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A ENTIDADE ||| 
RAZÃO SOCIAL 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA 

CNPJ 

01.716.711/0001-20 

ENDEREÇOS 

EQNP 09/13, Módulos B/D, Área Especial, Setor P Norte – Ceilândia – DF | CEP: 72240-572 
QNN 31, Módulo K, Área Especial, Ceilândia Norte – Ceilândia – DF | CEP: 72225-321 
QNN 16, Lote A, Área Especial, Guariroba, Ceilândia Sul – Ceilândia – DF | CEP: 7220-161 
Eletrônico: centrocomunitariodacrianca@gmail.com 
Site: www.criança.org.br 

TELEFONES  

(61) 3585-9093 | (61) 3375-0057 | (61) 3021-9966 

PÚBLICO ALVO 

Atendimento de educação infantil a crianças com idade entre 01 a 05 anos e oferta de minicursos e oficinas às famílias atendidas 
e à comunidade circundante, na perspectiva do apoio sócio familiar e atendimento socioeducativo. 

MISSÃO 

Ser uma instituição de excelência no atendimento às crianças promovendo sua formação integral, sem distinção de cor, raça, 
condição social, credo político ou religioso, fortalecendo os laços comunitários e familiares, de maneira colaborativa, criativa e 
inovadora, conservando, destarte, a base sólida do Centro Comunitário da Criança. 

REGISTROS 

 CDCA/DF – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal: 
Resolução nº 615/2016, DODF nº 70, de 10 de abril de 2016; 

 CAS/DF: Conselho de Assistência Social do Distrito Federal: 
Registro Nº 51/2012, DODF Nº 238, 26/11/2012. 

 Credenciamento SEDF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:  
Portaria Nº 182, 22 de julho de 2013, Pág. 03; 
Portaria Nº 104, DODF Nº 146 de 29 de julho de 2011, Pág. 09; e 
Portaria Nº 185, 22 de julho de 2013, Pág. 04. 
Em processo de renovação tendo em vista a formação da  
Rede Centro Comunitário da Criança (Processo nº 084.337/2016) 

 CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social:  
Portaria Nº 18, de 27 de janeiro de 2016, DOU – 30/02/2016, Pág. 133 
Em renovação/concessão do CEBAS - Educação  
(Processo nº 71000.001069/2016-09). 

 Utilidade Pública do Distrito Federal: Decreto Nº 23.583, DODF Nº 21 - 06/02/2003. 
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HISTORICIDADE ||| 

Fundado em 20 de fevereiro de 1986 pela então professora Luzia de Lourdes Moreira de Paula, o Centro Comunitário da Criança 

– C.C.C. é uma entidade social sem fins lucrativos e promocionais que tem como finalidade a defesa dos direitos humanos, 

destacando-se o direito à Educação e Cidadania. Busca a excelência no cuidado e educação das crianças sem qualquer distinção 

quanto à raça, cor, gênero, condição física e social, credo político ou religioso, trabalhando de forma sustentável, colaborativa, 

criativa e inovadora. Objetiva ainda o fortalecimento dos laços comunitários e familiares por meio de encontros, palestras, 

oficinas, minicursos de formação e promoção, na perspectiva do Apoio Sócio Familiar e Atendimento Socioeducativo. 

Em meio a uma comunidade carente e com altos índices de violência, mediante a crescente necessidade das famílias, em especial 

as mães, que precisavam trabalhar e enfrentavam grandes dificuldades por não dispor de um local onde pudessem deixar seus 

filhos e o temor de que as crianças se perdessem em meio às drogas e à criminalidade, iniciou-se o trabalho da instituição.  

A dificuldade inicial era manter um espaço com poucos recursos físicos e materiais aliados aos problemas socioeconômicos da 

região que legitimava a extrema vulnerabilidade social de Ceilândia. Priorizou-se então um “cuidado alternativo”. O C.C.C. buscou 

assistir não tão somente a criança, mas a família de forma integral, onde além de visar um atendimento humanizado e 

construtivo em relação ao cuidar e educar considerou-se ainda uma alimentação sustentável como foco do trabalho, visto que a 

grande dificuldade era alimentar com baixos custos, sem perder em qualidade e saúde e ainda fazer da alimentação um “escudo” 

contra as doenças da fome ou má nutrição. Paralelo a isso, os materiais utilizados na alimentação, educação das crianças e 

famílias foram e são sempre utilizados dentro do contexto que estão inseridos, sendo aproveitados e reaproveitados ao máximo. 

O foco construtivista auxiliou na criação de um vínculo direto com a comunidade atendida, pois desde o início todos contribuíram 

para a edificação de um espaço onde ambos possam se sentir impelidos a colaborar e percebam a relevância de sua participação 

para garantia e manutenção do serviço. Assim, mesmo que a violência e a vulnerabilidade social sejam uma realidade na 

comunidade e de certa forma influenciem o trabalho, estes não são vistos como dificultadores, mas como uma oportunidade de 

discussão a fim de buscar alternativas em conjunto afim de melhor lidar com a esse cotidiano, resultando em um enriquecimento 

das relações e da convivência.  

Desta feita, todo o trabalho da instituição converge ao foco principal de sua atuação - um atendimento que exprima a eficiência, 

eficácia e efetividade no acompanhamento a criança, por conseguinte, a família. Tal ideal só é possível a partir da observância 



 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA | RELATÓRIO DE AÇÕES 2016 

   

5 

 

integral às suas necessidades, concretizável apenas se considerado o meio em que o público alvo está inserido, além de todos 

àqueles agentes que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento destes cidadãos. 

Conforme preconizado em seu Estatuto o Centro Comunitário da Criança tem por constituição uma Diretoria e um Conselho 

Fiscal eleitos em Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e fiscalização daquele, aos quais cabe representar a entidade 

ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cumprir seu Estatuto e Regimento, coordenar as atividades gerais e específicas 

realizadas pela entidade, bem como as demais obrigações dispostas no próprio documento estatutário. A Diretoria, eleita para 

um período de 05 (cinco) anos, passível de reeleição, é composta por 06 (seis) membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 

Segundo Secretário, Tesoureiro e Segundo Tesoureiro. O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) Conselheiros Titulares e 03 

(três) Conselheiros Suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria para igual período de mandato.  

Mantenedora de Escolas de Educação Infantil, o C.C.C. com três (03) unidades físicas em funcionamento, atendeu em 2016, 

diariamente, mais de 711 (setecentas e onze) crianças na faixa etária de 01 (um) a 05 (cinco) anos, ofertando educação infantil 

em tempo integral (07h30min às 17h30min), cinco refeições diárias e demais bens necessários à sua formação física, moral e 

social, sem qualquer ônus aos seus beneficiários.  

Tem-se em vista também um projeto no Setor Habitacional Sol Nascente para atendimento às crianças e adolescentes em uma 

unidade que passa por reformas, em cuja comunidade apresenta altos índices de miséria e pobreza, extrema vulnerabilidade 

social e que segundo pesquisas do IBGE já se tornou a favela mais populosa da América Latina, com cerca de 80 mil habitantes. 

Cabe salientar ainda que grande parte do público atualmente atendido nas demais filiais do CCC reside neste setor. 

De forma concomitante ao atendimento a crianças e adolescentes e buscando atender e assistir as famílias e a comunidade de 

forma integral são oferecidos Minicursos e Oficinas de Formação e Promoção para 100 jovens e adultos com idade entre 18 e 60 

anos (Corte & Costura, Facção e Malharia; Artesanato (Confecção de flores, bonecas, bolsas, etc.) Tecelagem Mineira; Tapeçaria, 

Crochê e Tricô e Alimentação Sustentável), além da realização de diversos eventos, encontros, palestras e projetos que objetivam 

a participação familiar e comunitária, bem como assistir às famílias em inúmeros aspectos, na perspectiva da orientação e apoio 

sócio familiar. 

A entidade busca ainda manter com recursos próprios, ajuda de parceiros e voluntários o projeto intitulado Sala de Leitura, com 

foco no atendimento sócio educativo e fortalecimento de vínculos, com participação de 30 adolescentes entre 7 e 12 anos, 

divididos em dois grupos – matutino e vespertino, os quais no contra turno escolar participam de atividades de incentivo à leitura  
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atividades lúdico-desporto-culturais, complementação escolar, entre outras.  

O Centro sempre pautou pelo trabalho em conjunto com a sociedade e o Estado, parcerias estas que possibilitaram a 

manutenção das atividades, o crescimento e o enriquecimento do trabalho desenvolvido junto à comunidade.  A instituição conta 

com uma parceria junto ao Governo do Distrito Federal através da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, com a qual 

mantém convênio para atendimento de educação básica. Contudo cabe lembrar que este recurso é insuficiente para suprir todas 

as necessidades cotidianas da instituição, muito menos expandir ou diversificar a oferta de serviços à comunidade.  

Além do convênio já citado, mantém parcerias com diversas organizações e setores, sendo alguns deles: Correio Braziliense 

Solidário, Mesa Brasil SESC, Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – SUBSAN, EMATER-DF, Serviço Social do Distrito 

Federal - SECONCI-DF, Comitê S.O.S. Cidadania, Colégio SIGMA, Faculdade SENAC, Assistência Social Casa Azul, Conselhos 

Tutelares de Ceilândia, Postos e Unidades de Saúde, Escolas Públicas da região, Fundação Banco do Brasil, Feira do Produtor de 

Ceilândia, entre outros.  
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FINALIDADE ESTATUTÁRIA ||| 

Atender crianças promovendo seu desenvolvimento global, bem como de seus familiares e comunidade, sem distinção de cor, 

raça, condição social, credo político ou religioso, favorecendo também o desenvolvimento de talentos e capacidades para a 

convivência social, protagonismo e autonomia e nessas ações produzir aquisições socioeducativas, materiais e sociais aos 

indivíduos e suas famílias capazes de suprir suas necessidades de reprodução social. 

OBJETIVOS ||| 

O Centro Comunitário da Criança tem como objetivos: 

I. assistir, promover e valorizar as crianças e adolescentes e os grupos de pessoas menos favorecidas; 

II. incentivar programas socioeducativos, voltados para a comunidade carente, especialmente crianças e adolescentes, 

conscientizando a sociedade da importância da educação como forma de integração social; 

III. promover cursos profissionalizantes aos adolescentes e adultos carentes, preferencialmente aos desempregados, a fim 

de prepara-los para o mercado de trabalho; 

IV. promover palestras e minicursos sobre prevenção de doenças, prevenção ao uso de drogas, saneamento básico, 

educação familiar, integração social, ou sobre qualquer outro tema que contribua com a melhoria na qualidade de vida 

e eleve a autoestima da população carente; 

V. promover e incentivar ações culturais, esportivas e recreativas a arte, folclore; 

VI. oferecer oportunidades, meios e condições para educação de base, habilitação profissional, recreação, arte, melhoria 

dos padrões culturais e ascensão social; 

VII. produzir e distribuir literatura-educativa sobre higiene, saúde, bons hábitos voltados para esclarecimentos quanto aos 

perigos dos males sociais; drogas, violência, doenças sexualmente transmissíveis; 

VIII. promover o convívio e a fraternidade humana, o sentido e a ação comunitária, a participação e a 

integração social. 
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ORIGEM DOS RECURSOS ||| 

Os recursos do Centro Comunitário da Criança são constituídos: 

I. pelas rendas provenientes dos resultados de suas atividades; 

II. pelos usufrutos que lhe forem constituídos; 

III. pelas rendas provenientes dos títulos, ações ou ativos financeiros de sua propriedade ou operação de crédito; 

IV. pelas rendas auferidas de seus bens patrimoniais, as receitas de qualquer natureza, inclusive as provenientes de vendas 

de publicações e produtos, remuneração de trabalhos técnicos, participação em empresas e empreendimentos, 

resultado das atividades e outros serviços que prestar; 

V. pelas doações e quaisquer outras formas de benefícios que lhe forem destinadas; 

VI. pelas rendas próprias de imóveis que vier a possuir e pelos rendimentos auferidos de explorações dos bens que terceiros 

confiarem à sua administração; 

VII. por recursos nacionais ou internacionais oriundos de instituições congêneres, para viabilizar a concretização dos 

objetivos propostos; 

VIII. por dotações orçamentárias oriundas de orçamentos públicos, decorrentes de coparticipação em programas, projetos 

ou atividades com objetivos afins; 

IX. por outras rendas eventuais. 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL ||| 

A participação e articulação da Sociedade Civil é papel fundamental para garantia de políticas públicas que que reflitam solução 

em consonância com a realidade e os problemas sociais enfrentados no cotidiano na comunidade em que a instituição está 

inserida, e é com este pensamento que hoje o Centro Comunitário da Criança buscar ao máximo estar presente nos mais diversos 

segmentos ligados ao Poder Público, possibilitando criar uma ponte que enriqueça discussões e reflita nas ações do Estado em 

prol da comunidade, garantindo a eficácia das políticas públicas existentes e a implementação de novas estratégias, conforme 

demanda e diagnóstico da realidade onde se inserem as entidades do Distrito Federal.  

Hoje a instituição é membro titular atuante no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal – CDCA/DF, órgão deliberativo da política de promoção dos direitos da criança e do 
adolescente, controlador das ações de implementação dessa política e responsável por fixar critérios de 
utilização e planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF. 
 

A entidade participa ainda, sempre que possível e na condição de ouvinte, das reuniões do Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, órgão colegiado e deliberativo, de caráter permanente, 
integrante do sistema descentralizado e participativo de assistência social, o Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, e vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública do Distrito Federal responsável 
pela coordenação e execução da Política de Assistência Social.  
 

Além deste, busca participar enquanto suplente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Distrito Federal – CONSEA/DF, órgão colegiado de caráter permanente e de assessoramento imediato ao 
Governador do Distrito Federal, tem como finalidades aquelas dispostas em decreto, com vistas a apoiar 
a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e à 
garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

De extrema relevância, reconhecida representatividade e atuação, o Centro Comunitário da Criança é também associado ao 

Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social do Distrito Federal - CEPAS, que tem a finalidade de assegurar direitos 

e garantias às Instituições Beneficentes que promovem o atendimento no âmbito da saúde, educação e assistência social, 

participando do conselho num intuito de fortalecer a as organizações do terceiro setor que atuam no Distrito Federal. 
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ESTRUTURA FÍSICA ||| 

O Centro Comunitário da Criança conta hoje com cinco unidades, todas em localidades distintas, porém situadas em Ceilândia, 

nas quais são desenvolvidos alguns projetos, dentre eles a Educação Infantil, ofertada em três espaços denominados: Escola 

Centro Comunitário da Criança, Escola Centro Comunitário da Criança – Célula I e Escola Centro Comunitário da Criança – Célula 

II, localizadas na EQNP 9/13, Módulos B/D, Área Especial, Ceilândia; na QNN 31, Módulo K, Área Especial, Ceilândia e na QNN 16, 

Lote A, Área Especial, Guariroba – Ceilândia, respectivamente. Conta também com um Centro de Produção de Complementos 

Alimentares – CPCA, situado à EQNP 09/13, Bloco G, Lote 05, Loja 02, uma Sala Multiuso - Biblioteca, Sala de Jogos/Atividades e 

Multimídia - e um Galpão de Produção, ambos localizados também na EQNP 9/13, Módulos B/D, Área Especial, sendo aquele 

destinado prioritariamente ao atendimento de crianças e adolescentes e este à realização de minicursos, oficinas e palestras para 

as crianças, adolescentes, famílias e a comunidade atendida, bem como a produção de artesanatos e costuras diversas e a 

fabricação de complementos alimentares embasados para os projetos, bem como a captação de recursos. A entidade mantém 

unidade Centro Comunitário da Criança – Célula III, situada no Setor Habitacional Sol Nascente Chácara 84 Conjunto A1 Lote 21, 

cuja reforma está em andamento, tendo previsão de finalização para início das atividades no segundo semestre de 2017. 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA 
 EQNP 09/13 MÓDULOS B E D AE P NORTE 

DEPENDÊNCIAS QTD 

ALMOXARIFADO / DESPENSA 03 

BANHEIRO DE USO ADULTO  02 

BANHEIRO INFANTIL C/ 04 BOXES E 1 CHUVEIRO 02 

BANHEIRO P.N.E.E 01 

BANHEIRO P.N.E.E UNISSEX (SALA DE LEITURA) 01 

BANHEIRO UNISSEX (SALA DE LEITURA) 01 

COZINHA INDUSTRIAL 01 

DIRETORIA 01 

PARQUE INFANTIL 01 

REFEITÓRIO 01 

SALA DE AULA 04 

SALA DE COLCHONETES 01 

SALA DE INFORMÁTICA 01 

SALA DE LEITURA 01 

SECRETARIA 01 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 280 m2 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA - CÉLULA I 
QNN 31 MÓDULO K AE CEILÂNDIA NORTE 

DEPENDÊNCIAS QTD 

ALMOXARIFADO / DESPENSA 02 

BANHEIRO DE USO ADULTO 04 

BANHEIROS INFANTIS (COLETIVOS E SALAS) 08 

COZINHA INDUSTRIAL 01 

LAVANDERIA 01 

PARQUE INFANTIL 01 

PÁTIO COBERTO 01 

PÁTIO DESCOBERTO 01 

REFEITÓRIO 01 

SALA DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01 

SALA DE AULA 09 

SALA DE COLCHONETES 01 

SECRETARIA ESCOLAR 01 

SOLÁRIO SALA DE AULA 05 

TELECENTRO 01 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 580 m2 
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ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CÉLULA II 
QNN 16 LOTE A AE GUARIROBA - CEILÂNDIA 

DEPENDÊNCIAS QTD 

ALMOXARIFADO / DESPENSA 07 

AUDITÓRIO 01 

BANHEIRO ADULTO INDIVIDUAL 04 

BANHEIRO ADULTO PCD 02 

BANHEIRO COLETIVO DE USO ADULTO 02 

BANHEIRO INFANTIL COLETIVO 03 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 01 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 01 

COZINHA INDUSTRIAL 01 

DEPÓSITO DE COLCHONETES 01 

DEPÓSITO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA 01 

DIRETORIA 01 

DIRETORIA PEDAGÓGICA 01 

FRALDÁRIO 01 

FRALDÁRIO C/ 03 CUBAS E 01 BOX SANITÁRIO 01 

GUARITA 01 

LAVANDERIA 01 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 01 

PARQUE INFANTIL 01 

PÁTIO COBERTO 02 

PÁTIO DESCOBERTO 01 

REFEITÓRIO 01 

SALA DE AULA 14 

SALA DE LEITURA/BRINQUEDOTECA 01 

SALA DE REUNIÕES 01 

SALA DE VÍDEO 01 

SECRETARIA ESCOLAR 01 

SOLÁRIO/PARQUE INFANTIL 01 

TELECENTRO 01 

VESTIÁRIO 02 

VESTIÁRIOS/BANHEIROS 02 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 2056 m2 

 

CENTRO DE PRODUÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES 
EQNP 09/13 BLOCO G LOTE 05 LJ 02 

DEPENDÊNCIAS QTD 
TÉRREO 

ÁREA COMERCIAL (EXPOSIÇÃO E VENDA) 01 

ÁREA DE PANIFICAÇÃO, FORNEIO E CONFEITARIA 01 

1° PAVIMENTO 

SALA DE FORMAÇÃO (MINICURSOS E OFICINAS) 01 

BANHEIRO C/ 01 SANITÁRIO 01 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 128 m2 

 

GALPÃO DE PRODUÇÃO 
EQNP 09/13 MÓDULOS B E D ÁREA ESPECIAL 

DEPENDÊNCIAS QTD 

SALA DE FORMAÇÃO (MINICURSOS E OFICINAS) 01 

DEPÓSITO DE MATERIAL (PROJETO) 01 

BANHEIRO C/ 02 SANITÁRIOS 02 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 196 m2 

 

SALA MULTIUSO 
EQNP 09/13 MÓDULOS B E D ÁREA ESPECIAL 

DEPENDÊNCIAS QTD 

SALA DE ATIVIDADES 01 

DEPÓSITO 01 

BANHEIRO C/ 01 SANITÁRIO 02 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 80 m2 

 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA – CÉLULA III 
SHSN CHÁCARA 84 CONJUNTO A1 LOTE 21 CEILÂNDIA 

DEPENDÊNCIAS QTD 

SALA DE AULA 03 

BANHEIRO INFANTIL 02 

COZINHA 01 

BANHEIRO DE USO ADULTO 03 

COORDENAÇÃO GERAL 01 

SECRETARIA E ATENDIMENTO 01 

DEPÓSITO 04 

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 80 m2 
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  APOIO SÓCIO FAMILIAR 
 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
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ACOMPANHAMENTO FAMILIAR ||| 
VISITAÇÃO DOMICILIAR 

Cotidianamente a entidade acompanha os usuários atendidos e é com este intuito que busca realizar visitas domiciliares 

aprofundando o conhecimento a respeito do contexto familiar, social e econômico de cada família. 

A primeira parte dessa estratégia, realizada em julho, consistiu num encontro para formação dos visitadores, que são os 

colaboradores da entidade e, independente da função em que atuam, se voluntariaram para realizar as visitas. As palestras 

contaram com a participação de outros voluntários, membros da diretoria da entidade, conselheiros tutelares e outros 

especialistas que buscaram explanar a respeito da rotina de visitação, a postura do visitador e o diagnóstico do contexto familiar, 

que vai muito além do preenchimento da ficha de visitação, pautando-se pela observação atenta do contexto familiar. 

As visitas foram realizadas em dois sábados, durante o mês de julho, tendo alcançado aproximadamente 20% das famílias 

atendidas. As informações obtidas pelos visitadores foram repassadas aos serviços de apoio técnico especializado, tendo em vista 

amparar os atendimentos realizados às famílias e também tiveram impacto direto nas ações desenvolvidas com as crianças e 

famílias atendidas, uma vez que o conhecimento do contexto sociofamiliar possibilitou a compreensão de aspectos do 

desenvolvimento de cada indivíduo, além de nortear estratégias para as demais ações planejadas em todos os projetos da 

entidade. 

UNIDADE 
PERCENTUAL DE VISITAS 

REALIZADAS 
TOTAL DE FAMÍLIAS 

ATENDIDAS 
MOTIVOS PARA NÃO VISITAÇÃO  

Matriz   
Endereço residencial não localizado (localidade não 

regularizada – Setor Habitacional Sol Nascente 
Célula I 18% 212 

Célula II 16% 306 

PARCERIA COM A REDE DE SERVIÇOS DE CEILÂNDIA 

Como princípio de sua atuação o Centro Comunitário da Criança valoriza a atuação em Rede, buscando fortalecer e garantir o 

acesso aos serviços ofertados à comunidade. Nesta perspectiva a entidade sempre manteve o diálogo e a interface com os Postos 

de Saúde, Conselhos Tutelares, Administração Regional de Ceilândia, entre outros órgãos, o que permitiu a realização de 

palestras e ações de formação junto às famílias e as crianças atendidas. Dentre estas ações destacam-se: 

Palestras: Higiene pessoal; DSTs; Vacinação; Valorização da saúde da mulher; Oficinas de escovação e Distribuição de 

material de higiene bucal. Ações com as crianças e famílias: Semana da criança; Aplicação de flúor; Orientações quanto a 

interface pública de atendimento ao cidadão; Encaminhamento aos Conselhos Tutelares, na perspectiva da garantia de direitos; 
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FORMAÇÃO E PROMOÇÃO ||| 

GALPÃO DE PRODUÇÕES 

A experiência vivenciada pelo Centro Comunitário da 

Criança no decorrer de seus 31 anos de trabalho 

demonstra uma lacuna de opções de lazer e ocupação 

para a comunidade, a qual leva ao tédio, a ansiedade e 

um aumento da angústia nas pessoas. Deste modo, 

embora não seja de caráter profissionalizante, a 

instituição busca proporcionar minicursos e oficinas com 

o intuito de amenizar na vida destas as situações de 

depressão, principalmente na vida das mulheres que em 

suas casas convivem com situação de violência 

doméstica, submissão e dependência financeira. 

Diante do perfil do público que frequenta a instituição, o desenvolvimento dessa proposta visa satisfazer a uma necessidade já há 

tempo observada, buscando assim oferecer atividades que possam se adequar às realidades vivenciadas por pessoas oriundas 

não somente da comunidade local como também de outras comunidades, na sua maioria, de condições socioeconômicas não 

muito elevadas. Assim, o projeto consiste na realização de oficinas e minicursos periódicos com duração determinada, que 

ocorrem no mínimo duas vezes por semana, com três ou quatro horas diárias de atividades, ministrados pelas equipes de 

artesanato e corte e costura do Centro Comunitário da Criança. 

As técnicas e atividades propostas representam uma intersecção entre os saberes oferecidos pela equipe com as solicitações de 

interesse das mães, e ainda interagem no campo social com vistas a empoderar os indivíduos participantes fazendo-os 

perceberem-se como sujeitos de direitos proativos em relação as suas escolhas de melhor viver. Todos os métodos são 

inicialmente verificados e periodicamente reformulados por meio das avaliações de cada oficina. Os Grupos de Produção 

Artesanal – Corte & Costura, Tecelagem, Tapeçaria e Confecção de Adereços e Acessórios têm como objetivo maior o resgate da 

Cultura e valorização do artesanato Mineiro, incluindo-se também a valorização da pessoa humana. É apresentado às crianças, 

adolescentes e adultos da comunidade, além das famílias que participam do projeto por meio de oficinas. 
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A 1ª instrutora do projeto foi D. MARIA DE LOURDES MOREIRA, uma senhora de 84 anos de idade, que faleceu em 2016 deixando 

um enorme legado para entidade. Mãe da fundadora, Dona Maria repassou para o grupo seus conhecimentos sem nada exigir 

em troca, acompanhando, sempre que possível e dentro de sua capacidade, as atividades desenvolvidas na tecelagem. Seu 

entusiasmo refletiu e ainda reflete na aprendizagem das alunas que hoje são quem ministram os minicursos a comunidade. 

CPCA - CENTRO DE PRODUÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES 

Iniciativa voltada à produção de complementos alimentares naturais embasados 

nos princípios da alimentação sustentável, criada também para combater a 

desnutrição, inclui alimentos de alto valor nutritivo, de custo mais baixo, de 

paladar adaptado à região e preparo rápido, sendo sustentável por produzir 

refeições que não causem impactos ambientais, considerando ainda os aspectos 

sociais, econômicos, éticos e de saúde que envolvem a boa nutrição. Como 

resultado tem-se um cardápio saudável visando atender a todas as necessidades 

do organismo. O carro chefe desta alimentação é o princípio da MULTIMISTURA - 

da variedade - que aproveita diversos alimentos geralmente desprezados. Esse 

complemento alimentar tem em sua composição: farelos (de arroz e de trigo), 

folhas verde-escuras (de batata-doce, mandioca, taioba, beldroega, etc.) e sementes (de abóbora, melancia, gergelim, jaca, caju, 

melão, etc.). Além da multimistura são produzidos diversos outros complementos pelo CPCA. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo CPCA destacam-se: 

 Atendimento a clientes externos, sendo o valor revertido para as ações da entidade; 

 Confecção de produtos para complementar refeições servidas nos programas realizados na entidade; 

 Exposição e venda de produtos - 28 de março | 04 de abril | 28 de maio; 

 Fornecimento diário de produtos às crianças atendidas pela instituição; 

 Participação e orientação à comunidade e as famílias sobre os complementos alimentares; 

 Promoção de palestra para alunos e professores da Escola Classe 38 de Ceilândia - 12 de setembro; 

 Realização de oficina sobre alimentação sustentável direcionada às famílias atendidas - 12 de novembro; 

 Reuniões com os funcionários; 

 Treinamento de funcionários para o manuseio e uso dos complementos alimentares. 
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ESCOLA E FAMÍLIA ||| 
A proposta buscou estreitar a relação entre a família e a instituição, fazendo dessa interação algo cada vez mais 

natural e cotidiano, resgatando o interesse em conhecer e compreender metodologias, relações e abordagens, 

podendo então participar daquilo que remete a educação, cuidado, atenção, afetividade, asseio, entre outros, 

relacionados diretamente com o desenvolvimento integral das crianças. 

PALESTRAS E REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS ||| 
Realizadas periodicamente, estas reuniões buscam intensificar o diálogo entre os participantes, valorizar as relações e aprimorar 

as atividades desenvolvidas no cotidiano em todos os projetos. Tópicos abordados: 

ATENDIMENTO ||| 
O Centro Comunitário da Criança ofereceu minicursos e oficinas de Alimentação Sustentável; Corte e Costura; Tecelagem 

Mineira; e outros Artesanatos. Os minicursos e oficinas aconteceram de forma contínua, embora não simultânea, permanente e 

planejada, tendo em vista o empoderamento social para a organização, formação e capacitação dos usuários. 

ORIGEM DOS RECURSOS ||| 
Os minicursos e oficinas são mantidos por meio de recursos captados através de eventos como feiras, bazares beneficentes e 

exposições do material produzido, assim como bingos, almoços, jantares, festividades e doações, o que se faz possível tendo em 

vista a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos, além das doações de parceiros e colaboradores. 
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OBJETIVOS ALCANÇADOS ||| 

 Prestação de atendimento a usuários abrangidos pelo sistema socioassistencial;  

 Complementação do trabalho social com a comunidade, contribuindo para a prevenção da ocorrência de situações de 

risco social e fortalecendo a convivência comunitária. 

 Estímulo do desenvolvimento do protagonismo social dos usuários por meio do acesso a informações sobre direitos e 

sobre a participação cidadã.  

 Acesso a experiências artísticas e culturais, com vistas ao desenvolvimento de novas descobertas. 

 Favorecimento ao desenvolvimento de atividades intergeracionais para propiciar trocas de experiências e vivências que 

fortaleçam o respeito, a solidariedade e os vínculos comunitários.  

 Promoção da inclusão social; 

 Valorização da cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seu artesanato; 

 Identificação e conhecimento das condições de vida dos indivíduos; 

 Oportunização de novos conhecimentos a partir de vivências intergeracionais; 

 Resgate da cultura e a valorização do artesanato; 

 Apoio aos usuários por meio da promoção de espaços coletivos para partilhar conhecimentos por meio da troca e escuta 

de vivências; 

 Comercialização dos produtos por meio de feiras populares, centros comerciais e outros sistemas solidários de 

intercâmbio, sendo os recursos revertidos para manutenção do projeto; 
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ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA ||| 
Os minicursos de formação e promoção foram realizados na unidade da instituição. Matriz (ENQP 09/13) que funciona em 

terreno cedido pela TERRACAP, tendo área total de 1.061 m² e 280 m² de área construída; Galpão Multifuncional, o qual as 

instalações são provenientes de cessão da Administração Regional de Ceilândia, sendo 196 m2 de área construída; CPCA (EQNP 

09/13), cujo o edifício é cedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Transferência de Renda do Distrito Federal – 

SEDEST, tendo 128 m2 de área construída. 

A Recepção e atendimento inicial dos participantes acontece na secretaria da unidade referência (Matriz). O Acolhimento dos 

usuários acontece nas Salas de Reunião, no CPCA e no Galpão Multifuncional, estruturas que contam com banheiros, adequada 

iluminação, ventilação, conservação, salubridade, limpeza e garantia de acessibilidade em todos os seus ambientes. Em face de 

necessidade são utilizados outros espaços e recursos da entidade. 

PÚBLICO ALVO ||| 

Os serviços oferecidos destinaram-se as famílias e a comunidade circundante - usuários adultos e idosos, preferencialmente 

moradores da cidade de Ceilândia, que se encontravam em situação de vulnerabilidade devido ao desemprego, a falta de 

capacitação para o mercado de trabalho ou devido ao enfraquecimento dos vínculos familiares, estes prioritariamente 

encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social da região. Objetivou-se inserir os usuários em atividades visando 

a inclusão produtiva, o empreendedorismo e a capacidade de autogestão por meio do convívio, como forma de oferecê-los 

oportunidade de trabalho de maneira autônoma e geração de renda, a fim de favorecer o desenvolvimento de talentos e 

capacidades para a convivência social e protagonismo e nessas ações produzir aquisições socioeducativas, materiais e sociais aos 

indivíduos e suas famílias capazes de suprir suas necessidades de reprodução social. 

ATENDIMENTO ||| 
Os minicursos e oficinas foram oferecidos conforme distribuição do cronograma elencado abaixo: 

CURSO/OFICINAS DURAÇÃO QUANTIDADE  DIAS DA SEMANA CARGA HORÁRIA HORÁRIOS 

Alimentação Sustentável Semestral 10 alunos - 20h 

8h às 11h 
14h às 17h 

Artesanatos Semestral 20 alunos Segunda, Quarta 144h 

Corte e Costura Semestral 30 alunos Segunda, Quarta 144h 
Tecelagem Mineira Semestral - Terça e Quinta - 
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS ||| 
Este serviço conta com o trabalho da diretoria juntamente com a equipe de funcionários da instituição com formações diversas. 

Há 01 (um) agente socioeducativo e 01 (uma) costureira para ministrar os minicursos, sendo estes, indispensáveis para o 

desenvolvimento dos minicursos e oficinas, mantidos por meio de recursos arrecadados através de eventos como bazares 

beneficentes, bingos, almoços, jantares, festividades, exposições do material produzido e doações.  

RECURSOS HUMANOS 

QUANTIDADE CARGO/FUNÇÃO 

01 AGENTES SOCIOEDUCATIVOS (CURSOS E OFICINAS) *1 

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 

01 ASSISTENTE SOCIAL* 
01 COORDENADOR ADMINISTRATIVO* 

01 COSTUREIRA* 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL ||| 

A abrangência se deu a toda cidade de Ceilândia, buscando atender prioritariamente as famílias das crianças atendidas e usuários 

encaminhados pelos CRAS e Conselhos Tutelares da região, sem prejuízo de receber àqueles que venham de outras regiões do 

Distrito Federal. 

  

                                                           
*1 Profissionais voluntários. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS ||| 
 A rotina de atendimento e as atividades ocorreram nos horários matutino e vespertino, seguindo a metodologia escolhida 

pelo agente socioeducativo, visando atender particularidades de cada indivíduo com vistas a qualidade do atendimento; 

 Ações junto às famílias: visitas eventuais, reuniões, palestras educativas, seminários, treinamentos; 

 Atendimentos por meio de orientação e acompanhamento social, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com necessidades especiais e suas famílias em seus ciclos de vida, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;  

 Comunicação e defesa dos direitos humanos; 

 Manutenção continua dos registros, organização e atualização de fichas e identificação dos usuários;  

 Matrículas em instrumental da instituição; 

 Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 

 Articulação com serviços de rede, orientação e encaminhamentos; 

 Os usuários foram organizados de acordo com suas escolhas por dia e horário do curso pretendido; 

 Participação em ações que realizadas pela entidade, de acordo com os assuntos e necessidades; 

 Realização de reuniões para discussão de assuntos de interesse de cada indivíduo; 

 Reuniões eventuais com os familiares dos usuários e comunidade, no intuito de informar, orientar, criar espaço de troca 

de experiência e convívio mútuo, propiciando integração dos membros da família, ampliando a visão sobre os temas, 

fortalecendo vínculos afetivos e visando a inclusão social. 

IMPACTO SOCIAL OBSERVADO ||| 
 Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

 Redução dos agravos decorrentes da falta de renda; 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias; 

 Proteção social objetivando o desenvolvimento das autonomias e independência a partir do acesso a oportunidades; 

 Construção de novos projetos de vida. 

 Geração de oportunidade aos usuários de inserção no mundo do trabalho; 

 Prevenção da ocorrência de situações de risco social ocasionadas pelo desemprego ou desqualificação para o mercado de 

trabalho. 
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AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS ||| 
A SEGURANÇA DE ACOLHIDA 

 Segurança de convívio comunitária e social; 

 Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 

 Ter acesso a serviços socioassistenciais e políticas públicas setoriais, conforme necessidades; 

 Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social. 

SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL 

 Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

 Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e 

cidadania. 

 Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como, espaços de livre expressão de opinião, de 

reinvindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços que estimulem a participação social. 

 Vivenciar experiências que contribuam para o desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade e para a 

construção de projetos individuais e coletivos.  

 Ter acesso a: 

 Oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a construção/reconstrução de seus projetos de vida; 

 Oportunidades de convívio e de desenvolvimento de potencialidades; 

 Informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu usufruto; 

 Oportunidades de escolha e tomada de decisão; 

 Experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando modos 

de pensar, agir e atuar coletivamente; 

 Experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e limites; 

 Possibilidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e participar na construção de regras e definição de 

responsabilidades. 

 Experiências de fortalecimento e extensão da cidadania. 

 Acesso a informações sobre políticas de emprego e renda e programas de associativismo e cooperativismo 
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO ||| 
A avaliação e o monitoramento se deram de forma contínua, por meio de discursões com todos os usuários, através de reuniões 

e encontros, levando-se em consideração todos os aspectos e setores da instituição. 

Destacamos que a Avaliação foi de suma importância como instrumento de monitoramento das ações, pois os resultados são 

referenciais para a promoção de reflexões que embasaram e alimentaram os processos de planejamento das atividades e 

orientaram o estabelecimento de políticas, diretrizes e metas, constituindo-se num referencial indispensável para a tomada de 

decisões. 

Essas reflexões objetivaram também melhorar a qualidade do serviço ofertado, além de criar elos mais fortes entre a 

comunidade e a instituição local, favorecendo o aperfeiçoamento das ações e suas relações com a comunidade. 

Para embasar essas reflexões foi realizado um balanço crítico a partir da avaliação interna e a externa. A avaliação interna, feita 

ao final do ano, realizada com a participação fundamental de agentes socioeducativos, usuários e outros agentes da instituição, 

consistiu num processo de auto avaliação em que houve um debate sobre a entidade em suas diferentes dimensões, com a 

intenção de gerar informações capazes de fazer a entidade perceber a si mesma. Nesse processo avaliativo foi levado em 

consideração um conjunto de elementos, tais como as condições para desenvolvimento do trabalho, a qualidade do serviço 

ofertado ao usuário considerando as dificuldades que podem ocorrer no ambiente institucional, os resultados alcançados, a 

efetividade dos métodos utilizados para repasse de conhecimentos, bem como a abertura dos educadores em relação às 

expectativas e singularidades de cada indivíduo, bem como a avaliação da percepção de importância de cada um para eficácia do 

trabalho. Já a avaliação externa ocorreu durante todo o ano, com base na participação de todos os agentes envolvidos no serviço, 

feita indiretamente na análise de informações obtidas por meio dos usuários e ainda através de visitas aos mesmos visando 

conhecer suas realidades e principalmente melhorar o trabalho oferecido. Esta etapa de avaliação buscou complementar e 

validar a avaliação interna, depois de obtidas as informações no decorrer do ano a partir da avaliação externa, as mesmas foram 

agrupadas e junto a elas realizou-se a avaliação interna. 

Estas avaliações tiveram como finalidade analisar: eficácia (resultados efetivamente alcançados, principalmente em termos de 

qualidade), a eficiência (avaliação do grau de correspondência entre o que se previu e o que foi realizado) e efetividade social 

(impactos efeitos e mudanças de adequação às necessidades e exercício social efetivo – usuários com desempenho efetivo nos 

afazeres sociais – como seu desempenho em outros meios sociais.) 

Além dos meios de monitoramento e a avaliação já elencados acima, também foram utilizados os seguintes instrumentos: 



 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA | RELATÓRIO DE AÇÕES 2016 

   

23 

 

 Supervisão de órgãos competentes, proporcionando livre acesso às dependências onde esteja sendo desenvolvimento a 

ação conveniada, bem como a toda a documentação pertinente; 

 Manutenção de cadastro atualizado dos usuários, bem como registro de frequência discriminando nome completo, data 

de nascimento, data de ingresso, frequência, e, na ocorrência de cancelamento, data de desligamento; 

 Exposições periódicas objetivando apresentar o resultado do trabalho desenvolvido, com vistas a valorização dos materiais 

produzidos pelos usuários e a percepção dos mesmos quanto aos seus talentos e habilidades e com isso fortalecimento da 

autoestima;  

 Apresentação da avaliação dos profissionais que atuam diretamente com os usuários atendidos quanto ao desempenho 

das funções, da ética, a interação com as pessoas e o respeito a todos. 

Ressalta-se a importância desse atendimento para a comunidade, tendo em vista as várias dificuldades enfrentadas por ela. 

Pondera-se que oferecendo espaços onde os indivíduos possam aprender novos ofícios, manterem-se em convívio social, 

fortalecerem seus vinculares familiares e comunitários e principalmente desenvolverem o protagonismo social, poderão buscar 

meios para melhorar suas vidas.  

É importante considerar que o atendimento dessa clientela visa seu desenvolvimento integral, para isso é preciso promover 

atendimento a todas as pessoas que participam deste desenvolvimento, por isso a instituição investe, além de cursos de 

qualificação profissional para o mercado de trabalho, em palestras com enfoque em diferentes temas e de acordo com a 

demanda percebida, acompanhando, auxiliando e orientando esses usuários para que possam obter melhores condições de vida, 

visando com isso promover a cidadania e contribuir para o exercício da mesma, considerando que com o trabalho integrado, 

proporcionará a construção contínua de meios de protagonismo social. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
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CRECHE E PRÉ-ESCOLA 

O Centro Comunitário da Criança considera a teoria do construtivismo, cujo objetivo é de conduzir a criança a explorar e descobrir 

todas as possibilidades cognitivas, do seu corpo, da interação com as pessoas e com os objetos, do espaço, e por meio dessas 

relações, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar, permeada pelo conhecimento, pela linguagem e pelo 

pensamento. 

O fazer pedagógico é baseado nos princípios: 

 da liberdade e os ideais de solidariedade humana, buscando desenvolvimento integral do criança em seus aspectos físico, 

psicológico, ético, cultural, sócio histórico, cognitivo, perceptivo-motor, afetivo e social, dentre outros, complementando a 

ação da família e da comunidade; 

 da ética, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, como veículo de formação do 

caráter individual e direcionador das ações pessoais do indivíduo em direção à sua comunidade circundante; 

 do respeito profundo à individualidade de cada criança, oferecendo à todos a oportunidade de aprimorar as próprias 

competências e habilidades; 

 políticos, dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, como forma 

de orientação no sentido de preservação de um dos maiores patrimônios materiais histórico coletivo: a convivência 

democrática; 

Além das atividades programadas, como o período de descanso após o almoço e a higienização (escovação de dente, banho, 

arrumar cabelo, passar hidratante corporal, entre outras), o Centro Comunitário da Criança promoveu atividades visando 

aproximar o máximo possível do cotidiano das crianças, além de construir atividades para fortalecer os vínculos familiares. Foram 

atividades de orientação-educativa, reforço escolar, músicas, lazer interno e externo (com vistas a conhecer a comunidade em 

que estão inseridos), muitos momentos lúdicos dirigidos à socialização, orientação e aprendizado de higiene pessoal e ambiental, 

comemorações, e muitos outros temas que tem como base o construtivismo.  

Todas as ações são embasadas no Currículo em Movimento da Educação Infantil e nos âmbitos de trabalho, que são: 

 Formação Pessoal e Social: define-se no desenvolvimento da identidade e da autonomia, nas interações sociais; na 

convivência por meio das brincadeiras e dos jogos; na formação dos vínculos afetivos, das amizades, da empatia ou não; 

da identificação em grupo, do respeito por si e pelo outro; da construção do conhecimento, da descoberta e da 

significação de novos sentimentos, valores, ideias. 
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 Conhecimento de Mundo: refere-se à construção das diferentes linguagens pela criança, de todas as manifestações e as 

relações que se estabelecem com os objetos de conhecimento, pertencimento do meio social e ampliação de visão de 

mundo, onde se destacam as seguintes linguagens de trabalho: Cuidado consigo e com o outro: convivência, saúde, 

identidade, autonomia; linguagem corporal; linguagem oral e escrita; linguagem matemática; linguagem artística; 

interação com a natureza e com a sociedade e linguagem digital. 

Para um atendimento mais amplo, diferenciado e dinâmico, também foram desenvolvidos projetos no decorrer do ano letivo, 

tendo não somente o caráter educacional, mas de acompanhamento e participação familiar e comunitária, 

Os projetos executados nas unidades Centro Comunitário da Criança buscaram trabalhar temas inerentes ao cotidiano escolar e 

comunitário em geral, vinculados as áreas de interesse das crianças e famílias atendidas. Com propósitos definidos 

compartilhados entre os colaboradores, culminam na produção de material relacionado a fim de socializar o aprendizado 

adquirido tanto entre as crianças quanto com a comunidade e familiares. A intenção ao inserir projetos nas atividades foi 

proporcionar as crianças situações em que as mesmas pudessem vivenciar de maneira concreta todos os conhecimentos 

adquiridos estimulando-as a agir de forma crítica, dinâmica e construtiva e ainda favorecer a compreensão de experiências 

próprias e do mundo ao redor das crianças, buscando estimular e ajuda-las a desenvolver suas capacidades inerentes. O 

importante ao propor os projetos é entendê-los como desafios, e esses desafios por sua vez não se restringem ao contexto 

escolar, impactando diretamente no contexto familiar e social de cada criança. 

OBJETIVOS ALCANÇADOS 

 acesso a experiências artísticas e culturais, com vistas ao desenvolvimento de novas descobertas. 

 ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e familiares, bem como estímulo ao 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciando uma formação cidadã;  

 atendimento educacional às crianças de educação infantil, proporcionando-lhes condições para seu desenvolvimento 

integral; 

 complemento as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  

 construção de fluxos entre a rede educacional, sócio assistencial e outros setores (saúde, cultura, lazer) que compõem o 

sistema de proteção social à crianças e sua família mais inclusiva; 
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 desenvolvimento ações com ênfase nas atividades que apresentam diferentes formas de estimulação, socialização, da 

convivência e do brincar; 

 desenvolvimento da proposta pedagógica e plano de ação da instituição; 

 desenvolvimento de atividades intergeracionais para propiciar trocas de experiências e vivências que fortaleçam o 

respeito, a solidariedade e os vínculos comunitários.  

 enfoque no fortalecimento dos vínculos familiares, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário 

e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

 fomento e estímulo ao desenvolvimento do protagonismo social dos atendidos por meio do acesso a informações sobre 

direitos e sobre a participação cidadã.  

 garantia da equipe profissional com formação e experiência adequadas ao desenvolvimento da criança; 

 garantia de oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a troca de experiências e 

informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

 garantia infraestrutura adequada ao atendimento das crianças; 

 Identificação e conhecimento as condições de vida das crianças atendidas; 

 inclusão social; 

 inserção, reinserção e permanência da criança no sistema educacional.  

 oferta de 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche 

matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. 

 oferta de atividades educativas, socioeducativas, lúdicas, culturais e esportivas, priorizando espaços intergeracionais, 

 oferta de espaço adequado ao atendimento de crianças com necessidades especiais; 

 realização de ações de prevenção a situações de negligência e de violência, bem como outras violações de direitos 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 respeito aos princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança para o exercício progressivo da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 valorização da cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e promoção de 

vivências lúdico desporto culturais; 
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ORIGEM DOS RECURSOS 

As atividades foram mantidas com recursos públicos oriundos do Governo do Distrito Federal – GDF, em parceria firmada com o 

Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Além do convênio com o Estado, a entidade 

conta ainda com diversos parceiros que participam e contribuem com gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, 

doações financeiras, trabalho voluntário, etc., tendo em vista a realização de ações de promoção, formação, orientação e apoio 

sócio familiar e comunitário. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Atendimento 100% gratuito a crianças na faixa etária de um a cinco anos, com atenção e apoio a seus familiares, oferecendo 

educação infantil em tempo integral no período de 07h30min às 17h30min, também suprindo as necessidades pessoais: de afeto, 

sono, alimentação, higiene e de estimulação para o seu desenvolvimento global. Salienta-se que a entidade pauta sua atuação na 

busca por educação de qualidade social, que extrapole os limites do ensino formal, tendo em vista premissa estatutária do CCC. 

PÚBLICO ALVO 

O Centro Comunitário da Criança atende à demanda da comunidade de Ceilândia - crianças de 01 a 05 anos. Em regime anual, em 

conformidade com o calendário aprovado, em turmas divididas por idade, obedecendo à legislação educacional: 

Creche 

 Berçário: 01 ano completo ou a completar até 31 de março do ano de ingresso; 

 Maternal I: 02 anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso; 

 Maternal II: 03 anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso. 

Pré-escola 

 1º Período - 04 anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso; 

 2º Período - 05 anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso. 

As inscrições são feitas no último dia útil de cada mês pelo pai/mãe ou responsável legal, diretamente na Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e Tecnologia na Educação (UNIPLAT), da Coordenação Regional de Ensino (CRE) à qual a Instituição de 

está vinculada, neste caso da RA Ceilândia. Havendo disponibilidade de vagas, estas são comunicadas à CRE, que tem o papel de 

encaminhar as crianças da lista de espera para efetivação de matrícula, sendo a priorização realizada por meio de critérios pré-

estabelecidos pela SEEDF: Baixa Renda, Medida Protetiva, Risco Nutricional e Mãe Trabalhadora, e em casos especiais, por 

intermédio de mandado judicial. 



 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA | RELATÓRIO DE AÇÕES 2016 

   

29 

 

ATENDIMENTO ||| 
 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA (MATRIZ) 
QTD TURMA FAIXA ETÁRIA QTD 

02 MATERNAL II ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 & JANEIRO A MARÇO DE 2014 21* 

02 1º PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2012 & JANEIRO A MARÇO DE 2013 30* 

04 <<< TOTAIS >>> 90 
 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA – CÉLULA I 
QTD TURMA FAIXA ETÁRIA QTD 

01 BERÇÁRIO II ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 & JANEIRO A MARÇO DE 2016 23* 

01 MATERNAL I ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 & JANEIRO A MARÇO DE 2015 23* 

02 MATERNAL II ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 & JANEIRO A MARÇO DE 2014 23* 

02 1° PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2012 & JANEIRO A MARÇO DE 2013 30* 
02 2° PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2011 & JANEIRO A MARÇO DE 2012 31* 

09 <<< TOTAIS >>> 245 

 
ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA – CÉLULA I 

QTD TURMA FAIXA ETÁRIA QTD 

01 BERÇÁRIO II ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 & JANEIRO A MARÇO DE 2016 23* 

03 MATERNAL I ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 & JANEIRO A MARÇO DE 2015 23* 

04 MATERNAL II ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 & JANEIRO A MARÇO DE 2014 23* 

03 1° PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2012 & JANEIRO A MARÇO DE 2013 30* 
03 2° PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2011 & JANEIRO A MARÇO DE 2012 30* 

14 <<< TOTAIS >>> 364 

 
27 <<< TOTAL DE TURMAS | TOTAL DE ALUNOS>>> 711 

 

  



 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA | RELATÓRIO DE AÇÕES 2016 

   

30 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS ||| 
 

CARGO/FUNÇÃO QTD 

Agente de Segurança Patrimonial/Vigia 09 

Aprendiz – Auxiliar Administrativo 08 

Auxiliar de Cozinha 06 
Auxiliar de Serviços Gerais/Lavanderia 02 

Auxiliar de Serviços Gerais/Zeladoria 04 

Auxiliar Serviços Gerais / Agente de Conservação / Limpeza 14 

Auxiliar/Assistente Administrativo 03 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 03 
Coordenador Administrativo 03 

Cozinheiro (a) 07 

Diretor (a) Pedagógico (a) 03 

Monitor (a) 60 

Motorista 02 

Nutricionista 02 
Orientador Educacional 03 

Porteiro (a) 03 

Professor (a) 27 

Secretário Escolar 03 

TOTAL 162 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL ||| 

As Escolas Centro Comunitário da Criança têm por objetivo atender crianças e famílias da Região Administrativa Ceilândia, 

prioritariamente aquelas que residem próximas a localização de cada uma das três unidades em funcionamento. Contudo, ainda 

é realidade que a demanda de crianças por vaga é exorbitante, hoje o Distrito Federal lidera os rankings de crescimento 

demográfico no país e, apesar dos esforços empenhados pelo Estado em mudar essa realidade, existe apenas uma pequena 

quantidade de instituições de ensino que ofertem Educação Infantil, frente a uma grande procura e ao crescimento desenfreado 

de loteamentos, ainda irregulares, tais como os condomínios Sol Nascente e Pôr do Sol, que segundo pesquisas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística já se tornou a favela mais populosa da América Latina, com cerca de 80 mil habitantes. Cabe 

destacar que a instituição contribuiu e continua a tentar reduzir esses percentuais, conforme ilustrado nos gráficos a seguir. 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA 

Localizada na EQNP 09/13 Módulos B e D Área Especial - Ceilândia, oferta atendimento preferencialmente ao público das 

seguintes áreas de abrangência: Quadras QNP 05, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Setor Habitacional Sol Nascente, QNO 16, 

17, 18, 19 e 20, QNN 07, 17, 23, 25, 35, QNQ 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, QNR 01 e 02 e Setor de Indústria de Ceilândia. 

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA – CÉLULA I 

Localizada na QNN 31 Módulo “K” Área Especial - Ceilândia Norte, oferta atendimento ao público das seguintes áreas de 

abrangência: Quadras QNN 05, 07 e 09, QNN 17, 19, 21, 23 e 25, QNN 35, 37 e 39, QNP 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23, 25 e 27, Setor QNO 04, 09 e 17 e Setor Sol Nascente.  

ESCOLA CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CÉLULA II 

Localizada na QNN 16 Lote A Área Especial – Ceilândia Sul, oferta atendimento ao público das seguintes áreas de abrangência: 

Quadras QNN 18 a 26, QNN 02 a 10, QNM 01 a 09, QNM 17 a 25, QNN 30 a 40, QNP 06 a 36, Pró-DF, Condomínios Sol Nascente e 

Pôr do Sol. 



 

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA | RELATÓRIO DE AÇÕES 2016 

   

32 

 

ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ||| 

Foram promovidas reuniões com o objetivo de inserir cada vez mais as famílias na instituição, sendo estas também convidadas a 

participar e ajudar diariamente das atividades, das oficinas de trabalhos manuais e dos minicursos oferecidos. São feitos ainda 

atendimentos psicopedagógicos e sociais às famílias, em especial àquelas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, 

deixando sempre um espaço aberto ao diálogo entre a família e a instituição. Sempre que ocorrem reuniões, oficinas e outros 

trabalhos que envolvam as famílias são realizadas exposições sobre a ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E ARTESANATOS com o 

objetivo de conscientizar as famílias em relação à boa alimentação e sustentabilidade, geralmente realizadas as sextas-feiras 

durante o horário de saída das crianças, quando são expostos os produtos confeccionados e ainda informativos sobre o assunto.  

ALIMENTAÇÃO ||| 

Incluídas na rotina das crianças, componente indispensável do projeto pedagógico e social, são servidas 05 (cinco) refeições 

diárias, todas baseadas nos princípios da alimentação sustentável, cujo cardápio e preparações são elaborados e orientados por 

profissional especializado – nutricionista.  

 Café da manhã: pães, bolos, torradas, biscoitos, bebidas lácteas, cereais, chás, frutas, café, patês e geleias caseiras, entre 

outros; 

 Almoço: variações incluindo arroz, feijão, massas, carnes variadas (carne moída, frango, fígado, costela bovina), macarrão, 

legumes e verduras cozidos, saladas, suflês, purês, estrogonofes. Sobremesa: doces, gelatinas, frutas, tortas, pavês; 

 Lanche manhã/tarde: sucos, biscoitos, bolos, frutas, vitaminas, leite de soja, doces e saladas, canjicas, torradas, tapiocas, 

patês e geleias caseiras. 

 Jantar: sopas, caldos, tortas, massas, cuscuz com leite e manteiga; 

Obs.: Podem ocorrer alterações que variam de acordo com a disponibilidade de alimentos, uma vez que a instituição recebe 

doações de alimentos perecíveis que carecem, na maioria dos casos, de utilização imediata. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ||| 
ALIMENTAÇÃO 

 

05 refeições diárias; 
A importância da alimentação; 
Alimentação sustentável, compreensão da necessidade de 
manter uma alimentação sustentável; 
Cuidados com as plantas (oxigênio) para respiração; 
Distinção de utensílios utilizados em cozinha e devido uso; 
Folhas e sementes; 
Identificação dos locais que comercializam alimentos (feiras, 
sacolões e mercadinhos.); 

Noções de compra de alimentos e valorização daqueles que 
são cultivados na horta da creche; 
Noções gerais de conservação de alimentos (geladeira), 
utilização de embalagens, recipientes, etc.; 
Os componentes da multimistura: farelo, folha e semente; 
Semana de Saúde e Nutrição – Boa Alimentação; 
Sucos nutritivos; 
Uso das cascas (banana, laranja, etc.) na confecção de 
doces, tortas e bolo; 

 

HIGIENE E SAÚDE 
 

A alimentação sustentável; 
A importância de lavar as mãos antes das refeições ou após 
ir ao banheiro; 
A importância do banho.  
A mastigação nas refeições; 
Avaliação dos hábitos adquiridos através de brincadeiras; 
Como escovar os dentes; 
Cuidado com as unhas; 
Cuidado com os brinquedos (individuais e coletivos); 
Cuidado com os objetos pessoais: por que não se pode 
emprestá-los; 
Cuidados com as plantas (oxigênio) para respiração; 
De onde vem o que comemos?; 
Higiene bucal; 

Higienização das partes do corpo (ensinar a criança a tomar 
banho); 
Identificação dos locais que comercializam alimentos (feiras, 
sacolões e mercadinhos.); 
Importância da higienização dos alimentos antes de ingeri-
los; 
Independência quanto ao banho; 
Postura ao sentar; 
Reconhecimento de plantas; 
Semana de Saúde e Nutrição (higiene corporal e bucal); 
Trabalho sobre o piolho (doença); 
Valorização e participação do pessoal que cuida da limpeza 
urbana; 
Visualização e identificação dos objetos de higiene pessoal; 

LAZER 
 

Animações  
Apresentações Semana da Alegria; 
Baile de carnaval; 
Brincadeiras (sala e outros espaços); 
Comemoração ao Dia do Índio; 
Comemoração da Páscoa; 
Confraternização de encerramento para as crianças com 
atividades lúdicas; 
Desfile de primavera; 
Festa de Natal Correio Braziliense Solidário; 
Festa em comemoração ao Aniversário do Centro 
Comunitário da Criança em cada unidade; 

Festa em comemoração ao dia das crianças e 
aniversariantes do mês; 
Semana da Criança; 
Gincana recreativa e educativas 
Hora cívica: Aniversário de Brasília; 
Hora Social em Comemoração a Independência do Brasil; 
Hora Social: Dia do profissional de creche; 
Passeios nos espaços da creche (centro de produção, horta, 
galpão, parquinho, refeitório, pátios, cozinha, 
brinquedoteca, etc.) 
Piquenique; 
Um passeio ao supermercado; 



PROJETOS INSTITUCIONAIS E PEDAGÓGICOS ||| 
Paralela e complementar as atividades e conteúdos elencados no Plano de Ação da Entidade, Projeto Político Pedagógico 2014-

2016 e Conteúdo Programático das Escolas Centro Comunitário da Criança, foram desenvolvidos diversos projetos com temáticas 

essenciais ao trabalho com as crianças e às relações com a família, comunidade e colaboradores da instituição.  

HORTA PEDAGÓGICA – UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

Neste projeto, as crianças puderam realizar um trabalho coletivo, com o envolvimento de todos os educadores e das famílias, 

onde foi possível a integração, a pesquisa em várias fontes tais como livros, revistas, jornais, internet, incluindo a própria atuação 

em campo durante as atividades desenvolvidas nas hortas pedagógicas, parques ecológicos, fazendas agroecológicas e/ou áreas 

de preservação ambiental e até mesmo o saber que é passado de geração para geração, como as receitas, as tradições e as 

histórias, visando incentivar desde cedo uma atitude de respeito e consciência em relação ao meio ambiente, seus elementos e 

cuidados. 

DOE O MELHOR DO SEU TEMPO - EDUQUE SEU FILHO COM CARINHO 

Educar filhos não é uma tarefa fácil e muito menos solitária, família e escola tem um objetivo uno: fazer com que a criança se 

desenvolva de forma plena, respeitando sua individualidade e sua diversidade. O primeiro passo foi dado pelo Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) das Escolas Centro Comunitário da Criança por meio desta proposta, que buscou administrar, 

resolver e viabilizar recursos que propiciaram um melhor processo de aprendizagem e de autoconhecimento, uma integração 

entre a família e a escola, buscando a formação integral da criança, onde foram desenvolvidas ações preventivas por meio de 

projetos anuais e ações emergenciais (pontuais e criativas), para atender demandas surgidas no espaço escolar. 

PEDAGOGIA DO AFETO E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Por meio deste projeto de cunho institucional foram realizados, junto a 

equipe, momentos de reflexão para elevar a autoestima, buscando 

fortalecer as relações de trabalho, encorajando todos os setores a 

promoverem a valorização do diálogo, o reconhecimento e a relevância 

do trabalho dentro do Centro Comunitário da Criança e a possibilidade de 

aperfeiçoamento dos vínculos afetivos que transformam, seja pela 

comunicação interna, funcionários em geral, como pela comunicação 
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externa, a comunidade em si. Dentre as ações destacam-se as reuniões mensais com as equipes de trabalho de cada setor 

(Conservação e Limpeza, Monitoria, Docência, Gestão, Portaria, Vigilância, Apoio e Cozinha) e a articulação e fomentação de 

espaços para construção de microprojetos voltados a realidade vivenciada no dia-a-dia, buscando assim ações práticas e ágeis 

para atender necessidades iminentes e, por vezes efêmeras.  

TRÂNSITO E CIDADANIA 

Desde a idade mais tenra as Escolas Centro Comunitário da Criança 

realizaram ações educativas, objetivando desenvolver desde os 

primórdios da vida escolar uma atitude cidadã de consciência e 

respeito às regras básicas de trânsito, convivência e solidariedade, 

enxergando as crianças também como agentes de transformação 

social, pois as ações se estendem às famílias e por sua vez à 

comunidade, refletindo no comportamento de todos, condutores e 

pedestres de todas as idades.  

VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA 

Escutar histórias é um acontecimento tão mágico que desperta o 

interesse das pessoas em todas as idades. As crianças, por exemplo, 

passam a interagir com as histórias e os contos, acrescentando 

detalhes, personagens ou lembranças de fatos que passaram 

despercebidos pelo contador. Esse processo é fundamental para que 

a criança estabeleça a sua identidade e compreenda melhor as 

relações familiares e sociais. A partir daí ela começa a gostar dos 

livros e percebe que eles fazem parte de um mundo fascinante, onde 

a fantasia apresenta-se por meio de palavras e desenhos. Foi nesta 

premissa que o projeto “Viajando no Mundo da Leitura” foi 

desenvolvido em 2014, buscando despertar na criança o interesse pela leitura, utilizando diversas ferramentas que propiciaram 

além do contato com o livro em si, a interação com o meio e todos que o cercam – colegas, educadores e familiares, dando 

ênfase à participação deste último, como agente fundamental na formação de leitores.  
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PLENARINHA 

Uma educação democrática e participativa somente é constituída e vivenciada com a desconstrução de alguns conceitos e 

preconceitos, mitos e dogmas, pragmatismos e verdades únicas, que por longo período permearam as práticas pedagógicas e por 

consequência deixaram de contemplar as novas posturas do contexto social. As práticas pedagógicas, didáticas e lúdicas deste 

novo tempo requerem a formação desse novo cidadão consciente, sensível e responsável com o outro e o meio ambiente em si, 

que necessita compreender as particularidades de sua localidade, ser capaz de intervir e modificar a realidade social a partir de 

sua comunidade, tornando-se sujeito da sua própria história. O projeto plenarinha foi proposto com a premissa de oportunizar à 

criança a promoção do seu exercício de cidadão ativo e participativo no que se refere a sua região administrativa (cidade e 

campo), podendo a sua maneira participar e demonstrar seus interesses por meio da escuta sensível, sendo assim aspecto 

essencial para definição das políticas públicas que o afetam diretamente ou impactarão no futuro. 
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DIAS LETIVOS TEMÁTICOS ||| 

Em 2016, conforme Calendário Escolar, foram realizados 03 encontros com uma temática voltada ao contexto da comunidade. 

Sob a regência do Serviço de Orientação Educacional – composto por Pedagogos e Psicopedagogos e também com o apoio da 

equipe de gestão administrativa das unidades CCC, foram abordados três temas: 

1° DIA LETIVO TEMÁTICO - ÁGUA E SAÚDE 

Conscientização sobre o uso sustentável dos recursos hídricos, cuidados com o meio 

ambiente, organização e limpeza dos domicílios e arreadores na perspectiva de 

combater o Aedes Aegypti e as doenças provocadas pela proliferação em água parada – 

Dengue, Zika e Chikungunya. Apresentação da equipe e do esquadrão mirim de combate 

ao Aedes. 

2° DIA LETIVO TEMÁTICO – BULLYING NÃO É BRINCADEIRA 

Atividades com as crianças atendidas nos projetos buscando a conscientização sobre a 

prática do bullying, confecção de cartazes, placas e murais, entrega de folders para as 

famílias e a comunidade, buscando alertar sobre o impacto da prática dentro do 

ambiente escolar e também fora dele, orientando a postura a ser adotada pelos pais 

diante de tais situações, bem como aspectos a serem observados nas crianças. 

3° DIA LETIVO TEMÁTICO – CULTURA DIGITAL 

Elaboração e entrega de informativo às famílias e comunidade, palestra sobre a presença da 

tecnologia no cotidiano e na vida das crianças, exposição e atividades produzidas pelas 

crianças. 

Cabe ressaltar que, embora previsto no Calendário Escolar da SEEDF, a entidade objetiva não 

somente o caráter do serviço de educação nos encontros, mas especialmente o 

acompanhamento familiar e o crescimento pessoal e social das famílias e da comunidade. 
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ||| 

Periodicamente a equipe pedagógica (gestores, coordenadores e educadores) participa de encontros, definidos no calendário 

escolar vigente, promovidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, uma iniciativa da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Os encontros abordam temas cotidianos da educação infantil, aliando teoria 

e prática, visando compartilhamento de experiências, técnicas e metodologias com vistas a diversificar e enriquecer as atividades 

desenvolvidas com as crianças no dia-a-dia. Em 2016 a equipe Centro Comunitário da Criança participou de 02 encontros, nos 

dias 29 de abril e 23 de setembro, tendo inclusive cedido o espaço para a realização do evento, contribuindo com a organização, 

lanches e desenvolvimento das atividades de formação. 

REUNIÕES DE PAIS ||| 

As reuniões de pais acontecem durante todo ano, comumente ao final do 

semestre, tendo em vista apresentar os resultados dos projetos 

desenvolvidos. A instituição sempre prezou e nunca abriu mão deste 

canal de comunicação direto com as famílias, proporcionado por meio 

destes encontros, destinados a informar o cronograma de atividades, 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, promoção de 

palestras educativas, valorização das datas e eventos comemorativos, 

entre outros.   

SECRETARIA E ATENDIMENTO A COMUNIDADE ||| 

Dado o crescimento da instituição e a expansão do atendimento à comunidade o Serviço de Atendimento a Comunidade – 

Secretaria, foi expandido e dividido entre as unidades do Centro Comunitário da Criança, assim, buscando unificar os processos 

adotados por este setor, padronizar a documentação utilizada e a abordagem adotada no atendimento, foram realizadas 

reuniões periódicas com participação de todos os secretários.  
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APRENDIZES – APOIO ADMINISTRATIVO||| 
Em conformidade com a legislação e o quantitativo total de profissionais da entidade, o 

Centro Comunitário da Criança conta com aprendizes no setor administrativo e de secretaria, 

contratados por meio de parceria firmada com a Assistência Social Casa Azul, entidade 

formadora que capacita os adolescentes para ingresso no mercado de trabalho. Em 2016 

foram responsáveis por assessorar todos os procedimentos de escrituração das secretarias, 

auxiliando também os setores administrativos e pedagógicos. 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA ||| 
Setor responsável pela gestão do projeto de Educação Infantil, conta com um profissional por unidade cujas atribuições 

perpassam todos os demais setores – Secretaria, Coordenações, Apoio Administrativo e Técnico, Conservação, Limpeza, Cozinha 

e Segurança. Além da prerrogativa pedagógica, o diretor tem papel fundamental em estabelecer a interface do atendimento de 

Educação Infantil com as demais ações da entidade, atuando de forma colaborativa com a Coordenação Administrativa e a o 

corpo dirigente do Centro Comunitário da Criança. Objetivando alinhar a atuação e garantir a execução do plano de ação da 

instituição, são realizados encontros com a finalidade de nortear as atividades e estratégias a serão desenvolvidas durante o ano 

por meio da definição de cronogramas, escalas, planejamentos, entre outros mecanismos gerenciais, visando a adequada 

organização das ações, diárias, semanais, mensais e anuais.  

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ||| 
Intimamente ligado a infraestrutura e logística da entidade, os coordenadores administrativos estão responsáveis pela gestão 

financeira, contábil e administrativa das unidades, além dos recursos humanos, organização de folhas de pagamento, aquisições 

e abastecimento dos projetos, manutenções em geral, além da integração entre os diversos projetos e sua coordenação e 

planejamento, com vistas a fortalecer o caráter social da entidade. Mantem também todo o acervo documental da entidade 

relacionado a regulamentação das atividades, tais como autorização de funcionamento, credenciamento junto aos órgãos 

púbicos, manutenção de isenções, representação em conselhos de políticas públicas, negociação de contratos para serviços 

terceirizados, elaboração de planos de ação em conjunto com o corpo dirigente, assim auxiliando e garantindo o funcionamento 

entidade de forma regular. 
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APOIO ADMINISTRATIVO ||| 
Assistentes diretos da coordenação administrativa, o apoio administrativo contribui diariamente para o desenvolvimento das 

atividades em todos os projetos, cuidando da distribuição e abastecimento, orientando e organizando os espaços em cada 

unidade, realizando levantamentos para aquisições e controles patrimoniais e de estoque. 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ||| 
Compondo a equipe pedagógica juntamente com os diretores pedagógicos, o coordenador tem como atribuição principal 

organizar a prática pedagógica e garantir que os educadores de todos os projetos atuem em conformidade com os preceitos da 

entidade, desenvolvendo suas atividades de acordo com o planejado nos planos de ação e demais documentos orientadores. 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ||| 
 

Visando a qualidade do processo de ensino aprendizagem, o Serviço de Orientação Educacional integra-se ao trabalho 

pedagógico da instituição e da comunidade escolar na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando 

para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à 

opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral.  
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO ||| 

O Centro Comunitário da Criança visa oferecer um atendimento educacional de qualidade para crianças encaminhadas pelo 

Estado, selecionadas com base nos critérios dispostos no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, 

desenvolvido pela SEEDF. 

Ressalta-se a importância desse atendimento para a criança e sua família, tendo em vista as várias dificuldades enfrentadas por 

estas. O ideal da entidade é oferecer espaços onde as famílias possam deixar as crianças em segurança, com proteção, educação 

de qualidade e estimulação ao desenvolvimento, com alimentação adequada, atenção e carinho, para que possam buscar meios 

para melhorar suas vidas, na perspectiva do atendimento focado na participação e acompanhamento familiar, dada a 

indissociabilidade de criança e família. 

É importante considerar que o atendimento dessa clientela visa seu desenvolvimento integral, para isso é preciso dar assistência 

a todas as pessoas que participam deste desenvolvimento, por isso a instituição promove ações de acompanhamento, formação 

e promoção, tais como minicursos e oficinas e palestras com enfoque em diferentes temas, de acordo com a demanda percebida, 

acompanhando, auxiliando e orientando essas famílias para que possam obter melhores condições para cuidarem e educarem 

seus filhos, visando com isso promover a cidadania e contribuir para o exercício da mesma, considerando que com o trabalho de 

integração escola e família, proporcionará a construção contínua de meios de protagonismo social.  

De acordo com dados obtidos junto a SEEDF, existe uma grande e crescente demanda reprimida por atendimento de educação 

infantil, havendo casos em que os pais abdicam dos estudos e trabalho em função de terem com quem deixar seus filhos, além 

das famílias que deixam as crianças sozinhas em casa ou sob os cuidados de irmãos mais velhos, ficando estas crianças em 

situação de vulnerabilidade, com risco de violência ou acidentes. Assim o Centro Comunitário da Criança oferta atendimento 

educacional, buscando resgatar valores sociais, proteger, estimular o desenvolvimento, prevenir situações que possam violar os 

direitos da criança, entre outros. 

Com isso, o monitoramento e a avaliação dessas ações se deu por meio dos seguintes instrumentos: 

 Elaboração periódica do Relatório Mensal de Frequência da clientela atendida, para fins de acompanhamento e 

estatística; 

 Permissão à supervisão por parte Poder Público, proporcionando livre acesso às dependências onde esteja sendo 

desenvolvimento a ação conveniada, bem como a toda a documentação pertinente; 
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 Manutenção do Registro Diário de Ocorrência atualizado no qual são consignados os fatos relevantes, disponibilizando, 

também aos pais para registro de observações; 

 Correta adequação da infraestrutura para o atendimento de 0 a 6 anos observando as condições necessárias de higiene e 

segurança; 

 Elaboração e encaminhamento de prestação de contas; 

 Adoção de instrumentos legais para registro diário de frequência e desenvolvimento das crianças; 

 Manutenção de cadastro atualizado das crianças e de seus responsáveis, bem como registro de frequência discriminando 

nome completo, data de nascimento, data de ingresso, origem, frequência, e, se for o caso data de desligamento; 

 Apresentação da avaliação dos profissionais que atuam diretamente com as crianças quanto ao desempenho das funções, 

da ética, a interação com as famílias e as crianças e o respeito a todos. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE 
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OFICINAS PEDAGÓGICAS ||| 
Tendo em vista enriquecer as práticas pedagógicas no âmbito de todos os projetos desenvolvidos pela entidade, o Centro 

Comunitário da Criança realizou em 2016 uma série de oficinas com temas relacionados ao cotidiano das unidades, embasado 

ainda em levantamento feito pelos profissionais e avaliações realizadas em virtude dos relatos das famílias e da comunidade. No 

total foram 09 encontros realizados com a participação de todos os educadores, agentes socioeducativos e demais colaboradores 

envolvidos nos projetos. 

TEMA DA OFICINA 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
PART. AÇOES DESENVOLVIDAS 

REFEIÇÕES 
SERVIDAS 

Contação de 
Histórias 

27 de fevereiro  15 
Apresentações musicais, dinâmicas para contação de histórias, 
exposição de recursos pedagógicos e apresentações em grupo. 

Lanche e 
Almoço 

Horta e Alimentação 
Sustentável 

19 de março 26 
Divisão da equipe em grupos, caça ao tesouro com os 
ingredientes das receitas, preparação de refeições saudáveis, 
apresentação do cardápio de forma lúdica. 

Café da 
Manhã e 
Almoço 

Confecção de 
Brinquedos  com 

Sucata 
14 de maio 12 

Dinâmica: “a fábrica de brinquedos”, a importância do tema 
abordado e confecção de brinquedos com sucatas. 

Lanche 

Psicomotricidade 09 de abril 20 
Roda de conversa, ampliação do repertório de atividades 
lúdico-desporto-culturais relacionadas ao movimento do corpo 

Lanche 

Técnicas de Pintura 13 de abril 70 
atividades de pigmentação, mudanças de cores, por meio de 
utilização de diversas técnicas de pintura. 

Lanche 

Jogos Matemáticos 12 de março 15 
Brincadeiras utilizando blocos de encaixe, gráficos, cores, 
formas e outros recursos concretos. 

Lanche 

A Importância do 
Desenho 

20 de junho 23 
Dinâmica de Memorização e lembrança da primeira 
infância, leitura coletiva, produção de desenho 

Lanche 

Recursos para 
Contação de História 

| Formando 
Pequenos Leitores 

27 de agosto 37 

Capacitação para a hora do conto, incentivo ao hábito da 
leitura, confecção de kit para contação de histórias e 

dramatizações, aperfeiçoamento da comunicação e 
interação. 

Lanche 

Recursos Naturais 
17 de setembro 40 

Importância do trabalho com diversos recursos naturais, 
participação em experiências científicas; 

Lanche 

Atividades Livres e 
Dirigidas | Cidadania 

01 de outubro 51  Gincana abordando os diversos tipos de brincadeiras; Lanche 
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6º CAMPEONATO DE GOLZINHO ||| 

A instituição realiza anual e tradicionalmente um campeonato com a 

participação das famílias. Em sua 6º edição o Campeonato de Golzinho, 

modalidade de futebol de rua, foi realizado em setembro na unidade localizada 

na Guariroba, com participação de todas as famílias atendidas e ainda aberto a 

comunidade. Além das ações esportivas foram oferecidas também atividades de 

recreativas e lúdicas para as crianças, como: balão mania, pintura de rosto, 

circuito, pula-pula, etc. Paralelo às atividades ofertadas às crianças e aos pais, 

foram ainda realizadas ações direcionadas aos demais presentes, como o 

chamado “SPA da Beleza”, zumba, maquiagem, massagem, entre muitas outras. 

Durante todo o evento foi ainda servido lanche com opções variada de frutas, biscoitos, sucos, entre outros, tendo como 

premissa a Alimentação Sustentável. 

FORMATURAS ||| 
O Centro Comunitário da Criança realiza todos os anos, desde sua 

fundação, a cerimônia de formatura das crianças. O evento conta com 

participação de todas as unidades, educadores, famílias e 

comunidade em geral. Trata-se de uma confraternização de fim de 

ano onde são homenageados os educadores e profissionais 

envolvidos diretamente na cuidado e educação dos alunos, 

apresentações dos formandos, execução do hino nacional, entrega 

simbólica de diplomas, etc. Em 2016 foram formados 147 crianças da 

faixa-etária de 05 anos, em dois eventos realizados nas Escolas Centro Comunitário da Criança – Célula I e Célula II. Cabe destacar 

que o evento é, em grande parte, custeado pela entidade, com ajuda de parceiros, mas conta com a participação das famílias que 

contribuem em um lanche coletivo (salgados, bolos, etc.) de acordo com a sua condição, os quais são servidos em um coquetel 

no encerramento do evento. 
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Além da formatura dos alunos da Educação Infantil é realizada uma confraternização de encerramento das atividades de 

formação e promoção com todos os usuários e colaboradores do projeto. Também num momento de comemoração é feita a 

entrega simbólica dos certificados de conclusão dos minicursos e oficinas e são promovidas rodas de discussão dos resultados e 

das aspirações dos usuários para o ano seguinte. 

EXPOSIÇÕES ||| 
Buscando dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos dos minicursos e oficinas oferecidos pela instituição, bem como 

das atividades desenvolvidas pelas crianças, são expostos os materiais produzidos: Corte e costura, Tecelagem Mineira, 

Artesanatos, Alimentação Sustentável e das atividades dos projetos pedagógicos e socioeducativos. Parte da produção é também 

disponibilizada para a venda no intuito de captar recursos para manutenção dos projetos mantidos pela entidade, bem como 

outras ações planejadas. 

ENCONTRO CULTURAL ||| 
Tradicionalmente realizada desde a fundação da instituição, a 

festa junina promovida pelo CCC busca congregar toda a 

comunidade no sentido de resgatar a cultura das diversas regiões 

brasileiras que estão presentes no Distrito Federal, não somente 

o típico São João, mas também as danças, costumes e culinária 

típica dos diversos estados, desta forma valorizando a 

pluralidade regional.  Adotando o slogan “Vem pra cá, vem 

dançar, festa no CCC é cultura popular”, o evento foi realizado 

com a participação da comunidade, contando com barraquinhas 

de diversas comidas típicas vendidas a preços simbólicos, 

apresentações das crianças, participação de grupos de quadrilha e outros artistas da comunidade como forrozeiros e repentistas. 

Todos os recursos arrecadados foram revertidos para a manutenção dos projetos da entidade. 
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RELATÓRIO CRONOLÓGICO DE AÇÕES ||| 

I – JANEIRO 

 Realização de manutenções e reparos nas unidades; 

 Elaboração do plano de ação 2016; 

 Reuniões da equipe de gestores do Centro Comunitário da Criança; 

II – FEVEREIRO 

 Retorno da Equipe / Boas Vindas; 

 Reparos como: Pintura das Salas de Aula, Troca do piso, Porta dos banheiros, Pintura das grades do portão e das janelas de 

sala de aula; 

 Retorno das Crianças das Férias; 

 Visita do Colégio Sigma; 

 Oficina Pedagógica - Contação de História; 

 Reportagem TV Record – Luta e justiça; 

 Aniversário do C.C.C “Uma luta várias histórias”; 

 Semana de inserção e acolhimento; 

III – MARÇO 

 1° Dia Letivo Temático Tema: “Água e Saúde”; 

 Oficina Pedagógica - Jogos Matemáticos; 

 Bazar; 

 Início das dos minicursos e oficinas; 

 Visita da Executora Pedagógica Marcia Helena; 

 Oficina Pedagógica - Alimentação Sustentável; 

 Início das matrículas; 

 Visita dos Anjos do SIGMA: 

 Semana de Conscientização do uso Sustentável da Água: 

 Projeto PPA – Palestra com o Psicanalista Sr. Lúcio Farias; 

 Visita do grupo saúde coletiva: 
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IV – ABRIL 

 1° Dia de Formação da Educação Infantil; 

 Dedetização das unidades; 

 Desfile do Aniversário de Ceilândia; 

 Manutenção dos Filtros; 

 Oficina Pedagógica - Psicomotricidade; 

 Organização e limpeza das unidades; 

 Reunião do CDCA – Sociedade Civil 

 Treinamento da Equipe da Cozinha e Limpeza; 

 Visita da Executora Pedagógica Sra. Marcia Helena; 

 Visita da Sra. Naya da Faculdade Anhanguera; 

 Visita do grupo Saúde Coletiva – UnB 

V – MAIO 

 Casa Azul – Encaminhamentos e perfil dos novos aprendizes; 

 Culminância do conteúdo programático: Minha família é assim!; 

 Oficina Pedagógica – Brinquedos com Sucata; 

 Poda das árvores, com a presença da NOVACAP; 

 Reunião Plenária Ordinária - CDCA; 

 Semana de Educação para a Vida; 

 Visita das Executoras Pedagógicas Sra. Marcia Helena e Sra. Alana; 

 Visitas dos funcionários do hipermercado Walmart; 

VI – JUNHO 

 Encontro Cultural do Centro Comunitário da Criança – Vem para cá, vem dançar! Festa no CCC é cultura popular; 

 Exposição do CPCA; 

 Doação de Iogurte do Hipermercado Extra; 

 2° Dia Letivo Temático Tema: “Bullying”; 

 Exposição do CPCA; 

 Bazar; 
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 Visita dos técnicos da SEDEST – PROVISAN (Pão e Leite); 

 Culminância do Projeto Pedagogia do Afeto - Matriz; 

 Visita do Sr. Teles e Sra. Dulcineia – UNIPLAT/CREC; 

 Visita da Professora Naya – Faculdade Anhanguera: 

 Visita dos alunos do Sigma, unidade Águas Claras; 

 Fiscalização SEDF – Sra. Marcia Helena; 

VII – JULHO 

 Reunião Administrativa -  Organização do Encontro Cultural; 

 Início do Projeto Escola e Família (Visita das Famílias); 

 Visita da Administração de Ceilândia; 

 2° Dia de Formação da Educação Infantil; 

 Reunião de pais; 

 Reunião administrativa; 

 Reunião – Pedagogia do Afeto e da Responsabilidade Social; 

 Avaliação dos Aprendizes da Casa Azul;  

 Reunião com a equipe pedagógica para reestruturação do Projeto Político Pedagógico;  

 Reunião de diretores – Projeto Político Pedagógicos 

 Reunião pedagógica junto as famílias. Tema: A gratidão é a porta aberta para um mundo melhor. 

 Início do recesso escolar; 

 Culminância do projeto Plenarinha; 

 Culminância do projeto Família e Escola; 

VIII – AGOSTO 

 Recesso Escolar dos Educando e Educadoras; 

 Treinamento da Equipe da Cozinha e Limpeza na unidade Célula II; 

 Retorno dos Educandos e Educadoras; 

 Doação de queijo Mussarela da DIPOVA; 

 Doação de Coco verde, laranja e melancia do DER;  

 Visita da Executora Marcia Helena; 
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 3° Dia Letivo Temático “Cultura Digital”;  

 Palestra para equipe, tema: “Felicidade”; 

 Oficina Pedagógica - Confecção de Material e Recursos para Contação de História/ Formando pequenos Leitores; 

 Atestado Médico Periódico da Equipe Dr. Ricardo; 

 Retorno das crianças às atividades; 

 2° Dia de Formação – Matutino e vespertino 

 Fiscalização SEDF – Executoras Márcia e Francisca; 

IX – SETEMBRO 

 6º Campeonato de Golzinho; 

 Contação de histórias com a participação das famílias  

 Visita Defesa Civil Sr. º Francisco Barros – Avaliação técnica das árvores;  

 Reunião administrativa -  Oficina Recursos Naturais dentro e fora da sala de aula e Ciência na Educação Infantil: 

 Hora Social - Valorização da natureza; 

 Dia Nacional da Luta de pessoas com deficiência – Realizado pelos educadores por meio do Projeto Pedagogia do Afeto e 

da Responsabilidade Social; 

 Início da preparação das crianças em virtude da Sessão Solene em homenagem ao dia das crianças a ser realizada dia 

08/10/2016: 

 Culminância do projeto Trânsito e Cidadania; 

 Curso de Formação – Oficinas na EAPE; 

X – OUTUBRO 

 Reunião administrativa - Oficina pedagógica – cidadania e atividades livres: 

 3° Dia Letivo Temático – Cultura Digital: 

 Sessão Solene em homenagem ao Dia da Criança: 

 Semana da Criança: 

 Homenagem aos educadores do Centro Comunitário da Criança – CCC 30 anos. 

 Semana do bebê: 

 Visita de estudantes do curso de auxiliar de enfermagem da instituição LS; 
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XI – NOVEMBRO 

 Atendimentos e Acompanhamento dos alunos atendidos no S.O.E (indicativo de consultas, conversa com as famílias, 

intervenção em sala de aula, conversa com as educadoras); 

 Projeto Pedagogia do Afeto e da Responsabilidade Social – CLT, com o advogado Rafael Santana Guth, formado pela UFG, 

tratando da Consolidação das Leis do Trabalho 

 Culminância Projeto Viajando no Mundo da Leitura; 

 Reunião equipe de nutrição – Rayane, Priscilla e Joelma: 

 Atividades direcionadas a diversidade – Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra; 

 Oficina Pedagógica - Elaboração de Projetos; 

 Reportagem oriunda do MDS; 

 Visita de estudantes da faculdade de pedagogia – IESB. 

 Reunião junto ao CDCA – Avaliação de processos para participação de entidades na eleiçõe da Sociedade Civil; 

 Participação do CCC na mostra do Banco de Alimentos; 

 Audiência Pública relacionada a Política de Educação: 

XII – DEZEMBRO 

 Eleições do CDCA -  Sociedade Civil; 

 Reunião de Pais; 

 Festa de Natal do Correio Solidário; 

 Formatura das crianças; 

 Confraternização com os funcionários: 

 Entrega de brinquedos realizadas pelo Banco de Alimentos; 

 Encerramento do ano letivo: 

Ceilândia-DF, 31 de dezembro de 2016. 

__________________________________ 
Hellen Louise Moreira de Paula Mota 

Presidente/Procuradora
 


