
                Prefeitura Municipal de Igarassu 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Igarassu – PE 
Criado pela Lei Federal 8060/1990 Instituído pela Lei Municipal 2790/2012 

 

Rua Pedro de Melo Costa, n° 40 – Centro – Igarassu – PE – CEP 53610-390 
CNPJ: 01.201.449/0001-80 – Fone: (81) 3545- 8885 -  comdica_igarassu@ig.com.br 

 
Página 1 de 9 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE IGARASSU - COMDICA 

 

 
 

EDITAL 001/2021 

Relatório Anual 

 

 
 

 

 

  



                Prefeitura Municipal de Igarassu 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Igarassu – PE 
Criado pela Lei Federal 8060/1990 Instituído pela Lei Municipal 2790/2012 

 

Rua Pedro de Melo Costa, n° 40 – Centro – Igarassu – PE – CEP 53610-390 
CNPJ: 01.201.449/0001-80 – Fone: (81) 3545- 8885 -  comdica_igarassu@ig.com.br 

 
Página 2 de 9 

 

 

 

Dados do Projeto  

Município: Igarassu/PE 

Projeto: Passagem para o Futuro 

Entidade ou Órgão Executor: Associação Ponto Cidadão 

Responsável pelo projeto: Maria Amélia Bezerra Leite 

Responsável pelo preenchimento: Roberta Cristina Souza Cavalcanti 

Contato: 3543-0277 

Período de desenvolvimento do Projeto: 6 meses 

Período de referência do relatório: Julho a  Dezembro de 2021 

 

 

1. Quantitativo e Perfil 

 
Beneficiários Diretos – Atendidos e Perfil  

Entendemos como beneficiários dos projetos, quem recebeu a ação do programa 

diretamente (crianças e adolescentes). E importante ter o registro de todos os beneficiários 

que são atendidos pelo programa para uma possível auditoria. 

Qual é a capacidade de atendimento do seu projeto? (Quantas crianças e adolescentes o 

programa consegue atender)  

100 jovens 

Quantas crianças/adolescentes foram atendidas no programa em 2021? (Não contabilizar 

várias vezes o mesmo beneficiário). 

82 jovens (Como o programa inicia em janeiro, tivemos algumas desistências durante o 

ano. Mas iniciamos com 100 alunos) 

 

 

Quantifique por faixas etárias Quantidade de 

crianças e 

adolescentes 

Quantidade do 

sexo feminino 

Quantidade do 

sexo 

masculino 

Crianças de 0 a 3 anos - - - 

Crianças de 4 a 6 anos - - - 

Crianças de 7 a 9 anos - - - 

Crianças de 10 a 11 anos - - - 
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Adolescentes de 12 a 15 anos - - - 

Adolescentes de 16 a 17 anos 27 18 09 

Adolescentes de 18 ou mais 
anos 

55 39 16 

Total  82 57 25 

 

 

 

Quantifique por cor/raça Branca Preto Pardo Amarelo Indígena Outros 

Crianças de 0 a 3 anos - - - - - - 

Crianças de 4 a 6 anos - - - - - - 

Crianças de 7 a 9 anos - - - - - - 

Crianças de 10 a 11 anos - - - - - - 

Adolescentes de 12 a 15 

anos 

- - - - - - 

Adolescentes de 16 a 17 
anos 

7 6 14 - - - 

Adolescentes de 18 ou mais 
anos 

17 17 21 - - - 

Total  24 23 35 - -  

 

 

O projeto atende crianças ou adolescentes com deficiência? Se sim, quantifique abaixo: 

Motora: 

Auditiva: 

Intelectual: 

Visual: 

 

 

 

 

Beneficiários Indiretos – Atendidos e Perfil 

Entendemos como beneficiários indiretos os familiares, pais e irmão, quem recebeu a ação 

do programa indiretamente. E importante ter o registro de todos os beneficiários que são 

atendidos pelo programa para uma possível auditoria. 

Qual é a capacidade de atendimento do seu projeto?  

Levando em consideração a média de 3,66 pessoas por família neste ano de 2021, temos a 

capacidade de atender 366 beneficiários indiretos. 



                Prefeitura Municipal de Igarassu 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Igarassu – PE 
Criado pela Lei Federal 8060/1990 Instituído pela Lei Municipal 2790/2012 

 

Rua Pedro de Melo Costa, n° 40 – Centro – Igarassu – PE – CEP 53610-390 
CNPJ: 01.201.449/0001-80 – Fone: (81) 3545- 8885 -  comdica_igarassu@ig.com.br 

 
Página 4 de 9 

 

 

Quantas familiares (mães, pais, irmãos entre outros) foram atendidas no programa em 

2021? 

Até o final do curso 81 famílias, levando em consideração que temos irmãos. 

 

 

 

Quantos beneficiários são usuários do Bolsa Família? 

18 

 

 

2. Qualitativos 

 

Gestão do projeto: queremos conhecer um pouco mais de como está a execução do projeto  

e seus resultados 

 

Qual o objetivo geral do projeto? (Descrever qual o objetivo do projeto) 

Qualificar profissionalmente jovens social e economicamente vulneráveis, para trabalhar 

em áreas administrativas e desenvolver competências essenciais (profissionais e 

psicossociais) com foco na melhoria da sua condição de empregabilidade e no exercício da 

cidadania. 

 

Quais foram as metas definidas para o projeto 2021?  

1. Arrecadação 1.1. Sustentar parceiros atuais e reconquistar as perdas. 

1.2. Conseguir novos parceiros. 

1.3. Ampliar apoio de instituições. 
 

1. Visibilidade 1.1. Criar estratégia de comunicação. 

1.2. Manter, pelo menos, 70% dos alunos matriculados. 

1.3. Inserir, pelo menos, 85% dos jovens no mercado. 
 

2. Pedagógico 2.1. Reforçar trabalho psicossocial. 

2.2. Garantir acesso dos alunos às aulas (presencial e/ou remotamente).  

2.3. Retomar Colegiados Pedagógicos. 

2.4. Estruturar eventos extra-curriculares. 

3. Reforço de 
Vínculos 
Institucionais 

3.1. Reestruturar Conselho. 

3.2. Ampliar aproximação com os mantenedores e com a Prefeitura. 

3.3. Criar espaço de aproximação com a família. 
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Quais os principais problemas enfrentados na execução do projeto? (ex: operacionais, 

técnicos, etc.) 

 

A adequação devido a pandemia foi um desafio! Mas com planejamento conseguimos 

executar todas as atividades propostas no Plano de Trabalho. 

Equipe enxuta, pela necessidade de contenção de despesas. 

Executar atividades planejadas com os beneficiários indiretos. 

 

Quais são os serviços ofertados para as crianças e adolescentes atendidos pelo projeto? 

Formação profissional, na área administrativa, de forma que os jovens tenham um 

diferencial competitivo no mercado de trabalho. 

 

Quais são os serviços ofertados para as famílias das crianças e adolescentes atendidos 

pelo projeto? 

 

Os trabalhos são bem pontuais, mas costumamos realizar reuniões, oficinas, passeios. 

 

Quais foram as melhorias e resultados alcançados no atendimento das crianças e 

adolescentes do projeto? 

 

Parceira com o Criança Esperança. 

Parceira com o Instituto Aliança. 

Média de 80% de inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

Média de 9,0 na última avaliação de desempenho dos jovens feita pelos empregadores em 

2021. 

Cumprimento de 100% das atividades programadas. 

Permanência de 11 voluntários que auxiliam na formação profissional dos jovens, sendo 8 

em sala de aula, 2 no administrativo e 1 em serviços gerais. 

Fomento do equilíbrio emocional e a consciência cidadã dos jovens. 

Prêmio Parcerias, promovido pela Aliança Interage e pelo Instituto Ação Empresarial pela 

Cidadania, com o Projeto Formação Profissional de jovens, na categoria Parceria 

Consolidada, Edição 2007/2008. 

Conquista do Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal. 

Conquista do Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual 

Prêmio Igarassu Social 2018 

Parceria com Secretaria de Educação de Igarassu 

Parceria com Secretaria de Articulação Social de Igarassu 
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Parceria com a Guarda Municipal de Igarassu 

Parceria com o Comdica Igarassu 

 

Quais foram as melhorias e resultados alcançados na infraestrutura do Projeto? 

Aquisição: 

Internet mais veloz para atendimento da nova demanda, devido a pandemia 

Internet em todas as salas de aula 

Ar condicionado 

06 computadores para sala de informática 

Som para todas as salas de aula 

Geladeira industrial 

Reforma de dois banheiros 

Armários para organização da sala do arquivo 

 
Avanços e dificuldades – Descrever as possíveis mudanças ou avanços promovidos pelo 

projeto no que tange a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes e quais aspectos 

não aconteceram conforme o planejado e o que foi realizado para minimizar os seus 

impactos  

 

Devido a pandemia, tivemos que adiar ou reestruturar alguns eventos e atividades ao longo 

do ano. Porém conseguimos executar 100% do programado. 

 

 
 

Lições aprendidas e recomendações – Descrever as aprendizagens neste período e 

recomendações para o Programa Amigo de Valor  

 

A maior aprendizagem no ano de 2021, é que precisamos agir rápido quando mudanças 

repentinas, como a pandemia, acontecem e realizar as adequações necessárias para seguir 

oferecendo um serviço de qualidade.  

Apesar do início ter sido bem desafiador conseguimos adaptar a forma de trabalho e 

obtivemos resultados bem positivos, mesmo diante do contexto pandêmico. Mas para isso, 

contamos com um planejamento estratégico consistente, reinvenção do processo 

pedagógico e administrativo, equipe comprometida e apoio de parceiros. 
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Comunicação – Descrever as inciativas realizadas junto ao público externo para divulgar o 

projeto e o trabalho desenvolvido. Ex.: materiais de divulgação, notícias em jornais, sites 

ou rede social, entre outros.  

 

Temos uma assessoria de imprensa que divulga notícias sobre a Instituição e Projetos: 

clipping.vozcom.com.br/ponto-cidadao/ 

 

Divulgamos também nas redes sociais 

Facebook: Ponto Cidadão 

Instagram: ponto_cidadao 

 

 
Imagens 

 

Instagram: ponto_cidadao (nas redes sociais publicamos muitas de nossas atividades e 

eventos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha Doação de Sangue Torneio de Dominó                
(Projeto de Matemática) 
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Feira Cultural Feira de Tecnologia 

Participação da Feira de Trânsito 
de Igarassu 

Feira Junina 

Gincana Socioambiental 

Palestras 
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Igarassu, 10 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

Roberta Cristina Souza Cavalcanti 

Responsável pelo Projeto 

 

 

 

 

Maria Amélia Bezerra Leite 

Presidente da Instituição 

Aula de Saúde e Segurança no 
Trabalho 

Semana de Conscientização e 
Valorização das Múltiplas 

Necessidades 
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