE SEU 

USO EM UM 

CANTEIRO DE 

OBRA 

X   

APRESENTAR AS 

PRINCIPAIS 

FERRAMENTAS 

UTILIZADAS NA 

ALVENARIA E 

TÉCNICAS DE 

MANUSEIO 

X   

ENSINAR AS 

ETAPAS E 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO EM 

CANTEIRO DE 

OBRAS 

X   

ENSINAR OS 

PARTICIPANTES 

FAZER UMA 

REFORMA 

X   

 

Conforme o quadro acima, alguns objetivos referentes à execução da oficina de 

construção civil não foram alcançados ou foram alcançados apenas parcialmente pelos 

seguintes motivos: 

• Na primeira aula de construção civil não foi possível realizar 8 horas de aula na semana 

devido à falta de liberação de recursos e ao atraso na compra dos insumos para aula 

prática, que consistia na construção de uma rampa de cadeirante. Pelo mesmo motivo 

não foi possível oferecer alimentação aos participantes como estava previsto no plano 

de trabalho da oficina. Somente a partir da segunda aula foi possível realizar 8 horas de 

aula prática com os alunos e oferecer a eles alimentação; 

• De modo semelhante, não foi possível efetuar a compra das ferramentas utilizadas na 

prática da alvenaria; 
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• Quanto aos conteúdos transversais, eles deverão ser abordados futuramente, de acordo 

com o cronograma das oficinas sobre conteúdos transversais, mediação de conflito e 

Economia Solidária, sem prejuízo do processo pedagógico.  

• MONITORAMENTO DO ALINHAMENTO DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL COM OS OBJETIVOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PROJETO 

Quadro 31 – Monitoramento do alinhamento da oficina de construção civil com os objetivos e diretrizes 

estratégicas do projeto 

ALINHAMENTO DA 

OFICINA DE 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL AOS 

OBJETIVOS E 

DIRETRIZES DO 

PROJETO TÔ DE 

BOA! 

PERÍODO AVALIADO 

ALCANÇADO 

INTEGRALMETE 

ALCANÇADO 

PARCIALMETE 
NÃO ALCANÇADO 

ADEQUAÇÃO DA 

FAIXA ETÁRIA COM 

AQUELA 

ESTABELECIDA 

PELO PROJETO (12 

A 29 ANOS) 

X   

PARTICIPAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

PRIORITÁRIO DO 

PROJETO NAS 

OFICINAS 

X   

ESTABELECIMENTO 

DE VÍNCULOS 

ENTRE O(A) 

OFICINEIRO(A) 

COM OS(AS) 

PARTICIPANTES DA 

OFICINA DE 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

X   

PERCEPÇÃO E 

MEDIAÇÃO DOS 

CONFLITOS 

DECORRENTES DA 

CONVIVÊNCIA NOS 

ESPAÇOS DA 

OFICINA 

 X  

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

  X 
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FORMAS DE 

PREVENÇÃO E 

REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS E 

RIVALIDADES 

VIOLENTAS 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

PREVENÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO 

DA JUVENTUDE 

COM O TRÁFICO DE 

DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO COM O 

PÚBLICO DAS 

OFICINAS SOBRE 

SAÚDE, 

AUTOCUIDADO E 

USO DE DROGAS 

  X 

DISCUSSÃO SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E 

ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

TRABALHO E 

RENDA NO 

TERRITÓRIO 

  X 

PLANEJAMENTO DE 

ATIVIDADES A 

PARTIR DAQUILO 

QUE OS JOVENS 

MANIFESTAM NO 

ESPAÇO DA 

OFICINA 

  X 

AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO DE 

ADOLESCENTES E 

JOVENS AOS 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

  X 

CONSOLIDAÇÃO DE 

PARCERIAS E 

ARTICULAÇÃO 

COM REDE LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS 

X   



112 

 

Convém ressaltar que a maioria dos objetivos e estratégias do projeto Tô de Boa! ainda 

não foram alcançados devido ao seu curto tempo de execução. Com o avanço das oficinas 

transversais, espera-se alcançar maior alinhamento institucional com as demais políticas da 

Senad e do Pnud através da abordagem de temas como a mediação de conflito, o narcotráfico, 

a saúde, o autocuidado, o uso e abuso de drogas, a alternativa de geração de trabalho e renda, e 

outros temas a serem sugeridos pelos(as) participantes. Espera-se também aprofundar os 

princípios da economia solidária, de modo a aproximar os participantes das questões referentes 

à moradia, à construção civil e a desenvolver alternativas econômicas relacionadas a esta área.  

Com relação aos alinhamentos alcançados parcialmente, destaca-se o vínculo prévio 

mantido entre o oficineiro escolhido para transmitir os ofícios da construção civil e a 

comunidade. Morador da ocupação Primavera, o mestre de obra Marcio Rodrigues de Souza 

não apenas é testemunha ocular da vulnerabilidade dos(as) jovens daquela área, como também 

exerce o papel de mediador entre a equipe do projeto e a comunidade. Com o seu apoio e da 

líder comunitária Vanessa (vice-presidente da Associação de Moradores Primavera), 

identificamos e garantimos a participação de um público composto majoritariamente por jovens 

entre 16 e 29 anos, moradores das ocupações, desempregados(as), (pelo menos três) em conflito 

com a lei, que não estudam, que, em sua maioria, possuem dependentes e estão abaixo da linha 

da pobreza.  

 

• LISTA DE PRESENÇA 
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Figura 18 – Lista de presença do dia 09/07/2022 – Oficina de Construção Civil 
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Figura 19 – Lista de presença do dia 23/07/2022 – Oficina de Construção Civil 
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Figura 20 – Lista de presença do dia 30/07/2022 – Oficina de Construção Civil 
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• REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 21 – Registro Fotográfico – Oficina de Construção Civil 

 

Figura 22 – Registro Fotográfico – Oficina de Construção Civil 

 



117 

 

Figura 23 – Registro Fotográfico – Oficina de Construção Civil 

 

Figura 24 – Registro Fotográfico – Oficina de Construção Civil 
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• FORMULÁRIO DE CONTROLE DE HORA-AULA 

Figura 25 – Formulário de controle de hora-aula – Oficina de Construção Civil 
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2.8 Oficinas de Embelezamento, de Cultura de Bicicleta e de Produção de 

Audiovisual 

 

• Oficina de Embelezamento 

Período: início em breve  

Carga horária de conteúdos específicos: 60h 

Carga horária de conteúdos transversais: 40h 

Local da oficina: em negociação 

Responsáveis pela execução: Isis, Jhow e monitora Eliane    

 

• Oficina de Cultura da Bicicleta  

Período: início em breve  

Carga horária de conteúdos específicos: 60h 

Carga horária de conteúdos transversais: 40h 

Local da oficina: em construção 

Responsáveis pela execução: Fernando e monitor Bruno.  

 

• Oficina de Produção de Audiovisual  

Período: início em breve 

Carga horária de conteúdos específicos: 60 h  

Carga horária de conteúdos transversais: 40h 

Local da oficina: CASDM 

Responsáveis pela execução: Guilherme de Paula Pires e monitor Diego  

 

As três oficinas acima apresentadas encontram-se em processo de finalização dos 

preparativos para o seu desenvolvimento. A avaliação feita pela equipe acerca do processo de 

inscrição apontou a necessidade de algumas alterações e reajustes (locais de desenvolvimento, 

faixa etária, dias e horários). Desse modo, a reconfiguração das oficinas está sendo 

desenvolvido levando em consideração esses dados na busca de uma construção mais eficaz 

para o seu sucesso. 
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3 RELATÓRIO DO GRUPO GESTOR COMUNITÁRIO 

A governança do projeto, como já apresentado em momentos anteriores, é composta por 

alguns níveis de gestão. Todos eles detalhados de forma mais completa no Produto 1. 

Figura 26 – Grupo Gestor Interfederativo 

 

 

3.1 Grupo Gestor Interfederativo 

Responsável pela articulação interfederativa e intersetorial do projeto, o Grupo Gestor 

Interfederativo é integrado por representantes do MJPS/SENAD, SESP PR/Núcleo de Drogas, 

SESP PR/CAP, SESP PR/ Núcleo de Acompanhamento de Contratos e Convênios, Secretaria 

de Justiçam Família e Trabalho, Departamento de Política de Drogas do Município de Curitiba 

e representantes da entidade executora do projeto Guayí. 

Somente a título de rememoração, compõem as competências do Grupo de Gestão 

Interfederativa: 

• A mobilização de atores estratégicos em cada nível de gestão; 

• A pactuação das estratégias interfederativas; 

• A avaliação das estratégias utilizadas ao longo do processo; 

• A promoção da sustentabilidade do projeto. 
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Em maio de 2022, ocorreu a primeira reunião do Grupo Gestor Interfederativo. Nela, 

consolidou-se o funcionamento do grupo; foram apresentadas as diretrizes pedagógicas do 

projeto, o plano de oficinas e o processo de mobilização e inscrições dos jovens; e discutiu-se 

ainda a proposta de realização da Audiência Pública, estendendo-se o convite de participação a 

todos os presentes na reunião, momento em que optou-se pela mudança da data sugerida 

anteriormente pela equipe, buscando-se, assim, garantir a participação da maior parte possível 

desse grupo gestor (em Anexo A, encontram-se os ppts utilizados na apresentação e discussão). 

Em junho do mesmo ano, o grupo reuniu-se novamente. Nesta reunião foram 

apresentadas as oficinas (ementas, datas e locais), a proposta de discussão interdisciplinar a ser 

desenvolvida juntamente com os conteúdos específicos, bem como a dinâmica do processo de 

inscrições, seleção e seus cronogramas, que foi apresentada de forma mais detalhada no produto 

4 A (em Anexo B, encontram-se os ppts utilizados na apresentação e discussão dos temas). 

 Figura 27 – Registro da Reunião do Grupo Gestor Interfederativo de 11/05/2022 
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3.2 Grupo Gestor Comunitário 

Figura 28 – Grupo Gestor Comunitário 

 

 

Esse nível de governança é composto por organizações governamentais e não 

governamentais atuantes no território e alinhadas com os princípios que orientam a ação do 

projeto. Sua criação foi discutida e pactuada na Audiência Pública efetivada em 28 de maio de 

2022, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida (evento já detalhado no produto 

4A). A primeira reunião do grupo ocorreu em 08/07/2022 na sede administrativa do projeto na 

CASDM.  

Novamente a título de rememoração, as competências ligadas a esse grupo são: 

• Gestão territorial e intersetorial do projeto; 

• Mobilização de atores estratégicos do território; 

• Articulação da rede de economia solidária no território; 

• Avaliação das estratégias utilizadas ao longo do processo; 

• Promoção da sustentabilidade do projeto. 
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Como pauta deste primeiro encontro, foram apresentados e discutidos o projeto e, 

também, a importância deste nível de gestão para o seu bom funcionamento. Ademais, discutiu-

se acerca das oficinas, do processo de mobilização, de inscrição e de seleção dos jovens para a 

participação do projeto. A sustentabilidade do projeto, bem como o compromisso entre todos 

os presentes e envolvidos nesse nível de gestão também pautaram as discussões desse primeiro 

encontro. 

Figura 29 – Lista de presença da reunião do Grupo Gestor Comunitário 
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Figura 30 – Registro fotográfico do Grupo Gestor Comunitário 

 

Figura 31 – Registro fotográfico do Grupo Gestor Comunitário  
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Figura 32 – Registro fotográfico do Grupo Gestor Comunitário  

 

Figura 33 – Registro fotográfico do Grupo Gestor Comunitário  
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4 RELATÓRIO DO PROCESSO FORMATIVO: NOVOS ANALISTAS E OFICINEIROS 

  O processo de inserção no projeto dos novos analistas e dos oficineiros foi marcado por 

um seminário formativo dividido em 2 momentos. Planejado, a princípio, para ser desenvolvido 

de forma integralmente presencial, precisou-se adaptar sua programação, visto que uma parte 

dos componentes da equipe foi diagnosticada com Covid-19. Desse modo, optou-se pela 

divisão do processo formativo, sendo o primeiro encontro virtual e o segundo (após período de 

isolamento dos membros da equipe contaminados) presencial. Tais eventos buscaram propiciar 

aos novos integrantes da equipe um momento de integração e nivelamento em que todos 

pudessem discutir e incorporar a proposta do projeto, bem como refinar a construção dos 

conteúdos de suas oficinas (no caso dos oficineiros), fazendo os ajustes necessários para que 

funcionem da forma mais orgânica possível. Discutiu-se ainda a construção de um calendário 

de atividades coletivas e a integração, sempre que possível, dos conteúdos das oficinas.  

Abaixo apresenta-se a programação dos dois encontros. 

• Parte 1 – Dia 24 de junho de 2022 – Encontro virtual (das 13h30 às 17h) 

- Abertura com dinâmica de integração da equipe e apresentação dos integrantes; 

- Apresentação abreviada da Guayí e da proposta do projeto Tô de Boa! (objetivos, conceitos, 

metodologia e sistema de governança); 

- Apresentação das principais diretrizes do Plano Político Pedagógico (território, espaços 

descentralizados, perfil do público, objetivos e papel estratégico das oficinas, critérios para 

definição das oficinas e oficineiros); 

- Apresentação dos Planos de Desenvolvimento Geral das oficinas e discussão das propostas; 

- Fluxos administrativos e organização da equipe para o desenvolvimento das oficinas. 

 

Em Anexo C, encontram-se os ppts usados.  
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Figura 34 – Registro da Parte 1 do Processo Formativo  

 

Figura 35 – Registro da Parte 1 do Processo Formativo  
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Figura 36 – Registro da Parte 1 do Processo Formativo  

 

 

• Parte 2 - Dia 07 de julho de 2022 – Encontro presencial (das 9h30 às 16h30) 

Formato: Híbrido (presencial e virtual) 

Local do encontro presencial: CEIDM 

- Café da manhã; 

- Abertura com dinâmica de integração da equipe e apresentação dos integrantes; 

- Dinâmica de integração, apresentação e discussão sobre os conteúdos e metodologias dos 

temas transversais; 

- Metodologia de registros e avaliação dos educandos e oficineiros; 

- Comunicação e visibilidade das oficinas, do projeto e das lutas comunitárias; 

- Almoço 

- Transversalidade e cronograma do projeto; 

- Discussão sobre os materiais das oficinas (especificações para a compra); 

- Lanche 

- Retomada das discussões acerca das compras (indicações dos oficineiros); 

- Finalização. 

 

Em Anexo D, encontram-se os ppts utilizados. 
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Figura 37 – Registro da Parte 2 do Processo Formativo  

 

Figura 38 – Registro da Parte 2 do Processo Formativo 

 

 

 

 



130 

 

Figura 39 – Registro da Parte 2 do Processo Formativo 
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Figura 40 – Registro da Parte 2 do Processo Formativo 
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5 RELATÓRIO DE TEMÁTICAS TRANSVERSAIS 

Conforme apresentado no produto 4A, ao longo da realização das oficinas serão 

trabalhados temas relacionados a 3 eixos transversais. São eles: 

• Desenvolvimento Psicossocial; 

• Desenvolvimento Econômico e Sustentável; 

• Direito e Cidadania.  

Os eixos transversais serão trabalhados na dimensão individual, na dimensão grupal por 

oficina e na dimensão grupal ou coletiva com todos os jovens participantes do projeto, conforme 

mostra o quadro abaixo. 

Quadro 32 – Eixos Transversais 
 

Eixo 01 Eixo 02 Eixo 03 
Dimensão 

pessoal 
Atendimento individual, 

escuta qualificada e 

encaminhamentos para a 

rede de atendimento no 

território. 
Articulação para 

campanhas de alimentos. 
Espaço para as mães 

deixarem as crianças 

durante as oficinas. 

 

Encaminhamentos. 
Acolhimento/escuta sobre 

violações de direitos 

(racismo, xenofobia, acesso a 

escolas e ou serviços 

básicos).  

Dimensão 

Grupal 
Realização de um 

momento de acolhida, 

mística, partilha, ou 

reflexão, que estamos 

chamando de: 
Momento de Boa. 

Realização de oficinas 

sobre Economia 

Solidária. 
Construção do produto 

que será apresentado no 

final das oficinas. 
Troca de experiência 

com outros coletivos 

jovensvia grupo de 

WhatsApp. 
Oficina de saúde, saúde 

coletiva, saúde mental e 

mediação de conflitos. 
Uso e dependência a 

todos os tipos de ilícitos. 

Formação sobre Economia 

Solidária. 
Intercâmbio de ideias. 

Fomento à criação de EES 
Momentos de Boa 

envolvendo o tema 

sustentabilidade. 

Realização de um momento 

de acolhida, ou mística, ou 

partilha, ou reflexão, que 

estamos chamando de: 
Momento de Boa, 

envolvendo os seguintes 

temas: feminismo, racismo 
homofobia, Direitos 

Humanos e direito à cidade. 

Dimensão 

Coletiva 
Batalha de Slam. 

Rolê de bike. 
Oficinas/Roda de 

conversa no evento das 

Fomento à formação de 

redes solidárias. 
Envolvimento do 

Conselho de Economia 

Batalha de Slam. 
Rolê de bike. 

Temas de Sustentabilidade e 

Direito à Cidade, que serão 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=af306a825d3ca04fd62b30853442140e4be96a2234290ebf1b415ed5f97836cfJmltdHM9MTY1NTg0MDAzOCZpZ3VpZD0wNjVmMTc2NS0wZDVhLTQ2ZmUtOTcyNS1hMzY3NDc4MmZkMzImaW5zaWQ9NTYwNg&ptn=3&fclid=185808fb-f199-11ec-a49e-7b09174fb236&u=a1L3NlYXJjaD9xPXdoYXRzYXBwJkZPUk09QVdSRQ&ntb=1
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oficinas (jornada, 

amostra ou feira).  

Solidária e do Grupo 

Gestor Comunitário na 

organização do evento de 

finalização das oficinas. 

transversais a todas as 

oficinas. 
Mapeamento de demandas 

relacionadas ao público 

atendido pelo projeto a ser 

encaminhadas à rede de 

serviços que atua no 

território. 
Construção de um site para 

compartilhar o portifólio dos 

alunos que fizeram oficinas 

no projeto Tô de Boa!.  
 

No momento, trabalha-se a implementação dos temas transversais, sendo que o eixo 

individual será conduzido por um psicólogo com larga experiência e que atua no projeto como 

analista social.  

Quanto ao eixo 02, há um processo de contratação de uma profissional com ampla 

formação no tema para que lecione as oficinas sobre economia solidaria. Além disso, a equipe 

desenvolve o contato com outras redes de economia solidária atuantes em Curitiba e Região 

Metropolitana e com o Conselho Municipal de Economia Solidária. Um processo de curadoria 

de materiais e experiências em economia solidária a serem disponibilizados aos participantes 

das oficinas está em desenvolvimento, bem como a construção do evento de finalização das 

oficinas, no qual serão realizadas uma feira de Economia Solidária e atividades de fomento à 

criação de empreendimentos que serão inseridos na rede de economia solidária já existente. 

Por fim, no eixo 3, serão realizados eventos ampliados para todos os participantes do 

projeto. O primeiro deles será uma batalha de Slam; o segundo, um rolê de bike; e o último, o 

qual chamamos de “jornada”, contará com a realização de uma feira de economia solidária em 

que os produtos construídos nas oficinas serão apresentados e onde ocorrerão 10 rodas de 

conversas sobre os temas Gênero, Racismo/Xenofobia, Direitos Humanos, Economia 

Solidária, Sustentabilidade, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Uso abusivo de álcool e outras 

drogas, Direito à Cidade e Mediação de conflitos.  
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CONCLUSÃO 

Como já citado acima, neste relatório encontra-se descrita uma parte das atividades que 

compõem o produto 4. Nele pudemos acompanhar o início das atividades desenvolvidas nas 

oficinas. Uma vez que o projeto tem em seu escopo a utilização da pesquisa-ação como sua 

metodologia, o início dessa atividade suscitou a necessidade de uma avaliação e de reajustes no 

desenho pensado a princípio, buscando aprimorar o alcance das atividades ofertadas. Vale 

ressaltar que a opção de utilizar datas diferentes para o início das oficinas tem facilitado a 

percepção da necessidade de reajustes no que havia sido anteriormente planejado, os quais a 

equipe tem buscado atender com a maior eficácia possível.  

Pode-se verificar um maior fortalecimento de vínculos entre os atendidos pelo projeto e 

os oficineiros e monitores em cada uma das oficinas que se encontram em desenvolvimento no 

momento. Ao mesmo tempo, as reuniões do Grupo Gestor Comunitário têm reforçado o 

compromisso e engajamento de seus participantes nas questões relativas ao desenvolvimento 

do projeto e da comunidade como um todo.  

É necessário frisar que este é um momento crucial para o sucesso do projeto, visto que 

criar vínculos e engajar os jovens e a comunidade na proposta do projeto requer cuidado e 

sensibilidade. Os laços precisam de confiança para se firmar. Os percalços e interrupções no 

processo, neste momento, tendem a colocar em risco o seu desenvolvimento inicial e, sem eles, 

a possibilidade de sucesso do projeto ficaria bastante comprometida.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 



153 

 

 



154 

 



155 

 

 



156 

 



157 

 

 



158 

 

ANEXO D 
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ANEXO E 

 
PLANOS DE TRABALHO DETALHADOS 

 

- Teatro  

OFICINA Teatro OFICINEIRO Wandy 

Willians 

Silva 

Ferreira 

LOCAL CEIDM DIAS E 
HORÁRIOS 

Segunda-

feira, 

manhã e 

tarde 

EMENTA Essa oficina tem como objetivo, por meio do conhecimento do próprio corpo, instrumentalizar 

os indivíduos no desenvolvimento de habilidades ligadas à comunicação e à expressão de sua 

individualidade, bem como capacitá-los para atuarem de forma mais segura em suas relações 

sociais. 

OBJETIVO 
GERAL 

Desenvolver atividades 

relacionadas ao 

convívio e interação 

social através de 

técnicas de teatro. 

PÚBLICO 12 a 15 anos CARGA 
HORÁRIA 

60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MATERIAL 
NECESSÁRIO 

1 Aula 1 5h Estabelecer vínculos de 

convivência com os outros 

participantes e promover a 

sociabilização.  

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

2 Aula 2 5h Proporcionar um momento de 

descontração, fomentando a 

expressão de sentimentos. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

3 Aula 3 5h Trabalhar a percepção 

espacial, a expressão corporal 

e a criatividade. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) e bolinha (como de 

handball) 

4 Aula 4 5h Trabalhar o Onde, o O quê, o 

Quem da cena e o foco da 

cena. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth), cadeiras e/ou banco 

de praça 

5 Aula 5 5h Atenção e criatividade Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

6 Aula 6 5h Identificar as transformações 

feitas nos colegas, dando 

valor e observação aos outros 

usuários e os enxergando. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

7 Aula 7 5h Desenvolver a observação e 

memorização pontuando 

novamente a questão de 

observar (perceber) o outro e 

de sociabilizar com os demais.  

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 
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8 Aula 8 5h Desenvolver a atenção em 

cena e o jogo teatral como um 

todo. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth), em torno de 10 

bolinhas (como a já usada, com 

um tamanho semelhante à de 

handball) 

9 Aula 9 5h Desenvolver a interpretação, 

voz e improviso. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

10 Aula 

10 

5h Despertar a curiosidade e a 

noção histórica do Teatro 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth), projetor e/ou uma 

televisão por onde possa ser 

apresentado um vídeo e slides, 

papéis coloridos e lápis de cor. 

11 Aula 

11 

5h Desenvolvimento de voz e 

corpo com máscaras. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) e 10 máscaras 

neutras 

12 Aula 

12 

5h Conjunto de conceitos 

apresentados em aula pelos 

alunos; apresentação geral, 

um para com o outro. 

Caixa de som (preferência por 

Bluetooth) 

13 
    

14 
    

15 
    

Observação: em todos os objetivos são usados jogos e exercícios teatrais para tais fins, sejam eles pedagógicos e/ou relacionais. 

 

 
- Musicalização 

OFICINA Música - 

Percussão  
OFICINEIRO Davi  

Bçack 
LOCAL CISDIMI 

/  

CJMC 

DIAS E 

HORÁ- 

RIOS 

Quarta

-feira e 

Sábado 

das 

14h às 

17h 

EMENTA Apresentar aos jovens a música como linguagem, estética e performance, a teoria introdutória e 

a aprendizagem de novos instrumentos para que os jovens possam expandir suas potencialidades 

criativas. Serão ofertadas aulas de instrumentos de percussão.  

OBJETIVO 

GERAL 

Potencializar protagonistas e 

identificar multiplicadores, e 

impulsioná-los para que sejam 

agitadores culturais no 

território. 

PÚBLICO 12 a 17 anos CARGA 
HORÁRIA 

60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

MATERIAL NECESSÁRIO 

1 27/07 4h  Introdução ao canto 

rap com percussão 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth 
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2 30/07 4h Introdução ao canto 

rap com percussão 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth 

3 03/08 4h Introdução ao canto 

rap com percussão 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. 

4 06/08 4h Técnicas vocais I Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. 

5 10/08 4h Técnicas de percussão 

I 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

6 13/08 4h Técnicas vocais II Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. 

7 24/08 4h Técnicas de percussão 

II 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

8 27/08 4h Técnicas vocais III Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. 

9 31/08 4h Técnicas de percussão 

III 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

10 03/09 4h Organizar geral para 

apresentação 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

11 14/09 4h Organizar bateria Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

12 17/09 4h Organizar coral para 

apresentação 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

13 21/09 4h Organizar bateria Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

14 24/09 4h Organizar coral para 

apresentação 

Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 

15 28/09 4h Organizar bateria Caixa acústica média amplificada 

com entrada para pen drive e 

Bluetooth. Instrumentos musicais. 
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- Futebol 

OFICINA Futebol OFICINEIRO Maikon 

Galvão 

Mendes 

LOCAL Em 

aberto 
DIAS E 

HORÁRIOS 

Manhã: 

Quarta e 

Sexta, 

das 8h30 

às 10h30 

Tarde: 

Quarta e 

Sexta, 

das 14h 

às 16h 

EMENTA Esta oficina visa a socialização dos participantes através da prática esportiva, partindo do 

princípio de que o futebol (recreativo, educacional ou competitivo) é fenômeno sociocultural 

com múltiplas potencialidades no processo formativo e socioeducativo de adolescentes e 

jovens, tais como o fortalecimento de vínculos comunitários e das identidades coletivas e o 

desenvolvimento das relações sociais cooperativas. 

OBJETIVO 

GERAL 

Oferecer atividades 

socioesportivas a 32 

adolescentes da faixa etária de 

12 a 15 anos, moradores de 

comunidades vulneráveis da 

região do Sabará (CIC-Curitiba) 

PÚBLICO 12 a 15 anos CARGA 

HORÁRIA 

60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 
MATERIAL 

NECESSÁRIO 
1 29/06 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

- Acolher e 

apresentar o grupo; 

- Apresentar o 

funcionamento do 

projeto e das 

oficinas de futebol; 

-  Iniciar a 

explanação dos 

fundamentos do 

futebol. 

Para a prática 

esportiva: 

- 8 bolas de futebol 

- Uniforme de 

treino: 32 calções; 

32 camisas; 16 

coletes (8 azuis, 8 

vermelhos); 32 

pares de meiões; 32 

pares de chuteiras 

society 

- Uniforme da 

comissão técnica: 4 

camisetas do Tô de 

Boa! 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
2 01/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

- Treinar agilidade 

física; 

- Treinar trabalho 

coletivo. 

Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- 8 bolas de futebol 

- 10 cones médios 

com furos com 

barreiras 

- 1 Escada de 

agilidade 
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- Rede de gol 

society 

- Apito 

(profissional); 

- Cronômetro; 

- Prancheta.  

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
3 06/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

- Treinar agilidade; 

- Treinar 

habilidades com a 

bola. 

Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- 10 cones médios 

com furos com 

barreiras; 

- 1 Escada de 

Agilidade 

- Apito 

(profissional); 

- Cronômetro; 

- Prancheta.  

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
4 01/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar trabalho 

coletivo. 
Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- Rede de gol 

society 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
5 06/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar agilidade. 

- Treinar 

habilidades com a 

bola. 

Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- 10 cones médios 

com furos com 

barreiras 

- 1 Escada de 

Agilidade 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta  
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Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
6 08/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar trabalho 

coletivo. 
Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- Rede de gol 

society 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
7 13/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Abordar temática 

de saúde e 

autocuidado. 

Material didático: 

- Material educativo 

sobre saúde e 

autocuidado. 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
8 15/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar trabalho 

coletivo. 
Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- Rede de gol 

society 

Apito (profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
9 20/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar agilidade. 

- Treinar 

habilidades com a 

bola. 

Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- 10 cones médios 

com furos com 

barreiras 

- 1 Escada de 

agilidade 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 
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Para alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 
10 22/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Abordar temática 

transversal: saúde e 

autocuidado. 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco. 
11 29/07 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar trabalho 

coletivo. 
Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- Rede de gol 

society 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco. 
12 03/08 

Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Abordar temática 

transversal: 

mediação de 

conflito. 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco. 
13 05/08 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

- Treinar trabalho 

coletivo. 
Para a prática 

esportiva: 

- Uniforme de 

treino 

- Rede de gol 

society 

- Apito 

(profissional) 

- Cronômetro 

- Prancheta 

Para a alimentação: 

- 32 kits 

alimentação com 

frutas (banana, 

maçã, laranja ou 

mimosa) e suco 

 
14 10/08 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

- Treinar trabalho 

coletivo. 

- Preparar o 

time do projeto 

para disputar uma 

partida com outro 

time. 
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15 12/08 Manhã: 2h 

Tarde: 2h 

Total: 4h 

 

  

Produto oficina 28/08 90 minutos - Realizar um 

torneio comunitário 

de futebol, com 90 

minutos de 

duração, entre 

o time do projeto 

Tô de Boa! com 

outro time. 

 

- 16 uniformes 

personalizados do 

projeto Tô de Boa! 

para torneio (com 

numeração de 1 a 

16) 

- Água ou isotônico 

para hidratação; 

- Troféu do 

campeonato Tô de 

Boa! 

- Medalha 

personalizada para 

os participantes do 

projeto 

 
- Embelezamento (em construção) 

OFICINA Embelezamento OFICINEIRO Jonathan LOCAL Associação 

de 

Moradores 

da 

Primavera 

DIAS E 

HORÁRIOS 

 

EMENTA Oferecer um espaço de formação nas áreas de corte de cabelo, trançados afros e de barbearia, 

abordando técnicas básicas, conceitos estéticos e boas práticas para o desenvolvimento dos 

temas propostos. A oficina será desenvolvida em 3 Módulos sequenciais e independentes entre 

si: Módulo I - Trançados Afro; Módulo II - Corte de Cabelo Masculino; Módulo III - Barbearia. 

O curso será em regime intensivo de segunda a sexta, 4 horas por dia. 

OBJETIVO 

GERAL 
Apresentar conhecimentos 

culturais e sociais, com a 

finalidade maior de 

proporcionar uma fonte 

alternativa de renda 

PÚBLICO 18 a 29 anos CARGA 

HORÁRIA 

60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 
 

4h Módulo I 
 

2 
 

4h 
  

3 
 

4h 
  

4 
 

4h 
  

5 
 

4h 
  

6 
 

4h Módulo II - Corte 
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7 
 

4h 
  

8 
 

4h 
  

9 
 

4h 
  

10 
 

4h 
  

11 
 

4h Módulo III – Barbearia 

 

Teoria + 

conhecimento/manuseio de 

materiais 

- 20 máquinas de corte 

- 10 máquinas de 

acabamento 

- 20 pentes de pentear 

- 20 escovinhas de barbeiro 

- 20 capas de corte 

- 20 navalhetes 

- 2 caixas de navalhas com 

100 unidades cortadas 

- 20 borrifadores 

- 10 jogos de presilhas 

- 3 frascos de gel shaver para 

barbear 

- 20 tesouras de fio lazer 

- 20 tesouras desfiadeira 

- 10 toalhas brancas 

-10 pomadas para 

finalização 

- 10 secadores 

12 
 

4h Sobrancelha + corte 20 máquinas de corte 

- 10 máquinas de 

acabamento 

- 20 pentes de pentear 

- 20 escovinhas de barbeiro 

- 20 capas de corte 

- 20 navalhetes 

- 2 caixas de navalhas com 

100 unidades cortadas 

- 20 borrifadores 

- 10 jogos de presilhas 

- 3 frascos de gel shaver para 

barbear 

- 20 tesouras de fio lazer 

- 20 tesouras desfiadeira 

-10 pomadas para 

finalização 

10 secadores 

13 
 

4h Corte - 20 máquinas de corte 

- 10 máquinas de 

acabamento 

- 20 pentes de pentear 

- 20 escovinhas de barbeiro 

- 20 capas de corte 

- 20 navalhetes 

- 2 caixas de navalhas com 

100 unidades cortadas 

- 20 borrifadores 

- 10 jogos de presilhas 

- 3 frascos de gel shaver para 

barbear 
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- 20 tesouras de fio lazer 

- 20 tesouras desfiadeira 

-10 pomadas para 

finalização 

- 10 secadores 

14 
 

4h Corte - 20 máquinas de corte  

- 10 máquinas de 

acabamento 

- 20 pentes de pentear 

- 20 escovinhas de barbeiro 

- 20 capas de corte 

- 20 navalhetes 

- 2 caixas de navalhas com 

100 unidades cortadas 

- 20 borrifadores 

- 10 jogos de presilhas 

- 3 frascos de gel shaver para 

barbear 

- 20 tesouras de fio lazer 

- 20 tesouras desfiadeira 

-10 pomadas para 

finalização 

- 10 secadores 

15 
 

4h Barba e barboterapia - 20 máquinas de corte 

- 10 máquinas de 

acabamento 

- 20 pentes de pentear 

- 20 escovinhas de barbeiro 

- 20 capas de corte 

- 20 navalhetes 

- 2 caixas de navalhas com 

100 unidades cortadas 

- 3 frascos de gel shaver para 

barbear 

- 20 tesouras fio lazer 

- 20 tesouras desfiadeira 

- 5 pomadas para barba 

- 10 secadores 
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- Construção Civil 

OFICINA  

Construção 

Civil 

OFICINEIRO  
Marcio 

Rodrigues 

de Souza 

LOCAL Nas 

Associações 
de 

Moradores 
Primavera, 
Dona Cida, 
Moradias 

Sabará 

DIAS E 

HORÁRIOS 
Sábado 

Manhã 

das 

7h30 

às 

11h30 

Tarde 

das 

13h30 

às 

17h30  

EMENTA Esta oficina destina-se ao aprendizado de técnicas básicas para construir alvenarias (com e sem 

função estrutural) e de manutenção e reparos elétricos e hidráulicos, seguindo normas técnicas 

de qualidade, de saúde e de segurança do trabalho. 

OBJETIVO 
GERAL 

Ensinar o manuseio de 

ferramentas da construção 

civil (como ler plantas e 

projetos estruturais) e de 

sistemas, e as normas e 

técnicas básicas da alvenaria, 

de instalação elétrica e 

hidráulica. 

PÚBLICO 18 a 29 anos CARGA 
HORÁRIA 

60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 09/07 8h Apresentar a oficina e o instrutor. 

Apresentar os EPIs de segurança do 

trabalho em construção civil e as 

normas de seu uso em um canteiro 

de obra. 

Apresentar as principais ferramentas 

utilizadas na alvenaria e suas 

técnicas de manuseio. 

Ensinar as etapas e organização do 

trabalho em canteiro de obras 

Ensinar os participantes a como 

construir uma estrutura de alvenaria 

(uma rampa para cadeirantes).  

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- 18 pares de luvas 

(Volder) preta 

- 16 capacetes azuis de 

segurança com carneira 

- 1 capacete branco de 

segurança com carneira 

- 18 óculos de segurança 

transparentes (de 

acrílico) 

- 18 protetores 

auriculares tipo plug 

silicone com cordão 

Insumos para a aula 

prática:  

- 1 metro de areia 

- 1 metro de pedra brita 

- 1 malha de ferro 

- 2 barras de ferro 10 mm 

- 2 sacos de cimento 

- 10 tábua de 20  

2 pacotes de prego 17/27 

Ferramentas para uso na 

alvenaria: 

- 2 carretéis de linha 

- 5 enxadas 
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- 5 desempenadeiras de 

IPE  

- 8 lápis 

- 8 trenas 

- 8 prumos 

- 8 níveis 

- 8 esquadros de metal 

- 8 colheres de pedreiro 

“língua de pato” 

- 8 martelos 

- 8 talhadeiras 

- 4 cavadeiras articuladas 

(polaca) 

- 4 estrados 

- 8 pás de metal 

- 5 carrinhos de mão 

pequenos 

- 10 baldes de metal 

- 3 réguas de alumínio 

(2,5 metros) 

- 1 makitas de cortar 

- 8 caixas de ferramentas 

Para a alimentação: 

- 20 marmitex   

2 16/07 8h Ensinar a instalar e fazer 

manutenção de um sistema elétrico 

simples. 

Ensinar a interpretar um projeto 

elétrico. 

Ensinar os participantes a 

realizarem a manutenção elétrica 

(instalar tomadas e lâmpadas em 

espaço de uso coletivo). 

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- Luvas de segurança 

Insumos para a aula 

prática 

- 1 painel elétrico (2x2) 

- 8 disjuntores 

- 1 rolo de fio de cobre 

(2mm) 

- 10 tomadas 

- 10 bocais 

- 8 fitas isolantes 

- 8 fitas de alta tensão 

Ferramentas usadas em 

instalações elétricas: 

- 1 voltímetro 

- 8 chaves phillips 

- 8 chaves de fenda 

- 8 alicates de bico reto 

- 8 estiletes 

Para a alimentação: 

- 20 marmitex  

3 23/07 8h Ensinar a instalar e fazer 

manutenção de um sistema 

hidráulico (de água). 

Ensinar a ler e a avaliar um projeto 

de instalação hidráulica 

Ensinar os participantes a 

instalarem itens básicos de um 

sistema hidráulico. 

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- 16 capacetes 

- 16 óculos de proteção 

Insumos para a aula 

prática 

- 5 barras cano para água 

(25 mm) 
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- 10 curvas (para cano 25 

mm) 

- 10 joelhos (para cano 

25 mm) 

- 10 adaptadores 

- 10 luvas de correr 

- 4 registros de plástico  

- 4 torneiras de plástico 

- 8 bisnagas de cola de 

cano 

- 8 rolos de veda-rosca 

Ferramentas usadas em 

instalações hidráulicas: 

- 8 chaves grifo 

- 8 serras de arco 

- 2 pacotes de lixa fina 

Para a alimentação: 

- 20 marmitex  

4 30/07 8h Ensinar novas técnica para assentar 

azulejo e piso de porcelanato.  

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- 16 capacetes 

- 16 óculos de proteção 

- 16 pares de luvas de alta 

aderência 

Insumos para a aula 

prática: 

- 5 pacotes de argamassa 

- 1 metro de areia 

- Azulejo 

- Revestimento de piso 

- Rejunte 

Ferramentas usadas em 

instalações hidráulicas 

- 1 makita de cortar 

- 8 alicates alinhadores 

deplasti 

- 1 ventosa Western 

grande 

- 8 desempenadeiras 

dentadas (de metal) 

- 8 martelos de borracha 

- 8 esquadros de metal 

- 8 torqueses 

- 8 prumos 

- 8 espátulas de plástico 

- 2 pacotes de 

niveladores de piso 

- Carrinho de mão e 

balde de metal 

- 1 disco de madeira 

- 1 disco de cerâmica  

Para a alimentação: 

- 20 marmitex  

5 06/08 8h Ensinar a construir a fundação de 

uma parede/muro. 

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 
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- 18 pares de luvas 

(Volder) preta 

- 18 capacetes de 

segurança com carneira 

- 18 óculos de segurança 

transparentes (de 

acrílico) 

- 18 protetores 

auriculares tipo plug 

silicone com cordão 

Insumos para aula 

prática: 

- Em aberto 

Ferramentas para uso na 

alvenaria: 

- 8 trenas 

- 8 prumos 

- 10 metro de linha de 

pesca 

- Nível 

- 8 esquadros de metal 

- 8 colheres de pedreiro 

“língua de pato” 

- 8 martelos 

- 8 talhadeiras 

- 4 cavadeiras articuladas 

(polaca) 

- 4 estrados 

- 8 pás de metal 

- 5 carrinhos de mão 

pequenos 

- 10 baldes de metal 

- 3 réguas de alumínio 

(2,5 metros) 

- Desempenadeira de 

madeira 

- Lápis de marcação  

6 13/08 8h Ensinar a assentar tijolos. Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- 18 pares de luvas 

(Volder) preta 

- 18 capacetes de 

segurança com carneira 

- 18 óculos de segurança 

transparentes (de 

acrílico) 

- 18 protetores 

auriculares tipo plug 

silicone com cordão 

Insumos para aula 

prática: 

- Em aberto 

Ferramentas para uso na 

alvenaria: 

- 8 trenas 

- 8 prumos 
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- 10 metros de linha de 

pesca 

- Nível 

- 8 esquadros de metal 

- 8 colheres de pedreiro 

“língua de pato” 

- 8 martelos 

- 8 talhadeiras 

- 4 cavadeiras articuladas 

(polaca) 

- 4 estrados 

- 8 pás de metal 

- 5 carrinhos de mão 

pequenos; 

- 10 baldes de metal 

- 3 réguas de alumínio 

(2,5 metros) 

- Desempenadeira de 

madeira 

- Lápis de marcação  

7 20/08 4h Ensinar a chapiscar e rebocar 

parede/muro. 

Itens de segurança 

pessoal dos 

participantes: 

- 18 pares de luvas 

(Volder) preta 

- 18 capacetes de 

segurança com carneira 

- 18 óculos de segurança 

transparentes (de 

acrílico) 

- 18 protetores 

auriculares tipo plug 

silicone com cordão 

Insumos para aula 

prática 

- Em aberto 

Ferramentas para uso na 

alvenaria: 

- 8 trenas 

- 8 prumos 

- 10 metros de linha de 

pesca 

- 8 níveis 

- 8 esquadros de metal 

- 8 colheres de pedreiro 

“língua de pato” 

- 8 martelos 

- 8 talhadeiras 

- 4 cavadeiras articuladas 

(polaca) 

- 4 estrados 

- 8 pás de metal 

- 5 carrinhos de mão 

pequenos 

- 10 baldes de metal 

- 3 réguas de alumínio 

(2,5 metros) 
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- Desempenadeira de 

madeira 

- Lápis de marcação  

Todos os materiais especificados: 

• 8 caixas de ferramentas pequenas; 

• 8 caixas de ferramentas grande. 

 

 

- Audiovisual 

OFICINA Produção 

audiovisual 
OFICINEIRO Guilherme 

de Paula 

Pires 

LOCAL Colégio 

Estadual 

Eurides 

Brandão 

DIAS E 

HORÁRIOS 
Terça 

e 

Quinta 

à noite 

EMENTA Essa oficina terá como objetivo colocar os jovens em contato com novas tecnologias e formatos 

de comunicação, propiciando aos usuários o seu domínio e enfatizando sua relevância na 

contemporaneidade como forma de construção de coletivos. Além disso, ao direcionar os 

participantes para um novo olhar sobre a comunicação e seus desdobramentos, com base na 

linguagem visual (produção de vídeo) e de áudio (produção de podcast), o jovem será 

introduzido no fazer da comunicação de forma crítica e com autonomia para construir e divulgar 

informações e notícias, sendo, assim, o agente comunicador de suas próprias ações, seja no seu 

cotidiano comunitário ou nas suas relações pessoais/profissionais. (OFICINA EXCLUSIVA 

PARA ALUNOS DA ESCOLA EURIDES BRANDÃO). 

OBJETIVO 

GERAL 
Compreender a 

especificidade do formato e 

linguagem do rádio e da 

televisão, e apresentar os 

novos cenários e tecnologias 

para a produção de materiais 

audiovisuais. 

PÚBLICO 14 a 17 anos CARGA 

HORÁRIA 
60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 
  

Tema da aula: Gêneros e linguagens 

televisivas e radiofônicas. 

Nessa primeira aula, após a apresentação 

dos objetivos da oficina, do oficineiro e 

dos participantes, iremos apresentar e 

debater as principais características dos 

formatos televisivos e radiofônicos. 

Nesse sentido, iremos debater as 

diferenças entre a construção de uma 

notícia para a TV e para o rádio, e 

discutir e compreender o que é uma 

notícia, uma reportagem, uma coluna de 

opinião etc. 

O principal objetivo dessa aula é que os 

alunos e alunas compreendam e saibam, 

minimamente, identificar e diferenciar 

um texto informativo 

(notícias/reportagem) de um texto 

opinativo (coluna/crônica). 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 
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Ao final da aula, eles serão incentivados 

a trazer/indicar para a próxima aula uma 

peça jornalística para discussão. 

2 
  

Tema da aula: Imagem e texto. 

Discutiremos com os participantes da 

oficina a importância do texto e da 

imagem em uma peça jornalística 

audiovisual. Para isso, serão apresentadas 

peças jornalísticas de distintos formatos 

narrativos e visuais.  

Compreenderemos e discutiremos as 

escolhas dos enquadramentos e dos 

formatos narrativos. 

É objetivo desse encontro a compreensão 

por parte dos alunos e alunas de que a 

produção audiovisual é feita de escolhas, 

entre outras coisas de enquadramentos e 

formatos narrativos. 

Ao final da aula os participantes da 

oficina serão incentivados a traze para a 

próxima aula uma peça jornalística de sua 

escolha e expor as principais 

características desse material, levando em 

consideração as discussões levantadas 

durante a aula. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

3 
  

Tema da aula: Quebra do monopólio 

da informação 

Em um primeiro momento da aula, 

iremos discutir as peças trazidas pelos 

alunos. 

Na segunda parte, iremos discutir o que 

significa o termo comunicação digital e a 

quebra do monopólio da informação das 

grandes mídias (comunicação 

unidirecional) para uma comunicação 

participativa (em que todos passam a ser 

emissores). 

O objetivo dessa aula é mostrar as 

transformações ocorridas no campo da 

comunicação que possibilitaram a todos 

contar alguma história. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

4 
  

Tema da aula: Convidadas 

Deixaremos até três aulas livres para 

participação de convidados com notório 

saber no tema. Em primeiro lugar, a 

jornalista do jornal Brasil de Fato, Ana 

Carolina Caldas será convidada para 

contar sobre o processo de produção de 

um periódico independente. Em segundo, 

Jéssica Candal, integrante de movimentos 

sociais da cidade e responsável pela 

equipe de comunicação do vereador 

Renato Freitas. Nesse encontro, ela irá 

contar sobre o processo de produção de 

vídeos para as campanhas do vereador 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 
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(técnicas de filmagem, captação de áudio, 

luz, enquadramentos etc.) 

5 
  

Tema da aula: Comunicação 

comunitária em um contexto digital 

Nesse encontro, voltaremos ao debate da 

aula anterior sobre monopólio das 

grandes empresas de comunicação. 

Iremos apresentar e discutir as diferenças 

entre comunicação comunitária e a 

comunicação da grande mídia. 

É objetivo dessa aula que os alunos e 

alunas compreendam a importância do 

jornalismo comunitário como um canal 

para expor as lutas sociais e coletivas da 

sua região. 

Também já incentivaremos os alunos a 

pensar em escolhas para o trabalho final. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

6 
  

Tema da aula: Educação midiática 

Apresentaremos o conceito e 

discutiremos a importância de analisar 

criticamente os produtos produzidos 

pelas empresas de mídia. Nessa aula, 

iremos expor algumas peças jornalísticas 

produzidas pela grande mídia sobre a 

região e debater que história eles querem 

contar do nosso bairro. Podemos contar 

de outro jeito? 

Esse encontro tem como objetivo criar 

um conjunto de habilidades nos 

participantes para que eles participem de 

maneira crítica do ambiente 

informacional e midiático em todos os 

seus formatos. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

7 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? Conhecendo o meio. 

Apresentaremos as principais redes 

sociais digitais e discutiremos as suas 

características enquanto formatos verbal 

e visual. Cada rede social digital tem a 

sua característica. Produzir para o 

Facebook é diferente do que produzir 

para o TikTok, o que é diferente de 

produzir para o YouTube. Nesse sentido, 

iremos discutir a linguagem dessas redes 

e iniciaremos uma discussão sobre como 

produzir informação nesses espaços. 

O objetivo dessa aula é que os alunos e 

alunas da oficina compreendam as 

especificidades de cada rede para a 

posterior produção. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

8 
  

Tema da aula: Convidado 

Deixaremos até três aulas livres para a 

participação de convidados com notório 

saber no tema. A princípio, iremos 

convidar o produtor de conteúdo 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 
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Álvaro Borba, do Canal Meteoro Brasil 

(1,32 mi de inscritos) para que ele conte 

para os alunos e alunas sobre os desafios 

desse ambiente de comunicação digital. 

de acordo com o 

documento anterior 

9 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? A construção da notícia. 

Como defino uma pauta? O que é um 

assunto possível de ser noticiado? Como 

achar fontes? Como fazer uma pesquisa 

para tratar o tema de que estamos 

falando? Como escrever um texto 

jornalístico? O que é um lead? 

São todas perguntas que iremos discutir 

na aula para que os alunos possam 

produzir um texto de uma lauda sobre um 

assunto proposto por eles. 

Os textos serão entregues na aula 

seguinte. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

10 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? Do texto à imagem. 

Se na aula anterior o exercício foi contar 

uma história por meio de palavras, agora 

o exercício é contar uma história, pode 

ser a mesma apresentada em texto, mas 

somente com imagens. O objetivo desse 

exercício e da aula é de estimular os 

participantes a criar um senso imagético 

para além do texto. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

11 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? Conhecendo os equipamentos. 

Agora que já sabemos identificar as 

características e rascunhar um texto 

informativo, e temos a sensibilidade para 

a captura de imagens, vamos conhecer os 

equipamentos que o projeto nos cedeu. 

Na verdade, é lógico que os 

equipamentos cedidos já serão 

apresentados logo no início da oficina. 

Mas nesse momento iremos, de fato, 

trabalhar com eles. Como manusear um 

celular ou uma câmera de filmagem? 

Como fixá-la num tripé? Se for uma 

entrevista em um ambiente fechado, 

como devo dispor os softbox ou tripé de 

luz? E na rua? Que tipo de microfone 

usar e como operá-lo? Como fixar um 

microfone de lapela na fonte? São todas 

questões operacionais discutidas nessa 

aula. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

12 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? Bora juntar tudo isso. 

Já sei contar uma história. Sei olhar para 

as imagens sabendo da importância de 

comunicar com o texto. Já estou craque 

no uso dos equipamentos. Bora juntar 

tudo isso! Nessa aula, iremos discutir as 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 
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propostas de trabalhos apresentadas pelos 

alunos e discutiremos sobre as melhores 

práticas. 

13 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? Conhecendo os softwares de 

edição. 

Em um primeiro momento dessa aula, os 

alunos irão apresentar para a turma o que 

já conseguiram escrever e capturar para 

que possamos fazer considerações. Na 

oportunidade, o aluno poderá explicar 

como foi o processo, expor as suas 

dificuldades e contar pra gente como ele 

acha que o produto deve ficar. 

Já em um segundo momento, quando 

todos e todas já tiverem apresentado, 

vamos deixar esse material bruto 

conforme eles disseram que deveriam 

ficar. Para isso, vamos apresentar aos 

alunos dois softwares livres de edição: 

“shotcut” para imagens; e “audacity” para 

edição de som. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

14 
  

Tema da aula: Quero comunicar, e 

agora? O processo de edição. 

Com o material já pronto, vamos para o 

processo de edição. Com a supervisão do 

oficineiro, iremos editar o material 

capturado pelos alunos, juntando imagem 

e áudio para compor uma peça só. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

15 
  

Tema da aula: Confraternização e 

exposição dos trabalhos dos alunos. 

- Notebook com 

acesso à internet e 

projetor 

- Equipamentos 

cedidos pelo projeto 

de acordo com o 

documento anterior 

Materiais Pedagógicos Necessários 

Como se trata de uma oficina para criação, produção e edição de materiais audiovisuais, alguns 

equipamentos são necessários. Pensa-se aqui, em um cenário ideal, para grupos de até 4 

pessoas.  

Equipamentos básicos: computador, câmera, microfone e luz. 

Computadores que rodem softwares de edição de vídeo e áudio. Não é necessário que seja um 

MAC, por exemplo, já que a proposta é a de usar softwares livres como “shotcut” e “audacity”, 

mas que não travem excessivamente quando estivermos trabalhando na edição. 

CÂMERA: DSLR para um grupo de cada 4 pessoas seria um ideal. Caso não seja possível, 

pensar no aluguel ou compra de smartphones que possuam boa resolução de imagem.  

MICROFONE: microfone de lapela para entrevista levando em conta um grupo de 4 pessoas.  

LUZ: Softbox com tripé; anel luz com tripé. 

OUTROS: Tripé para fixação da câmera ou smartphone. Steadicam para estabilizar imagens 

capturadas em movimento. Considerar a compra de kits prontos para youtubers. 
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- Cultura de bicicleta 

OFICINA Cultura 

de 

Bicicleta 

OFICINEIRO Coletivo 

Bicicletaria 

Cultural - 

Fernando 

LOCAL Associação 

Nova 

Esperança 

- Rua 

Lauro 

Schereiber, 

827 

DIAS E 

HORÁRIOS 
Segunda 

e 

Quarta, 

a tarde 

EMENTA A oficina de manutenção de bicicletas busca oferecer aos jovens um espaço de formação sobre 

mecânica básica de bicicleta, reposição de peças, lubrificação e limpeza geral, mobilidade 

urbana e ciclismo/cicloativismo. Através de atividades práticas e teóricas, o grupo poderá 

desenvolver suas habilidades e potencialidades, com vistas à prestação de serviço e à geração 

de renda de modo coletivo, possibilitando a colaboração e o fortalecimento dos vínculos com o 

território. 

OBJETIVO 

GERAL 
Empoderar usuários da 

bicicleta e possibilitar a 

continuidade profissional. 

PÚBLICO 18 a 29 anos CARGA 

HORÁRIA 
60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 30/07 4h Aula inaugural.  

Conversa aberta.  

Apresentação dos instrutores, e 

prática de escuta com os 

participantes. 

- Cadeiras 

- 1 caderno 

- Flipchart ou quadro 

negro 

2 01/07 4h  Conhecimento da história da 

bicicleta como ferramenta de 

emancipação social. 

História do uso deste veículo em 

Curitiba. 

- 1 computador 

- 1 projetor 

- Caixa de som 

- Cadernos e canetas 

para os participantes  

3 07/08 4h  Os movimentos sociais. 

Atividades associativas. 

 Poder popular, luta e suas vitórias. 

- 1 computador  

- 1 projetor  

- Caixa de som 

- Cadernos e canetas 

para os participantes  

4 08/08 4h  Prática do ferramental e noções de 

processos mecânicos. 

- Alicate de corte 

- Chave allen 10 peças 

- Chave allen curta 1,5 a 

10mm (9 peças) 

- Canivete allen 

- Chave combinada 

10mm 

- Chave combinada 

13mm 

- Chave combinada 

14mm 

- Chave combinada 

15mm 

- Chave combinada 

17mm 

- Chave de fenda 

- Chave inglesa 
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- Chave raio 

- Sacador de pedivela 

- Óleo singer 

- Óleo cera 

- Óleo teflon 

5 14/08 4h  Tipologia de quadros de bicicletas. 

Geometria.  

Processos de fabricação. 

Nomenclatura das partes e peças, 

regionalismo e causos.  

- Trena 

- Flipchart 

- Canetas 

- Giz 

- Quadros de bicicleta 

6 15/08 4h  Prática de montagem de rodas com 

conhecimento em aros, raios e cubos  

 

7 21/08 4h  Centragem de rodas e remendo de 

câmaras de ar.  

Tipologia de pneus.  

 

8 22/08 4h  Manutenção de cubos.  

Principais modelos.  

 

9 28/08 4h  Operação em caixas de centro e 

modelos.  

 

10 29/08 4h  Manutenção da caixa de direção e 

modelos de garfos e suportes de 

guidão. 

 

11 
 

4h  Instalação e manutenção de freios e 

câmbios.  

 

12 
 

4h  Noções de valores de peças e 

serviços - práticas empreendedoras. 

 

13 
 

4h  Organização e implementação de 

serviços em torno das bicicletas e 

ciclomobilidade.  

 

14 
 

4h  Espaço de escuta e interação social, 

com possibilidade da criação de um 

projeto continuado.  

 

15 
 

4h  
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- Arte Urbana 

OFICINA Arte 

urbana 
OFICINEIRO Jair Moreira 

Fernandes 

Junior 

LOCAL Associação 

de 

Moradores 

da 

Ocupação 

Tiradentes 

DIAS E 

HORÁRIOS 
Terça e 

Quarta, 

a tarde 

EMENTA Apresentar a história do grafite como uma linguagem artística e de expressão política que 

possibilita a compreensão estética das disputas pelos espaços públicos e processos de 

empoderamento das comunidades a partir dessa expressão. Também possibilitar a compreensão 

do grafite como uma atividade econômica produtora de renda. Essa oficina visa aumentar as 

possibilidades de expressão do grafite para além do muro, podendo ser explorado como 

ferramenta de trabalho em painéis comerciais, artísticos e em outras técnicas como serigrafia e 

comunicação visual. 

OBJETIVO 

GERAL 
Apresentar a arte urbana 

nos mais diversos 

campos, e demonstrar as 

possibilidades de geração 

de renda. 

PÚBLICO 16 a 24 anos CARGA 

HORÁRIA 
60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 21/06 4h Módulo de apresentação 

 

- Apresentação do professor. 

- Apresentação dos alunos, roda, 

descontração. 

- Bate-papo sobre expectativas para o 

curso. 

- Conversa aprofundada sobre o curso e 

apresentação dos módulos. 

- Entrega dos materiais do curso. 

15 alunos 

Kit para os alunos 

acompanharem todo o 

curso, contendo: 

- 15 cadernos de 

desenho capa dura 

com margem 

- 15 caixas de lápis de 

cor 

- 15 lápis grafite hb 

nº02 

- 15 lápis grafite hb 

nº04 

- 15 apontadores 

simples 

- 15 borrachas brancas 

macias 

- 15 réguas de 

alumínio de 30cm 

- 01 ecobag de tecido 

de cor clara sem 

estampas. 

  

2 22/06 4h Módulo de apresentação 

 

- Conversa sobre artes e profissões, 

passando por estampas, bordados, 

design gráfico, grafite e outras diversas 

profissões. 

- Demonstração de que a arte também 

se aplica a outras diversas profissões de 

maneira secundaria, mas importante, 

Materiais para 

atividade de 

descontração: 

- Spray 

- Pincéis 

- Tinta acrílica para 

parede 

- Luvas látex 

- Máscaras PFF3 



187 

 

como combinações em loja de 

vestuário, decoração de lojas, brindes e 

agrados para clientes. 

- Atividade prática de descontração: 

alunos escrevem seus nomes na parede, 

com spray ou pincel antes de deixar a 

sala.  

3 28/06 4h Módulo 01 

 

Convidado: Professor Paulo Auma 

 

- Conversa sobre desenho e 

desmistificação da arte. 

- Aberto para Paulo Auma. 

- Aula prática de desenho com 

interação entre os alunos. 

  

Materiais para 

atividade de desenho: 

- Kit que estará com os 

alunos 

- Materiais para Paulo 

Auma (pincéis, tintas 

variadas).  

4 29/06 4h Módulo 01 

 

- Conversa sobre desenho em escala, 

desde uma cópia para tamanho pouco 

maior, até pinturas em edifícios. 

- Conversa sobre materiais auxiliares 

para fazer escalas em parede, como 

trena, nível, linha de gesseiro. 

- Atividade prática: produção de 

desenho em escala, junto com os 

alunos.  

- Kit que já estará com 

os alunos 

- Trena 

- Nível d`água 

- Linha de gesseiro 

- Pincéis 

- Tinta  

5 05/07 4h Módulo 02 

 

- Um pouco da história da serigrafia, 

estampas em geral, stencil. 

- Aprofundamento sobre stencil, 

conversa e demonstração de stencil de 

diversas camadas. 

- Atividade de produção e aplicação de 

stencil simples.  

- Folhas de papel 

cartão 

- Spray 

- Estiletes 

- Tesouras 

- Luvas látex 

- Máscaras 

6 06/07 4h Módulo 02 

 

- Retomada da serigrafia 

- Busca de imagens e direitos autorais 

- Conversa sobre métodos de edição e 

simplificação de imagens para 

impressão. 

- Apresentação de tela de serigrafia. 

- Atividade de produção de estampas 

com serigrafia em camisas e nas 

ecobags que foram entregues no 

primeiro encontro.  

- Materiais para 

atividade de 

serigrafia: 

- Camisas 

- Tela de serigrafia 

- Tinta para serigrafia 

- Rodo para serigrafia 

- Luvas 

- Máscara PFF3 

- Berço de serigrafia 

de madeira 

7 12/07 4h  Módulo 03 

 

- Apresentação do grafite comercial, 

pintura de letreiros, tipografias. 

- Kit que os alunos 

receberam no primeiro 

dia.  
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- Demonstração de exemplos de 

esquadrejamento para letras, 

quadriculado, linhas de construção. 

 

- Atividade de produção tipográfica no 

caderno em conjunto com os alunos. 

- Conversa sobre os resultados.  

8 13/07 4h Módulo 03 

 

- “Lettering”, “Letras Artísticas”. 

- Letras inspiradas na Art Noveau. 

- Conversas sobre letras cursivas em 

maior proporção, traços que estão em 

alta. 

- Atividade prática de pintura de letras 

com tinta acrílica na parede com 

participação dos alunos.  

- Pincéis 

- Tintas 

- Luvas 

- Máscaras 

9 19/07 4h  Módulo 04 

 

- Introdução às cores primárias, 

secundárias e círculo cromático. 

- Conversa sobre as cores no dia a dia. 

- Conversa sobre a influência das cores 

- Atividade prática: mistura de cores, 

em grupo. 

- Entrega de cores parecidas com as 

pedidas pelo professor.  

- Potes de plástico 

- Tinta branca 

- Pincéis 

- Corantes para tintas 

- Luvas 

- Máscaras 

10 20/07 4h Módulo 04 

 

- Aprofundamento sobre círculo 

cromático 

- Como realçar cartazes com cores 

chamativas, cores componentes 

- Atividade prática: produção de 

cartazes chamativos, em grupo. 

- Avaliação coletiva, conversa sobre 

resultados 

 

  

- Cartolina 

- Pincéis 

- Tintas 

- Luvas 

- Máscaras  

11 26/07 4h Módulo 05 

 

- Conversa sobre a atividade final. 

- Repasse da ideia a ser pintada. 

- Repasse sobre o local a ser pintado. 

- Conversa sobre os materiais a serem 

usados. 

- Atividade pratica com rolos e pincéis, 

aprendendo algumas técnicas.  

- Rolos 

- Pincéis 

- Tinta 

- Luvas 

- Máscaras 

12 27/07 4h Módulo 05 – Início das atividades no 

mural 

 

- Medição para letras e todo o 

rascunho.  

- Trena 

- Régua com nível 

d`água 

- Linha de gesseiro 

- Tintas 

- Bandejas 

- Rolos 
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- Pincéis 

- Luvas 

- Máscaras  

13 02/08 4h Módulo 05 

 

- Planejamento da execução da pintura. 

- Conversa sobre a disposição dos 

materiais. 

- Início da pintura.  

- Todos os materiais 

14 03/08 4h Módulo 05 

 

- Pintura.  

- Todos os materiais 

para pintura 

15 09/08 4h Finalização 

 

- Entrega do certificado. 

 

Todos os materiais especificados: 

 

01 – Pacote de folha sulfite branca 

25 – Ecobag branca, sem estampa 

25 – Camisa cinza claro, tamanhos variados P, M, G 

01 – Caixa de luva látex preta tamanho M  

50 – Máscara TIPO pff2 SL (número a variar conforme o uso dos alunos) 

25 – Caderno de desenho capa dura com margem 

25 – Caixa de lápis de cor, 12 cores 

25 – Lápis grafite hb nº02 

25 – Lápis grafite hb nº04 

25 – Apontador simples 

25 – Borracha  

25 – Réguas de alumínio de 30cm 

01 – Caixa de giz de quadro 

02 – Trenas de 5m 

01 – Linha de gesseiro 

01 – Régua com nível d`água, de 50cm 

25 – Folhas de papel cartão  

05 – Estiletes grandes 

05 – Tesouras 

02 – Tela de serigrafia com o desenho do logo Tô de Boa! impresso 

01 – 1 litro de tinta preta para serigrafia 

01 – Rodo de serigrafia de 20cm 

01 – Rodo de serigrafia 10cm 

20 – Cartolinas 

01 – Rolo de papelão (para cobrir o chão da sala de aula) 

 

Materiais para a atividade final: 

 

02 – Lata 3,6 litros de tinta acrílica fosca azul puro (tom médio/escuro)  

01 – Lata 3,6 litros de tinta acrílica fosca vermelho primário 

01 – Lata 3,6 litros de tinta acrílica fosca amarelo primário 
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01 – Lata 3,6 litros de tinta acrílica fosca branco neve 

03 – Caçamba de plástico para pintura de 5 litros 

06 – Caçamba de plástico para a mão de 2 litros 

03 – Rolo de lã para pintura de 23cm com cabo 

05 – Rolo de espuma de 15cm 

05 – Rolo de espuma de 09cm 

05 – Rolo de espuma de 05cm 

05 – Pincel tamanho 2 e meio 

05 – Pincel tamanho 1 e meio 

05 – Pincel tamanho três quartos 

05 – Pincel cabo amarelo, tamanho 24  

05 – Pincel cabo amarelo, tamanho 20 

05 – Pincel cabo amarelo, tamanho 16 

05 – Pincel cabo amarelo, tamanho 10 

05 – Pincel cabo amarelo, tamanho 06 

01 – Spray para grafite, cor marrom 

01 – Spray para grafite, cor laranja 

01 – Spray para grafite, cor preto 

01 – Spray para grafite, cor roxo 

01 – Spray para grafite, cor branco 

03 – Corantes para tinta, cor marrom 

03 – Corantes para tinta, cor preto 

03 – Corantes para tinta, cor roxo 

03 – Corantes para tinta, cor verde 

01 – Rolo de fita crepe, largura média 

01 – Rolo de fita crepe, largura grossa 

 
- TICs  

OFICINA TICs OFICINEIRO Juscelino LOCAL CADSM DIAS E 

HORÁRIOS 
Sábado, 

manhã 

Atividades 

EAD 

EMENTA Essa oficina tem como objetivo desenvolver habilidades para o uso de softwares básicos na 

busca da promoção de autonomia dos indivíduos ao mesmo tempo em que evidencia que o 

domínio dessas linguagens terá importância não somente no mundo do trabalho como na 

organização de sua vida comunitária e/ou individual. As atividades serão práticas e 

colaborativas, orientadas para resolução de problemas, incluindo momento de maratona de 

programação. 

OBJETIVO 

GERAL 
Introduzir a lógica de 

programação. 
PÚBLICO 16 a 29 anos CARGA 

HORÁRIA 
60h 

 

ENCONTRO DATA CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

1 02/07 4h - Acolhida  

- Apresentação do projeto Tô de Boa! 

E apresentação de um breve Histórico 

das TICs 

- Computadores 

- Projetor 

- Quadro 

- Caneta 

- Papel 
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- Internet 

2 09/07 6h - Introdução da Lógica de 

Programação 

- Computadores 

- Projetor 

- Quadro 

- Caneta 

- Papel 

- Internet 

3 16/07 6h - Construção de algoritmos, 

utilizando fluxogramas 

- Computadores 

- Projetor 

- Quadro 

- Caneta 

- Papel 

- Internet 

  

- Confeitaria 

OFICINA Confeitaria OFICINEIRO Estela LOCAL Comunidade 

Nossa 

Senhora 

Aparecida 

DIAS E 

HORÁRIOS 
Terça 

e 

Quarta 

a tarde 

EMENTA Capacitar os jovens para elaboração de produtos de confeitaria (preparo de massas, coberturas, 

recheios, doces, entre outros), utilizando os princípios de armazenamento e acondicionamento 

de matéria-prima e aditivos. A oficina trabalhará ainda as normas de segurança e boas práticas 

na produção de alimentos. 

OBJETIVO 

GERAL 

Capacitar os jovens para 

começar a trabalhar em casa 

com a confeitaria e garantir 

a renda extra ou renda 

principal 

PÚBLICO 18 a 29 anos CARGA 

HORÁRIA 

60h 

 

 

ENCONTRO DATA CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MATERIAL 
NECESSÁRIO 

1 21/06 4h Explicação sobre como 

funciona a confeitaria, quais 

são as boas práticas dentro da 

cozinha.  

- 5 caixas de leite condensado 

piracanjuba ou tirol gourmet 

- 3 caixas de creme de leite 

- 300g de chocolate ao leite nobre 

- 200 forminhas de papel para 

brigadeiro nº 5  

- 200 caixinhas para docinhos de 

papel nº 8  

- 500g de granulado preto 

- 500g de granulado colorido  

- Desmoldante 

- Plástico filme 

2 22/06 4h Preparo de brigadeiro 

tradicional para enrolar. 

- 350g de manteiga 

- 1l de óleo de soja  

- 8 cenouras 

- 1 laranja lima  

- 1l de leite 
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- 100g fermento químico em pó 

- 2,5kg de farinha de trigo  

- 2,5kg de açúcar refinado  

- 500g de chocolate em pó  

- 200g de margarina 

- 200g Nescau 

- Granulado de chocolate 

- 200g de glaçúcar 

- 20 ovos 

- 2 caixas de leite condensado  

- 1 caixa de creme de leite 

- 25g de café solúvel 

- Sal Desmoldante  

- Papel manteiga  

- Plástico filme 

3 28/06 4h Diferenças entre as matérias-

primas da confeitaria, quais as 

funções dos ingredientes nas 

receitas e como é possível 

fazer substituições nas 

receitas. Preparo de bolo 

inglês, bolo de cenoura e bolo 

de chocolate. 

- 400g de manteiga  

- 250g de margarina  

- 1l de leite 

- 3kg de açúcar 

- 3,5kg de farinha de trigo  

- 150g de fermento químico em pó 

- Extrato de baunilha 

- 300g de chocolate em pó  

- 25 ovos 

- 8 caixas de leite condensado  

- 4 caixas de creme de leite 

- 1 abacaxi pérola 

- Cravo-da-índia 

- Canela em rama 

- 300g de coco ralado fino e sem 

açúcar 

- 100g de chocolate ao leite nobre  

- 400g de doce de leite 

- 300g de amendoim torrado e sem 

sal  

- 1l de chantili 

- 8m de tira de acetato de 15cm de 

altura  

- 12 sacos de confeitar tamanho 

médio 

- 4 bisnagas de plástico para 

ketchup  

- Plástico filme 

- Desmoldante 

- 6 cakeboards de 20cm de 

diâmetro  

- Durex 

4 29/06/ 4h Explicação sobre produção, 

montagem, finalização e 

venda de bolos para festas. 

Preparo de massa amanteigada 

de baunilha, massa 

amanteigada de chocolate, pão 

de ló, recheio de brigadeiro de 

coco e chocolate, recheio de 

doce de leite com amendoim, 

recheio de abacaxi com coco. 

- 1 bolo falso de isopor de 15cm 

de diâmetro  

- 4l de chantili 

- 300g de leite em pó  

- 300g de glacê real  

- 15 sacos de confeitar 

- Corante em gel para confeitaria 

- Bicos de confeitar variados 
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5 05/07 4h Montagem de um bolo por 

dupla de alunos para 

finalização na próxima aula. 

- 800g de bolacha maisena ou de 

leite  

- 400g de margarina sem sal 

- 2kg de farinha de trigo 

- 300g de manteiga  

- 12 ovos 

- 2kg de açúcar 

- 500g açúcar mascavo  

- 300g de doce de leite 

- 1,5kg de banana caturra não 

muito madura  

- 1kg de maçã 

- 8 limões taiti 

- 100g de amido de milho  

- 2l de leite 

- 50g de canela em pó  

- 500g de açúcar cristal  

- 200g de glaçúcar 

- 300g gotas de chocolate 

forneável  

- 2 caixas de leite condensado 

- 1 caixa de creme de leite  

- 300g de nata 

- Extrato de baunilha  

- 10 sacos de confeitar  

- Bicos de confeitar  

- Papel manteiga 

6 06/07 4h Finalização e decoração dos 

bolos montados na aula 

anterior, utilizando 

chantininho como cobertura.  

- 15l de leite integral  

- 30 ovos 

- 4kg de açúcar cristal 

- 500g de tapioca granulada da 

yoki  

- 3 caixas de leite condensado 

- 1 caixa de creme de leite 

- 1kg de amendoim torrado sem 

sal  

- 400g de bolacha maisena 

- 1 lata de pêssego em calda  

- 400g de goiabada 

- 250g de manteiga  

- 200ml de leite de coco  

- 300g de coco ralado fino 

- 200g de ameixa sem caroço  

- 300g de farinha de milho  

- Canela em rama 

- Anis-estrelado 

- Cravo-da-índia 

- 100g de farinha de trigo  

- Desmoldante 

- Papel manteiga  

- Papel alumínio 

7 12/07 4h Explicação e demonstração 

das técnicas de decoração.  

- 5 caixas de leite condensado 

- 4 caixas de creme de leite 

- 200g de chocolate 50% cacau em 

pó  

- 300g de chocolate meio amargo 

nobre  
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- 200g de chocolate branco nobre 

- 300g de nata 

- 200g de coco seco fino 

- 1 bandeja de uva sem semente 

- 2 bandejas de morango 

- 200g de flocos de arroz 

- 150g glucose de milho 

- 200g de castanha do pará  

- 2 limões taiti 

- 200g de leite em pó 

- 150g de Nutella  

- Extrato de baunilha  

- 1kg de açúcar cristal 

- Vinagre de álcool 

- 200g de coco ralado grosso  

- 300g de granulado de chocolate 

- Plástico filme 

- Papel manteiga 

 

8 13/07 4h Professora irá demonstrar as 

técnicas de decoração em bolo 

falso de isopor. 

- 4 formas de acetato de 3 partes 

para bombons redondos médios 

- 100ml de álcool de cereal 

- Pó dourado para decoração 

- 1kg de cobertura fracionada 

meio amarga  

- 300g de cobertura branca 

fracionada  

- 500g de chocolate ao leite nobre 

- Garfo para banhar em chocolate 

- Caixinha de papel para doces nº 

9  

- Forminha para brigadeiros nº 4  

- Papel manteiga 

9 19/07 4h Massas e recheios para tortas.  - 200g de fermento biológico seco 

para pães  

- 5kg de farinha de trigo 

- 1l de óleo 

- 300g de manteiga 

- Canela em pó  

- Cravo em pó 

- Noz moscada  

- 3kg de açúcar  

- 4l de leite 

- 100g de amido de milho 

- 500g de banana caturra madura  

- 300g de goiabada 

- 2 caixas de leite condensado 

- 100g de geleia de brilho 

- 200g de cereja em calda 

- 400g de uva terci* 

- 300g de doce de leite 

- Desmoldante 

- Papel manteiga  

- 10 ovos 
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10 20/07 4h Preparos: torta de limão, torta 

de banana, torta de maçã, 

banoffe e cookies. 

- Papel e caneta para os alunos 

11 26/07 4h Explicação e prática sobre os 

tipos de merengue. 

- 25 maçãs galas  

- 3kg de açúcar 

- 300g de glucose de milho 

- Vinagre de álcool  

- Corante em gel vermelho 

- 500g de chocolate cobertura 

meio amarga  

- 300g de chocolate cobertura 

branca 

- 15 ovos 

- 2kg de farinha de trigo 

- 80g de fermento químico  

- 1l de leite 

- 4 caixas de leite condensado 

- 100g de amido de milho 

- 3 caixas de creme de leite 

- 5 cenouras 

- Pó saborizante de morango 

- 1l de chantili 

- 300g de doce de leite 

- 1kg de glaçúcar 

- 300g de chocolate em pó  

- 1l de óleo de soja 

- 30 embalagens para bem-casado  

- 2un de fita de cetim fina 

- 20 potes de 180ml para bolo no 

pote  

- 20 copos para copo da felicidade 

- Saquinho plástico para embalar 

maçã do amor 

- 30 palitos de madeira para 

sorvete 

- 1 bandeja de morango 

- 10 sacos de confeitar  

- Bicos de confeitar 

- Chocoball médio branco 

- Pó para decoração perolado 

- Durex 

12 27/07 4h Doces tradicionais brasileiros, 

pudim de leite, bolo de rolo, 

pudim de tapioca, ambrosia, 

pavê, pé de moleque, pé de 

moça, paçoca. 

- 15 bolos falsos de 15cm de 

diâmetro cada 

- 8 bolos falsos de 20cm de 

diâmetro cada  

- 5l de chantili 

- 1kg de chocolate cobertura 

branca  

- Corante em gel de cores variadas 

- 20 sacos de confeitar de tamanho 

médio 

- 15 cakeboards de 20cm de 

diâmetro cada 

- 100g de glucose de milho 

- Bicos de confeitar  

- Adaptador de bicos  

- Papel manteiga 
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13 02/08/ 4h Introdução da parte de doceria 

dentro da confeitaria.  

- 1kg de margarina sem sal 

- 3kg de farinha de trigo  

- 2kg de açúcar 

- 80g de fermento químico  

- 2l de leite 

- Extrato de baunilha 

- 10 caixas de leite condensado 

- 6 caixas de creme de leite 

- 6m de tira de acetato com 15cm 

de altura 

- 20 ovos 

- 10 sacos de confeitar 

- 4 cakeboards de 20cm de 

diâmetro cada 

- Bisnagas de plástico para 

ketchup  

- Desmoldante 

- Plástico filme 

- Papel manteiga 

- 1l de chantili 

14 03/08 4h Preparos de massas de 

brigadeiros e recheios para 

bombons. 

- 2l de chantili  

- 200g de leite em pó 

- 10 sacos de confeitar  

- Bicos de confeitar 

15 09/08 4h Elaboração de uma mesa de 

doces com preparos pré-

estabelecidos pela professora, 

como trabalho de conclusão da 

oficina. 

Além disso, elaboração e 

preparo da mesa, dinâmica de 

venda desses produtos para a 

professora. 

- A definir.  

 


