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1. O CAMPO em 2009
Mesmo com a crise econômica que se abateu sobre o mundo em 2009, o
CAMPO apoiado pelos parceiros, seguiu avançando no trabalho junto aos grupos
comunitários. Sempre ouvindo os grupos e com eles procurando encontrar soluções
criativas para melhorar a qualidade de vida das comunidades. Exatamente como tem
feito há 22 anos, desde sua criação. Primeiro no trabalho com as creches e
brinquedotecas, depois também na formação profissional/geração de renda e em
seguida na educação ambiental. Na medida em que entidade e grupos caminhavam
iam percebendo que era necessário fazer mais para o desenvolvimento comunitário. E
novos projetos iam surgindo.
Um desses projetos, o Vida Ativa, apoiado pelos parceiros da WFD previa entre
as várias ações em desenvolvimento, a construção de um espaço que oferecesse lazer,
esporte e cultura aos moradores da região de Itaúna, em São Gonçalo, município em
que o CAMPO tem centrado sua atuação. Não foi fácil encontrar o local que deveria ser
numa área central, acessível a todos os grupos assessorados. Finalmente, encontrada a
casa, ela passou por uma reforma e ao final de 2009 o EME – Espaço Multidisciplinar
de Educação estava pronto.
Praticamente ao mesmo tempo e funcionando dentro do EME, nasceu o CCE –
Centro Comunitário de Emprego, uma ideia original já que não se trata de uma agência
de empregos nos moldes tradicionais. O CCE, que é gerido pelos próprios moradores
da região, tem como objetivo preparar os candidatos para uma melhor performance
no momento da entrevista, além de acompanhar a sua inserção no mercado de
trabalho, orientando para que ultrapassem o período de experiência e sejam
efetivados. Também entre as funções do CCE está o contato com as empresas do Rio e
Niterói para assim mostrar a força de trabalho da mão de obra existente em São
Gonçalo.
Outro projeto que avançou bem neste ano foi o de reforma de casas e mutirão.
Com apoio dos parceiros do DISOP, o projeto iniciou muito timidamente e no primeiro
ano, em 2008, o CAMPO apenas fez um trabalho de aproximação, conversando com os
grupos e vendo com eles quem eram os moradores mais necessitados e com casas em
pior situação. Em 2009, as coisas deslancharam e da meta de 180 casas reformadas
previstas no projeto, 100 foram feitas num trabalho comunitário envolvendo
moradores em mutirão, com assessoria do CAMPO, além do trabalho importante com
reforço escolar e formação profissional.
Conquistas essas divididas entre os Núcleos de Desenvolvimento Local
Comunitário e Educação Infantil e Escolar do CAMPO, que em 2009 trabalharam ainda
mais em conjunto, unindo esforços ao lado dos grupos e das creches. Não esquecendo
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de citar a articulação política realizada e o fortalecimento das relações com os
governos municipal, estadual e federal. Inclusive, através de parceria com o Ministério
da Cultura, obtida pelo Núcleo de Educação Infantil e Escolar com o Projeto Brincarte.
Para o Núcleo de Educação Ambiental, o ano foi de uma bem-sucedida busca
de novas parcerias. Parcerias que foram firmadas e asseguram para 2010 a volta das
Jornadas Ecológicas e de outras atividades visando à educação dos jovens da região do
CAMPO Tinguá, em Nova Iguaçu. Ações que também tem como objetivo o
desenvolvimento sustentável. É o caso das obras que tiveram início em 2009, para
abertura de mais um lago que abrigará uma criação de tilápias. A Pousada Refúgio
EcoTinguá teve um ano movimentado com hóspedes e visitantes estrangeiros e
brasileiros. Embora engatinhando, é o ecoturismo dando sinal de prosperidade na
região.
Quanto aos outros dois núcleos do CAMPO – Administração e Comunicação –
eles acompanharam todo trabalho realizado. A Administração prestando um suporte
indispensável aos demais núcleos, projetos e também aos grupos comunitários. E a
Comunicação dando visibilidade ao CAMPO, divulgando os resultados. Resultados que
poderão ser vistos nas páginas a seguir.
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2. Núcleo de Administração
O objetivo do Núcleo de Administração é dar suporte para os demais núcleos
no que diz respeito ao controle financeiro, de pessoal, da documentação, do seu
patrimônio, da execução das prestações de contas para agentes financiadores, e o
repasse das informações para a contabilidade da Instituição. Na proposta de
integração com os grupos assessorados pelo CAMPO, a Administração manteve-se a
disposição para visitação e participação de encontros organizados pelos demais
núcleos.
Em 2009, o Núcleo conquistou o titulo do CMAS/NI - Conselho Municipal de
Assistência Social de Nova Iguaçu. De posse dessa inscrição a entidade conquistou
também o certificado no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, abrindo frente para novos convênios, parcerias e futuras aprovações de
projetos na região de Tinguá, Nova Iguaçu. Com os títulos do CMAS e CMDCA de Nova
Iguaçu somados ao que o Campo já tem na cidade do Rio de Janeiro, pode requerer o
registro no CMAS do Estado. Mas o maior benefício dessa conquista é o
reconhecimento do trabalho do Campo junto aos órgãos financiadores quando da
apresentação de todos os títulos que possui.
O trabalho Administração requer o acompanhamento constante da legislação
do setor, e da situação fiscal junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais,
mantendo as renovações de certidões negativas junto a esses órgãos. O
acompanhamento realizado pelo CAMPO aos grupos assessorados contribui para a
sobrevivência dos seus projetos incentivando-os e fortalecendo-os na superação dos
obstáculos que possam surgir dentro da esfera administrativa.
Na gestão contábil, as atividades transcorreram a contento, com a
transparência das operações financeiras e contábeis refletida no Balanço Patrimonial e
nas demais Demonstrações Contábeis de 2009.
Fazendo jus ao seu objetivo principal, a Administração deu suporte aos outros
núcleos no sentido de:
Assessoria Administrativa
- Acompanhamento de processos administrativos juntos as prefeituras da cidade do
Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, com o fornecimento de documentos solicitados pelos
órgãos para andamento dos mesmos.
- Visitas a filial do CAMPO, situada em Tinguá – Nova Iguaçu, para um melhor
desenvolvimento do controle administrativo.
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Acompanhar a auditoria dos projetos dos núcleos
Os projetos dos núcleos passam por um processo exclusivo de auditoria, além
da auditoria da instituição. O Núcleo de Administração é responsável por acompanhar
esse processo apresentando todos os documentos fiscais necessários e esclarecendo
quaisquer dúvidas sobre as prestações de contas realizadas pelos projetos.
Controle das reservas de vagas nos cursos oferecidos pela instituição
Com o apoio dos projetos, os núcleos oferecem cursos para as comunidades
que assessora e o Núcleo de Administração contribui para a divulgação desses cursos
nos grupos assessorados além de fazer o registro das reservas de vagas.
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3. Núcleo de Comunicação Social
O Núcleo de Comunicação Social do CAMPO tem como finalidade dar
visibilidade à equipe, aos parceiros, aos sócios e à sociedade em geral das atividades,
projetos e missão da instituição e dos grupos por ela assessorados. O intuito é buscar e
manter parcerias, divulgar a razão da nossa existência e o nosso ideal, e incentivar a
sua prática e multiplicação junto a novos públicos. Abaixo, as atividades desenvolvidas
no período:
Participação na reunião dos Núcleos
A Comunicação costuma participar periodicamente das reuniões dos demais
Núcleos a fim de levantar pauta junto à equipe do CAMPO, e através da troca de
informações auxiliar na comunicação interna e externa.
Boletim Campo em campo
O Campo em campo é um boletim de periodicidade
quinzenal enviado por e-mail à equipe e aos sócios, parceiros,
amigos e interessados no trabalho da instituição. As notícias
refletem o dia a dia de conquistas dos grupos assessorados, assim
como todo trabalho realizado para que todos – Campo e grupos –
alcancem as metas traçadas anualmente. As fotos veiculadas no
boletim são registros feitos não somente pela Comunicação, mas
também e em grande parte pelos assessores dos demais Núcleos.

Relações Públicas
Na medida do possível, a Comunicação Social esteve presente em
atividades/eventos de interesse do CAMPO. Houve visitas a projetos desenvolvidos
pelo CAMPO e aos grupos assessorados.
Assessoria aos grupos e Redes
O Núcleo esteve à disposição dos grupos assessorados e das Redes dos Centros
de Formação Profissional do Grande Rio e de Itaúna e Adjacências para assessoria na
elaboração dos boletins informativos, folders, folhetos.
Assessoria de Imprensa
No ano de 2009, trabalho de assessoria de imprensa foi realizado de forma
pontual, com a divulgação de releases para a imprensa sobre a instituição e o trabalho
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desenvolvido. O Campo foi objeto de grande reportagem na
revista e site Plurale, publicação com ênfase em
sustentabilidade e também figurou em matéria feita pelo
Jornal O Globo, no caderno Razão Social.
Atualização do mailing da Imprensa
Foi realizado de forma pontual, sempre que houve a
necessidade de divulgação de eventos e pautas do CAMPO e dos grupos assessorados.
Página na Internet (Site)
O site do CAMPO passou por uma reavaliação que resultou ao final de 2009 na
busca de profissionais de web design para uma total modernização. Mudanças que só
se farão sentir em 2010.
Mural
O mural principal na entrada do CAMPO foi modificado, embora continue
retratado ali não só o que acontece na instituição como também notícias relevantes
veiculadas na mídia. Agora não existe mais distinção entre as notícias dos Núcleos –
diferenciadas até 2008 por cores - mesmo porque a integração no trabalho realizado
por eles com os grupos está cada vez maior.
Jornal DesenVolvendo
Em 2009, foi criado pelo Núcleo de Comunicação com
intensa participação do Núcleo de Desenvolvimento Local
Comunitário, o jornal DesenVolvendo, um informativo de
periodicidade bimestral com notícias dos grupos que formam
a Rede de Itaúna e Adjacências. Em quatro páginas o
informativo impresso teve três edições, com apoio dos
parceiros Disop e WFD. O objetivo e não somente integrar os
grupos que compõe a Rede como também jogar luz sobre as
atividades para ajudar na busca de novas parcerias e projetos.
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4. Núcleo de Educação Ambiental

O Núcleo de Educação Ambiental
do CAMPO, localizado num espaço
ecológico que dispõe de áreas da Reserva
Particular do Patrimônio Nacional (RPPN),
trabalha de forma prática a Ecologia aproximando os moradores das questões
ambientais da região, com capacitações
voltadas a atender as necessidades da
comunidade local - e através da Pousada
Refúgio EcoTinguá, que é fonte de
recursos para os moradores que
colaboram na gestão do espaço.

Integração com a comunidade
A fim de ampliar a integração entre a
comunidade e o espaço, o CAMPO procura estar
presente nas festas da região como a Festa do
Aipim que faz parte do calendário oficial da cidade
e também promove suas próprias comemorações,
como a tradicional Festa Junina, atraindo jovens,
idosos, crianças, famílias inteiras para degustar as
comidas típicas da época, dançar e participar das
brincadeiras.

Formação Profissional
Apesar de ser uma área rural, boa parte
dos participantes e alunos dos cursos do CAMPO
Tinguá se interessam por capacitações voltadas
para o mercado de trabalho no contexto urbano.
Muitos moradores ainda sonham conquistar um
emprego nos grandes centros, como Rio de
Janeiro e Nova Iguaçu. Também é difícil encontrar
professores dispostos a dar aulas na região, em
alguns casos, voluntariamente. Mas nada disso
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tem impedido o CAMPO de manter com regularidade alguns cursos como o de
informática básica, o mais procurado até hoje e que em 2009 ganhou novos
computadores. Há também o curso de marcenaria, grande gerador de renda aos seus
alunos que produzem jogos, móveis, enfeites comercializados em Tinguá e o curso de
cabeleireira. Neste ano o que fez muito sucesso entre os moradores da região foi o
curso de camareira que devido à procura formou três turmas.
Jornadas Ecológicas
As dificuldades para conseguir apoio financeiro do governo levaram o CAMPO
Tinguá a não realizar as Jornadas Ecológicas em 2009, programa que ficou conhecido
na região por reunir alunos das escolas locais num dia inteiro de caminhadas pelas
trilhas ecológicas, palestras sobre meio ambiente, banhos de piscina, lanche e
brincadeiras para despertar a consciência ecológica nos jovens. Mas as Jornadas
voltam em 2010, pois o CAMPO conseguiu parceria com o grupo europeu
Brasilieninitiative ao final de 2009.
Autossustentação do espaço
A Pousada Refúgio EcoTinguá criada
há cerca de seis anos apresenta, como todo
equipamento turístico, períodos de maior e
menor procura. Além de atrair ecoturistas
pelas belezas naturais da região, sua
sustentabilidade se dá basicamente pelas
ONGs e empresas que passam dois ou três
dias em encontros ou reuniões de trabalho,
ou grupos de terceira idade que visitam a
Pousada para aproveitar simplesmente o dia.
Os finais de semana ou feriados prolongados são os preferidos dos casais.
Sempre buscando a autossustentação, o
CAMPO Tinguá começou em 2009 as obras para abrir
um novo lago no terreno com o objetivo de criar
tilápias, peixe de água doce de fácil reprodução e com
grande potencial de vendas. Da tilápia tudo se
aproveita. Extraído o filé, o couro da tilápia é muito
requisitado para a fabricação de bolsas, cintos,
carteiras e sapatos. O restante é utilizado na
fabricação de farinha de peixe, que acaba como
componente das rações que vão alimentar outros
peixes. Dos restos de peixe também é extraído o óleo, muito utilizado na indústria de
cosméticos.
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5. Núcleo de Educação Infantil e Escolar
O Núcleo de Educação Infantil e
Escolar desenvolve um trabalho na área de
Educação

Infantil,

brinquedotecas,

Reforço

Escolar

principalmente

e
em

comunidades populares, nas regiões periféricas
da cidade do Rio de Janeiro, priorizando o
município de São Gonçalo por apresentar um
baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH). São mais de mil e quinhentas crianças
beneficiadas, na faixa etária de 0 a 15 anos, sendo atendidas através dos projetos de
Reforço Escolar, Brinquedoteca e fortalecimento dos Ceics (Centros de Educação
Infantil Comunitários) tendo os pais em média o ensino fundamental incompleto e
renda mensal de um a três salários mínimos.
O trabalho de assessoria busca dinamizar a atuação das educadoras de
educação infantil, atendendo as exigências legais pertinentes a esta modalidade de
ensino, promovendo capacitações pedagógicas, articulando e fortalecendo as
organizações comunitárias, concomitantemente, participa em fóruns, Redes e em
espaços de discussão que assegurem a consolidação e a garantia dos direitos da
criança e do adolescente e a elaboração de políticas públicas para a Educação Infantil.
No ano de 2009, foram assessoradas diretamente 11 comunidades:
•

São Gonçalo (Palmeiras, Boaçu, Fazenda dos Mineiros, Itaoca, Jardim

Bom Retiro, Jockey Club, Jardim Catarina e Engenho Pequeno),
•

Caxias (Saracuruna)

•

Nova Iguaçu (Vila de Cava) e

•

Rio de Janeiro (Rocinha).

O ano de 2009
As ações realizadas pelo núcleo junto aos grupos comunitários de educação
infantil mais uma vez primaram pelo fortalecimento e apoio a estes grupos na busca
do diálogo com o poder público e os espaços de reivindicação, para a manutenção da
11

parceria com a prefeitura, o que só foi concretizado em fevereiro. A maioria dos Ceics
funcionou a partir do mês de janeiro, mas sem a perspectiva da renovação do
convênio. Na Baixada o cenário era o mesmo. Muitas creches fecharam por falta de
parceria ou reduziram o número de atendimento. Outro problema que afetou todo o
sistema de ensino municipal, estadual e particular foi a epidemia da gripe H1N1 que no
segundo semestre fez com que as instituições fossem recomendadas a fechar por
medida de precaução e segurança. Muitas crianças foram acompanhadas em casa
recebendo um kit de copos descartáveis, frutas, biscoito e leite para ajudar na
alimentação.
Por outro lado, em se tratando de articulação e mobilização, foi um ano de Préconferências, Conferências e Seminários importantes para a Educação Infantil onde
foram eleitos novos conselheiros de direito e da assistência social e os demais
conselhos (saúde, cultura, da cidade entre outros).
Também houve a comemoração do jubileu da
WFD o que possibilitou a coordenação do núcleo viajar
para a Alemanha e conhecer de perto os parceiros que
tem apoiado o trabalho desenvolvido pelo CAMPO junto
aos grupos comunitários no Brasil. Também foi a
oportunidade de falar a diversos parceiros e agradecêlos por todos esses anos de apoio e solidariedade o que
isto resultou diretamente ao longo desses 22 anos. Foi a
oportunidade de conhecer novas experiências e
acrescentá-las um pouco no nosso trabalho.
Alguns grupos também passaram por momentos difíceis devido a assaltos
(Saracuruna e Coração de Maria), a necessidade de cumprir exigências para manter
suas documentações em dia ou conseguir uma certificação (Boaçu, Jd. Bom Retiro,
Itaoca), mas estão dia-a-dia superando estas dificuldades.
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Atuação
A atuação do núcleo se deu “in loco”, através de assessoria que contribuiu para
melhorar as atividades pedagógicas junto aos Ceics, às turmas de Reforço Escolar e de
brinquedotecas. A periodicidade variou de acordo com a demanda de cada grupo.
Também foram organizadas oficinas pedagógicas nessas áreas que proporcionaram o
desenvolvimento de novas atividades e através da participação sistemática na rede,
conselhos e Fóruns foi possível discutir, refletir e propor ações que evidenciassem a
infância e a adolescência, colocando-as em posição de destaque e que contribuíram
para a implementação de políticas públicas em nosso país. O trabalho se deu a partir
dos seguintes programas:
1 - Programa de organização e articulação institucional
O Programa de Organização e Articulação Institucional oportunizou assessoria
na área técnico-pedagógica a 11 centros de educação infantil que desenvolveram
atividades de (creche e pré-escolar, reforço escolar e brinquedoteca). Também
contribuiu para o avanço dos procedimentos necessários para a manutenção ou
credenciamento das entidades no Conselho Municipal de Educação, condição
necessária para o funcionamento e para o processo de conveniamento junto à
prefeitura.
Objetivo:
Contribuir para a melhoria na qualidade de atendimento desenvolvido pelos
Centros de Educação Infantil Comunitário na área de Creche, Pré-escola, Reforço
Escolar e Brinquedotecas, implementando ações que visem à melhoria do trabalho,
bem como articular, mobilizar os grupos para atuarem em rede desenvolvendo ações
que contribuam para a elaboração e efetivação de políticas públicas para a educação
infantil.Também contribuiu no avanço dos procedimentos necessários para
manutenção ou credenciamento das entidades no Conselho Municipal de Educação,
condição necessária para o funcionamento das instituições e para processo de
conveniamento junto à prefeitura.
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Resultados obtidos:
•

Melhoria

da

qualidade

do

ensino

e

da

aprendizagem, principalmente das áreas de
português e matemática, através das oficinas de
capacitação o que possibilitou a progressão escolar de 312 crianças
matriculadas no Ensino Fundamental e que fretaram o projeto do reforço
Escolar.
•

Formação de 12 educadores no módulo básico do curso do Proinfantil,
recebendo uma ajuda de custo para dar continuidade a Formação Inicial de
professores em exercício da Educação Infantil, completando a fase presencial.

•

Encaminhamento de proposta para elaboração de políticas públicas para a
educação infantil na CONAE - Conferência Nacional de Educação: “Construindo
o sistema nacional articulado de educação: O Plano Nacional de Educação,
diretrizes e estratégias de ação”, através de reuniões específicas de discussão e
elaboração de propostas para a CONAE.

•

Representação de dois centros de educação infantil comunitário no conselho
municipal dos direitos da criança e do adolescente de São Gonçalo.

•

Credenciamento de mais uma creche no Conselho Municipal de educação de
São Gonçalo.

•

Cinco Ceics conseguem manter o Registro no Conselho Municipal de Educação.

•

Assessoria a mais um centro de educação infantil comunitário (Obra Social do
Boaçú).

•

Participação das reuniões da Rede de Articuladores pela Educação Infantil,

•

Participação do 17º Congresso Brasileiro de Educação Infantil da OMEP –
Organização Mundial para a Educação Pré=Escolar.

•

Participação de representantes em reuniões do MIEIB (Movimento de
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), com apresentação de pauta para
grupos de Trabalho do MEC e encaminhamentos de propostas para o
Congresso Nacional.
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•

Realização de 12 reuniões da Coordenação Colegiado do Fórum Permanente
de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro.

•

Realização de oito reuniões da Rede de Educação Infantil Comunitária no
Estado do Rio de Janeiro.

•

Participação nas 12 reuniões e em grupos de trabalho do Fórum Popular
Permanente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São
Gonçalo.

•

Representação nos três encontros Nacionais do Movimento de Educação
Infantil do Brasil.

•

Participação como secretaria executiva do Fórum Permanente de Educação
Infantil do Estado do Rio de Janeiro na realização de 11 assembléias com
discussões pedagógicas e políticas que envolvem o atendimento da Educação
Infantil totalizando cerca de 600 participantes.

Período de realização: janeiro a dezembro/2009
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 2657
Nº total de beneficiários: 2657
2 - Programa de capacitação de educadores e coordenadores comunitários.
A partir de oficinas foi propiciado a troca de
experiência e o conhecimento sobre novas metodologias
na área pedagógica que contribuíram para a realização
das atividades nas turmas de creche, pré-escola, reforço
escolar e de brinquedoteca voltadas para a prática do
trabalho cotidiano, e com conhecimentos específicos
acerca do desenvolvimento infantil, atividades lúdicas, bem como da elaboração de
atividades educativas correlatas a cada fase estudada.
Dentro da proposta do núcleo de fomentar a complementação escolar, foi
apoiado um grupo de educadoras inscritas no programa Proinfantil, formação inicial de
professores em exercício em turmas de educação infantil, possibilitando ajuda para o
15

transporte e alimentação no período das aulas presenciais. Ao final deste programa
que tem a duração de dois anos, as educadoras estarão habilitadas para atuarem em
turmas de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
Período de realização: Janeiro a Dezembro /2009
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120 educadoras
Nº de beneficiários atendidos no Proinfantil: 12
Nº de beneficiários Fórum: 600
3 - Programa de captação de parceiros e de recursos.
Foram estabelecidas parcerias com entidades privadas, órgãos públicos e
demais

grupos

possibilitando

e

da

sociedade

consolidando

a

civil,
auto-

sustentação dos diversos projetos, bem como
do Núcleo de Educação Infantil e Escolar.
Neste sentido também foram mantidas outras
parcerias de instituições que vem apoiando
nossos

trabalhos

ao

longo

dos

anos.

Desenvolvidas as ações de capacitação,
articulação e mobilização o que proporcionou a participação de educadores em Fóruns
e seminários, bem como o desenvolvimento das atividades de Educação Infantil
(creche e pré-escolar), Brinquedoteca e Reforço Escolar.
Também elaborados e aprovados dois novos projetos que estão em fase de
conveniamento, que tem como objetivo o de promover ações sócio-cultural-artísticoeducacionais que assegurem os direitos das crianças e adolescentes a convivência com
as diversas manifestações do legado cultural brasileiro, aflorando e valorizando as
potencialidades locais. Foram executados com o prêmio recebido do Ministério da
Cultura algumas ações que tiveram como resultados os apresentados no próximo
programa do núcleo. Estas ações serão ampliadas a partir do conveniamento do
Projeto Brincado de Ponta a Ponta e Pingos de Ludicidade.
16

Parceiros:
•

Porticus (Capacitação),

•

SIS/WFD (Pessoal/Capacitação/ Projetos),

•

ACTIONAID (Mobilização/Fórum/ MIEIB),

•

REFAISA (Reforço Escolar),

•

Banco Morada (NEDIE),

•

Banco

Cruzeiro

do

Sul

(Brinquedoteca/Reforço

Escolar),
Período de realização: Janeiro à Dezembro /2009
4 - Programa de Brinquedoteca
Foram realizadas ações com o objetivo de
difundir a arte e a cultura do brincar em comunidades de
baixa renda, implementando ações que possibilite o
resgate de Também foi mantida a formação “in loco”
apoiando na organização/classificação, catalogação do acervo de brinquedos, bem
como elaboradas as atividades de capacitação e fomento a dramatização, jogos da
memória, dominó, de cores e números, cantigas de roda, amarelinha, pular corda,
resgate de brincadeiras antigas contos, histórias e fábulas, jogos de encaixe, de
empilhar, montagens, jogos de tabuleiros, e ainda futebol, ping-pong, jogos
cooperativos, como também as representações simbólicas de casinha, escolinha e
outras mais que permeiam o imaginário infantil.
Resultado:
•

Implantação da Brinquedoteca do Centro de Educação Infantil comunitário no
Jardim Bom Retiro.

•

Criação da rede Brincarte

•

Valorização do dia internacional do Brincar oportunizando a realização de
diferentes atividades em 10 comunidades.

•

Participação em três eventos Nacionais promovido pelo Ministério da Culta e
com o apoio dos Fóruns de Cultura.

•

Participação em 10 reuniões do Fórum de Cultura.

•

11 Grupos assessorados na implementação de alternativas de educação lazer,
cultura e entretenimento às crianças, jovens e adolescentes da comunidade.
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•

1367 crianças e adolescentes beneficiadas com acesso a vários jogos,
brinquedos, livros favorecendo o desenvolvimento a autonomia a coordenação
motora, a psicomotricidade na utilização dos jogos e brinquedos.

•

1170 famílias beneficiadas com o projeto.

•

Oito educadoras formadas para a atuação em espaços lúdicos.

•

120 educadoras beneficiadas indiretamente com o projeto.

Período de realização: Janeiro à Dezembro /2009
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GRUPOS ASSSESSORADOS –
QUADRO DE BENEFICIÁRIOS

Brinquedoteca (dois a 15 anos de idade)

Grupos

Reforço Escolar (seis a 15

CEIC (crianças de zero a seis anos)

anos de idade)
Famílias

Crianças

Educadoras

Total Famílias

Crianças

Educadoras

Famílias

Crianças

Educadoras

Comunidade

1.

Serpa

75

80

14

153

50

118

1

33

38

2

2.

São Francisco

90

111

10

172

54

143

1

30

32

2

3.

Boaçú *

45

50

3

50

xxx

xx

xx

5

10

1

4.

Tia Madá

72

100

12

100

xxx

132

1

28

32

2

5.

Saracuruna

65

70

11

110

xxxx

120

1

45

50

1

6.

Palmeiras

50

70

10

70

xxxx

95

1

20

25

1

7.

Itaoca *

35

40

5

48

xxx

xxx

xxx

13

15

1

8.

J. B. Retiro

40

60

6

47

xxxx

70

1

7

10

1

9.

C. Maria *

95

110

10

115

xxxx

xxxx

xxx

20

25

1

10. Peteca

95

110

16

115

xxxx

135

xxx

20

25

1

11. Sapeca

xxxx

xxxx

xxxx

190

150

xxx

2

40

50

2

801

97

1170

813

8

312

15

TOTAL

254
* Grupos que faltam implantar o projeto de Brinquedoteca.
Total de Famílias Beneficiadas pelos Projetos = 1170 famílias
Total de Crianças Beneficiadas pelos Projetos = 1367crianças
Total de educadoras Beneficiadas = 120 educadoras
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Centros de Educação Infantil Comunitários Assessorados:
Centro de Educação Infantil Comunitário Estrelinha Azul - Centro Comunitário
Amigos do Serpa
Rua Rosendo Marcos, nº 2661
Fazenda dos Mineiros - São Gonçalo – RJ - CEP – 24645-000
Tel.: (55) (21) 2701-0790
Grupo Comunitário Coração de Maria
Rua Florentino Geovani, Lt. 4-5, Qd. 212 - Jardim Catarina - São Gonçalo – RJ
CEP – 24726-120
Tel.: (55) (21) 3606-7947
Centro Comunitário Batista Doce Lar
Estrada de Itaoca, nº 07
Itaoca – São Gonçalo – RJ - CEP 24471-230
Tel.: (55) (21) 2723-1009
Centro Jardim Bom Retiro
Rua Laudelino Freire s/n Jardim Bom Retiro – São Gonçalo - CEP 24.416 - 160 – RJ
Obra Social do Bairro das Palmeiras
Rua Cecília Martins, nºs 13 e 15
Bairro das Palmeiras – São Gonçalo – RJ - CEP 24415-510
Obra Social do Engenho Pequeno – Creche Tia Madá
Rua Luis Felipe Nazareth, nº 45
Engenho Pequeno – São Gonçalo – RJ
CEP 24417-555
Tel.: (55) (21) 3705-8107
Obra Social do Boaçú
Rua Inácio Sarmento, nº 74, lote 460, Boaçú – São Gonçalo - CEP 24.467-270
Obra Comunitária São Francisco de Assis
Rua Melquíades Peres Lote 20 - Qd 10
Jockey Club – São Gonçalo – RJ
CEP 24743-360
Tel.: (55) (21) 2601-5842
Ação Social Pe. Anchieta
Travessa Luz, nº 13 Rocinha – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22450-261
Tel.: (55) (21) 3322-4985
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Centro Comunitário Santa Terezinha
Avenida Canal Faria, Lote 24, Quadra C
Saracuruna - Duque de Caxias - RJ - CEP 25260-000
Tel: (55) (21) 2777-1561
Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava
Rua Maria Custódia, 435 – Vila de Cava – Nova Iguaçu – RJ
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6. Núcleo de Desenvolvimento Local Comunitário
O Núcleo de Desenvolvimento Local
Comunitário visa fomentar o desenvolvimento
integrado e sustentável das comunidades assessoradas
pelo Campo, a partir dos Centros Comunitários de
Formação Profissional e da criação de Redes
Comunitárias, contribuindo para a modificação da
realidade local e à melhoria da qualidade de vida dos
seus moradores.
Seus eixos principais de atuação são: a Gestão, Mobilização e Articulação
Comunitária (com foco no Desenvolvimento Local através da construção de casas e
saneamento), Educação, Formação Profissional e Geração de Trabalho e Renda.
É importante ressaltar que no ano de 2009, 100 famílias foram beneficiadas
com o Projeto de Pequenas Reformas e Mutirão, onde a dignidade e autoestima
dessas famílias foram restauradas.
A Equipe
A equipe do Núcleo de Desenvolvimento Local Comunitário é formada por
profissionais de diversas áreas, que atuam como assessores nas seguintes frentes:
administração, pedagogia, gestão e dimensão comunitária, articulação, mercado de
trabalho e cooperativismo.
O assessor especialista/consultor tem como missão a concretização de metas
sociais em cada uma das áreas citadas anteriormente, respeitando a identidade de
cada comunidade, seus anseios e seus conhecimentos em prol de uma sociedade mais
justa e igualitária.
Para a ampliação dos conhecimentos dos assessores, a equipe participou das
seguintes atividades:
- Curso de Elaboração de Projetos – cinco assessores;
- Troca de Experiências com outras organizações
ACOPAMEC – BA – três assessores;
WIKIMAPA – RJ – um assessor;
Rede Caminhos e Trilhas – dois Assessores;
ASPLANDE – dois Assessores
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Resultados das ações realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento Local
Comunitário.
Área: Assessoria aos grupos populares
Durante o ano de 2009 o Núcleo de Desenvolvimento Local Comunitário
assessorou 14 grupos comunitários tendo como resultados as seguintes ações:
- CCCP Paulo da Portela
Localização: Oswaldo Cruz
Município: Rio de Janeiro
O grupo deu continuidade à
parceria com o Instituto IBI, de forma
autônoma, realizando pesquisa sobre o
comportamento do jovem perante a
educação e o mercado de trabalho.
Fortaleceu as parcerias locais com as
Igrejas Batista, de São Mateus e Nossa Senhora de Fátima, assim como a Associação de
Moradores de Oswaldo Cruz e o Conselho Distrital de Saúde. Estreitou as participações
na Rede de Centros de Formação Profissional do Grande Rio, contribuindo para o
fortalecimento do grupo comunitário.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo para os
moradores da comunidade, como visitas guiadas à Quinta da Boavista, ao Refúgio
Ecológico do Tinguá (com direito a Caminhada Ecológica) e ao Solar de Botafogo na
peça os Inclusos e os Sisos. Além das visitas, foram realizados encontros comunitários:
Encontro da Família, Festa Junina, Aniversário de 11 anos do CCCP e Planejamento
Estratégico.
O centro comunitário ainda oferece aos moradores atendimento na área de
saúde, tais como: psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia. E cursos
profissionalizantes como o de Auxiliar Técnico Administrativo, Informática, Prévestibular e Violão.
Média de participantes em Eventos Comunitários: 123 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
Média de participantes no ano em atividades: 133 participantes entre crianças, jovens
e adultos.
- CFP Pedreira Padre Juan
Localização: Morro da Pedreira – Costa Barros
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Município: Rio de Janeiro
O CFP da Pedreira realizou o projeto IBI, onde cerca de 15 jovens realizaram
levantamentos na comunidade sobre comportamento da juventude perante a
educação e o mercado de trabalho. O grupo estabeleceu parceria com a Ação
Comunitária do Brasil, para implantação do PLANSEG em articulação com o Governo
Federal.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo para os
moradores da comunidade:
Atividades: Reforço Escolar, Alfabetização de Adultos, Projeto IBI.
Média de participantes no ano em atividades: 52 participantes entre crianças, jovens
e adultos.
- CFP Padre Rafael
Localização: Conjunto Campinho – Campo Grande
Município: Rio de Janeiro
O grupo, juntamente com a assessoria, conseguiu fortalecer o desenvolvimento
na região, através do Fórum de Desenvolvimento Local contando com o apoio de
outras parcerias institucionais e estreitando relações com as Escolas Municipais Adalto
Lúcio Cardoso e Castro Rabello e o CIEP Otávio Maltta.
Além dessa conquista comunitária, também através do
Fórum, o grupo ficou mais próximo do Poder Público.
Durante palestra realizada na comunidade – intitulada
como “Como se aproximar do Poder Público” - lideranças
comunitárias e moradores puderam tirar suas dúvidas.
Em parceria com o Governo Federal, o grupo
recebeu o curso do PLANSEG e Projovem Adolescente, com
ênfase na cultura. Cabe destacar que a atuação cultural é
marcante na comunidade do CFP. O grupo realizou ainda a Comemoração do Dia
Internacional da Mulher, com uma atividade inovadora: a CANTOTERAPIA que contou
com a participação de cerca de 50 mulheres. Outro fato importante que merece ser
ressaltado é que o grupo conseguiu encaminhar para a escola as oito senhoras que
faziam parte da Alfabetização de Adultos para darem continuidade aos estudos.
O CFP foi uma das sedes da Caravana Cultural, realizada no mês de novembro
pela Rede de Centros de Formação Profissional do Grande Rio. Entre as várias
atividades programadas houve apresentações de dança, peça de teatro, debates com o
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encerramento culminando no dia de Zumbi. Participarão da Caravana parceiros como a
Ação Comunitária do Brasil e grupos comunitários do município de São Gonçalo.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:

Atividades: Cursos Profissionalizantes pelo PLANSEG – Ladrilheiro 45 participantes;
Hidráulica 45 participantes; Eletricista Predial 45 participantes; Pedreiro 45
participantes; Projovem Adolescente – 100 jovens; Ginástica – 15 participantes.
Média de participantes em Eventos Comunitários: Caravana Cultural – 475
participantes; Comemoração do Dia Internacional da Mulher – 50 participantes. Total:
525 participantes
Média de participantes no ano em atividades fixas: 295 participantes das atividades
entre crianças, jovens e adultos.
- Campo – Tinguá
Localização: Tinguá
Município: Nova Iguaçu
O espaço CAMPO Tinguá, tem como
proposta oferecer qualificação profissional e
geração de renda para os moradores da região e
adjacências, tendo na sua transversalidade o
meio ambiente e a ecologia. Além disso, o
Campo Tinguá conta com a Pousada Eco-Tinguá
que por ser uma RPPN – Reserva Particular de
Patrimônio Natural-, onde a biodiversidade da
Mata Atlântica é preservada, oferece aos seus visitantes/hóspedes contato com a
natureza de forma integral.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Cursos Profissionalizantes – Cabeleireiro – 28 participantes; Informática –
50 participantes; Camareira – 17 participantes; Marcenaria – 2 participantes;
Hidroginástica – 12 participantes.
Média de participantes no ano em atividades fixas: 109 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
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- Centro Comunitário Jardim Catarina
Localização: Jardim Catarina
Município: São Gonçalo
O Centro Comunitário, com a assessoria do Campo, desenvolveu o Prêmio
Capoeira Viva recebido do Ministério da Cultura, beneficiando 45 crianças da
comunidade. Foi criado um ponto de cultura para onde foram adquiridos livros e cd’s a
fim de que os participantes pudessem ter acesso à história da capoeira. Ao final,
organizaram um grande encontro comunitário onde os participantes puderam
compartilhar com os demais moradores o resultado do trabalho realizado com a
Capoeira.
Anualmente, o grupo de Jardim Catarina promove um encontro denominado
“Três Negras de Axé” onde são apresentadas diversas manifestações culturais e são
premiados os mais ativos participantes nas ações do Centro Comunitário. Centro que
também foi uma das sedes da Caravana Cultural, realizada em novembro pela Rede de
Centros de Formação Profissional do Grande Rio.
Em parceria com os governos municipal e federal o grupo também desenvolveu
na comunidade em 2009 os programas PETI – Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, Projovem Trabalhador e Protejo.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Reforço Escolar – 23 alunos; PETI – 148
crianças; Pré-Vestibular Comunitário - 15 jovens;
ProJovem Trabalhador – 70 jovens; Cursos
Profissionalizantes - 61 participantes; Informática 14 participantes; Protejo – 100 jovens; Dança Afro –
seis participantes; Strett Dance 12 participantes;
Capoeira 45 crianças participantes.
Média de participantes em Eventos Comunitários:
Três Negras de Axé – 250 participantes; Caravana
Cultural – 500 participantes; Evento Cultural de Valorização da Capoeira – 60
participantes. Total: 810 participantes.
Média de participantes no ano: 494 participantes entre crianças, jovens e adultos.
- Centro Comunitário do Conjunto da Marinha
Localização: Conjunto da Marinha – Bairro das Palmeiras
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Município: São Gonçalo
No início do ano o Centro Comunitário de Formação da Marinha encontrou
problemas na gestão e o Campo precisou sensibilizar a formação de um novo grupo
comunitário. Situação atípica dentro da nossa filosofia de trabalho, pois o Campo
assessora grupos comunitários já formados, não forma grupos. Mas como sabíamos do
potencial da comunidade que ansiava por atividades, seguimos no fortalecimento da
gestão. Em dezembro um grupo formado pelos moradores da comunidade assumiu a
gestão do Centro Comunitário do Conjunto da Marinha.
Ainda assim durante o ano muitas ações foram realizadas. Como a festa em
comemoração ao Dias das Mães em parceria com a Escola Marcilio Dias, onde os
moradores contemplaram demonstrações das atividades oferecidas no espaço
comunitário. O grupo organizou também uma Caminhada Ecologia, onde chamaram
atenção da comunidade para as questões do lixo espalhado pelas ruas, os seus
malefícios e como se pode ganhar dinheiro com ele, realizando oficinas educativas de
reciclagem e reaproveitamento de óleo na confecção de sabão. Também nas
dependências da Escola Marcílio Dias, o grupo com o apoio da assessoria, realizou um
evento de capoeira, onde fez a troca de cordões das crianças que participaram das
rodas promovidas pelo CFP.
Na assessoria foram fortalecidas as
atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Cursos Profissionalizantes –
Assistente Administrativo 20 participantes;
Eletricista Predial 18 participantes; Gestão
Empresarial 20 participantes; Reforço Escolar –
24 crianças; Capoeira - 31 crianças; Strett
Dance – 30 jovens; Maculelê – 20 crianças;
Teatro – 22 jovens;
Média de participantes em Eventos Comunitários: Caminhada Ecológica – 92
participantes; Evento de Capoeira – 81 participantes; Festa de Comemoração do Dia
das Mães – 67 participantes. Total: 240 participantes
Média de participantes no ano em atividades: 344 participantes entre crianças, jovens
e adultos.
- PROCID – Centro Comunitário de Formação Profissional Pró Cidadania
Localização: Jockey Club
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Município: São Gonçalo
O Centro Comunitário articulou, junto com a assessoria, o fortalecimento das
parcerias locais e dos laços com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Local de
São Gonçalo, através da instalação do Programa Projovem Adolescente.
Também organizou ao longo do ano as tradicionais festas de Páscoa, Dia das
Mães, Junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças e de Encerramento, envolvendo todos os
moradores da região.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Ginástica para 3º Idade – 10 participantes; Capoeira – 10 participantes;
Cursos de Informática – 100 participantes; Reforço – 80 crianças; Alfabetização de
Adultos – 10 participantes;
Média de participantes em Eventos Comunitários: Festas Comemorativas – 600
participantes; Almoço Comunitário – 300 participantes; Bingo Comunitário – 400
participantes. Total: 1300 participantes
Média de participantes no ano: 210 participantes entre crianças, jovens e adultos.
- CIDC – Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário
Localização: Salgueiro
Município: São Gonçalo
O grupo do Salgueiro articulou com outros parceiros – sempre incentivado pelo
Campo que reconhece o potencial do grupo nas
articulações políticas e comunitárias - a
implantação de diversos cursos no espaço. Alguns
parceiros são: OSCIP VIVA COMUNIDADE, PUC /
RIO, PLANSEG.
Na assessoria foram fortalecidas
atividades propostas pelo grupo, para
moradores da comunidade. São elas:

as
os

Atividades: Pré-Vestibular – 49 participantes;
Costura Industrial – 36 participantes; Informática – 50 participantes; Cinema
Comunitário – 368 participantes; Street Dance – 17 participantes; Inglês – 11
participantes; Pintor predial – 28 participantes; Telemarketing – 21 participantes;
PROTEJO – 150 participantes; PLANSEQ – Empreendedorismo – 100 participantes;
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Oficinas Diversas – 44 participantes; Atividades das Mulheres do Salgueiro – 34
participantes.
Média de participantes em Eventos Comunitários: Caminhada Ecológica – 91
participantes; Visitas Guiadas – Abrigo Cristo Redentor, Teatro Ziraldo – 123
participantes; Evento dos Dias das Mães – 88 participantes; Caminhada pela Paz – 52
participantes; Seminário da Guarda Municipal sobre Educação, saúde, mercado de
trabalho e drogas – 87 participantes. Total 441 participantes
Média de participantes no ano em atividades: 781 participantes entre crianças, jovens
e adultos.
- CESPP – Centro de Estudos de Saúde do Projeto Papucaia
Localização: Cachoeiras de Macacu – Nova Friburgo - Rio de Janeiro
Município: Rio de Janeiro
O grupo manteve suas parcerias com os
comerciantes locais e a com o Grupo Schincariol, que
contribuíram para a sustentabilidade dos projetos
desenvolvidos no Centro Comunitário. Além disso, o
grupo elaborou um projeto para o Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente, onde desenvolveu o
Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente de
Risco Pessoal e Social – Projeto Curumim. Desenvolveu,
também, o Programa do Centro de Convivência Dia, em
parceria com a FIA. E ainda em parceria com o poder
público, foi apresentada uma pesquisa dos impactos da implantação do COMPERJ.
Outro ponto a destacar é participação ativa do grupo nos eventos comunitários,
tais como: Caminhada Ecologia e Plantio de Plantas Silvestres; Desfile Municipal;
Encontros com as Mulheres; Participação na Agenda 21 – COMPERJ; Seminário Mulher
e Mídia; Apresentação de Balé no Centro Cultural; Apresentação da pesquisa de
Impacto da Implementação do COMPERJ em Itaboraí e Adjacências.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Curso de arte nas unhas – 20 participantes
Média de participantes em Eventos Comunitários: 236 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
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Média de participantes no ano em atividades: 154 participantes entre crianças, jovens
e adultos.
-PSINC – Projeto Social Idade Não Conta
Localização: Barracão
Município: São Gonçalo
O grupo tem como característica realizar ações com as mulheres da
comunidade. Em 2009 desenvolveu várias atividades em São Gonçalo tais como:
Caminhada Contra a Violência à Mulher, Caminhada de Conscientização da AIDS, além
de participar da Conferência para a
Promoção e Igualdade Racial do Município. O
grupo foi visitado e formalizou parceria com
o SEBRAE – RJ, culminando na criação do
Empreendimento
“Mulheres
que
Acontecem”, tendo participado de um
evento de moda, o conhecido Fashion Rio.
Na assessoria foram fortalecidas as
atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Artesanato – 65 mulheres;
Cinema Comunitário – 32 crianças;
Média de participantes em Eventos Comunitários: 17 adultos participaram;
Média de participantes no ano em atividades fixas: 97 participantes entre crianças e
mulheres.
- ENFOCO – Entidade de Formação Comunitária
Localização: Centro
Município: São Gonçalo
O Enfoco participou de diversas atividades no município, tais como: Caminhada
Contra a Violência à Mulher, Caminhada de Conscientização da AIDS, além da
Conferência para a Promoção e Igualdade Racial do Município. Firmou parceria para
recebimento de doação do NEACA, para as crianças vítimas de violência doméstica.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:

30

Atividades: Reforço de Adultos – 8 participantes; Artesanato – 10 participantes;
Capoeira – 40 participantes; Apoio Psicológico à Comunidade – 10 participantes;
Cinema Comunitário – 50 crianças.
Média de participantes em Eventos Comunitários: 49 participantes adultos;
Média de participantes no ano em atividades fixas: 108 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
- Palmeiras – Obra Social do Bairro das Palmeiras
Localização: Bairro das Palmeiras
Município: São Gonçalo
Uma das grandes preocupações do grupo é com a juventude local, pois a
comunidade é assombrada pela questão do tráfico de drogas. Junto com os jovens da
região o grupo organizou a 1ª Festa de São João da Juventude, assim como a
Caminhada Comunitária de Conscientização Cidadã.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Reforço escolar – 25 participantes; Artesanato – 16 participantes; Desenho
– 10 participantes.
Média de participantes em Eventos Comunitários: Caminhada Comunitária - 6 jovens
participantes; Organização da Festa de São João – 6 jovens participantes.
Média de participantes no ano em atividades fixas: 51 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
- SERPA – Centro Comunitário Amigos do Serpa
Localização: Fazenda dos Mineiros
Município: São Gonçalo
No ano de 2009, o grupo realizou
parceira com a Solidariedade França-Brasil conseguindo melhor o atendimento às
crianças - participou do Fórum de Educação
Infantil, além de ter conquistado uma
cadeira no CMDCA de São Gonçalo.
Também esteve presente regularmente nas
reuniões do conselho, além de ter
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desenvolvido atividades para a comunidade como a Caminhada Ecológica ao Vulcão.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Reforço escolar – 44 participantes; Curso Profissionalizante – 30
participantes; Dança Contemporânea – 9 participantes; Artesanato – 26 participantes;
Reciclagem e customização – 22 participantes;
Média de participantes em Eventos Comunitários: Caminhada Comunitária – 80
jovens participantes.
Média de participantes no ano em atividades fixas: 131 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
- Itaoca – Creche Batista Doce Lar
Localização: Ilha de Itaoca – Itaoca - Itauna
Município: São Gonçalo
O grupo que passou a ser assessorado pelo NDLC em 2009, participou de
diversas atividades proporcionadas pelo CAMPO, sendo atribuídas à Creche também
atividades de CFP. Com a colaboração de parcerias institucionais realizou a sua festa de
comemoração de final de ano, ocasião em as crianças receberam roupas e calçados,
brinquedos, material escolar e de higiene.
Na assessoria foram fortalecidas as atividades propostas pelo grupo, para os
moradores da comunidade. São elas:
Atividades: Reforço escolar – 25 participantes; Artesanato – 6 participantes; Atividades
Culturais – 16 jovens; Flauta – 5 participantes; Curso Profissionalizante – Cuidador de
idosos – 8 participantes;
Média de participantes em Eventos Comunitários: 45 participantes entre crianças e
adultos.
Média de participantes no ano em atividades fixas: 60 participantes entre crianças,
jovens e adultos.
Fora os grupos populares, o CAMPO também assessora uma cooperativa
popular, a Cooperativa de Mulheres e Homens Trabalhadores Autônomos do Estado
do Rio de Janeiro. A RCS – Rede de Centrais de Serviços, como é conhecida, atua em
várias comunidades do Estado, ampliando as chances de inserção profissional de
desempregados envolvidos na questão social.
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A Cooperativa possui alguns pólos, chamados Redes Locais, nas seguintes
comunidades:
Rocinha – Município do Rio de Janeiro - 18 cooperados;
Conjunto Campinho – Município do Rio de Janeiro - 6 cooperados;
Oswaldo Cruz - Município do Rio de Janeiro - 3 cooperados;
Morro da Pedreira – Município do Rio de Janeiro – 15 cooperados;
Conjunto da Marinha – Município de São Gonçalo - 10 cooperados;
Jardim Primavera – Município de Duque de Caxias - 5 cooperados.
Durante o ano de 2009 a Cooperativa investiu na qualificação de seus
cooperados, com a implantação de alguns cursos de re-qualificação profissional. Foram
eles:
Auxiliar de serviços gerais - 12 participantes; Construção Civil - 5 participantes
Na Comunidade da Rocinha, a Cooperativa, vem participando das discussões
sobre o PAC, com vistas a participar das obras.
Área: Assessoria às Redes Solidárias
Rede de Centros de Formação Profissional do Grande Rio
Mensalmente a Rede se reúne na sede do CAMPO, em Botafogo, com a
participação de 12 grupos populares. O objetivo é refletir sobre a conjuntura e traçar
ações que possam fortalecer os grupos. A participação nesse ano foi de 51 membros
dos Centros de Formação Profissionais.
Além dos encontros, os grupos participaram de encontros para reflexão de
diversos temas transversais como:
- Comemoração do Dia das Mulheres – com participação da Professora Doutora
Sueli Gomes – UFF e Maria da Glória, assistente social e diretora do CEOM – SG, entre
outros convidados.
Rede de Desenvolvimento Local de São Gonçalo
A Rede envolveu no ano de 2009, oito organizações comunitárias que atuam
em São Gonçalo. A participação foi de 49 membros dos grupos comunitários. Os
encontros da Rede são quinzenais e itinerantes, sendo realizadas nas sedes dos grupos
comunitários.
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O seminário Contra a Violência à Crianças e Adolescentes, realizado pela Rede,
contou com a participação de 27 pessoas de diversos grupos comunitários.
Rede de Itaúna
Participaram dessa Rede 8 organizações comunitárias que atuam em Itaúna e
Adjacências, cerca de 107 membros dos grupos comunitários.
Os encontros da Rede são mensais e itinerante, realizadas nas sedes dos grupos
comunitários e a partir do segundo semestre, o grupo passou a reunir-se no Espaço
Multidisciplinar de Educação - EME, localizado em Itaúna.
A Rede realizou o 1º Seminário Regional de Educação e Saúde, que contou com
a participação do Poder Público, Defesa Civil e parceiros locais, com atuação direta de
123 moradores. Também promoveram o Encontro de Juventude, que contou com a
participação de 37 jovens e o Encontro sobre Educação e Mercado de Trabalho com a
presença do Poder Público, além da participação do SEBRAE – RJ, tendo presença de
91 moradores da Região de Itaúna e Adjacências.
Área: Participação em Fóruns e Eventos
O Núcleo de Desenvolvimento Local Comunitário, através de seus assessores
participou dos seguintes fóruns e eventos:
- Pré-conferência da VII Conferência Municipal de Assistência Social – Conselho
Municipal de Assistência Social;
- Fórum de Cooperativismo Popular de Economia Solidária;
Área: Qualificação Profissional
Durante o ano de 2009 foram articuladas parcerias para a implantação de
cursos de qualificação dentro dos espaços comunitários assessorados pelo CAMPO,
com a perspectiva de ampliar as chances de geração de trabalho e renda para os
moradores das comunidades. Foram eles:
Curso de Auxiliar Administrativo
Local: CCJC – Jardim Catarina - Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº de alunos: 24 alunos
Perfil: Homens e Mulheres oriundos da comunidade
Índice de inserção no mercado de trabalho: três
Curso de Eletricista Predial
Local: CCJC – Jardim Catarina - Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 25
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Perfil: Jovens e Adultos oriundos da comunidade
Índice de inserção no mercado de trabalho: quatro participantes, é importante
ressaltar que dois participantes estão trabalhando de forma cooperativada.
Curso de Cabeleiriero
Local: CCJC – Jardim Catarina – Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 25
Perfil: Homens e Mulheres, jovens e adultos oriundos da comunidade.
Índice de inserção no mercado de trabalho: cinco participantes.
Curso de Assistente Administrativo
Local: CCFP do Conjunto da Marinha – Bairro das Palmeiras - Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 25
Perfil: Homens e Mulheres, jovens e adultos oriundos da comunidade.
Índice de inserção no mercado de trabalho: um participante.
Curso de Gestão Empresarial
Local: CCFP do Conjunto da Marinha – Bairro das Palmeiras - Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 25
Perfil: Homens e Mulheres, jovens e adultos oriundos da comunidade.
Índice de inserção no mercado de trabalho: três participantes
Curso de Eletricista Predial
Local: CCFP do Conjunto da Marinha – Bairro das Palmeiras - Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 25
Perfil: Homens e Mulheres, jovens e adultos oriundos da comunidade.
Curso de Culinária Alternativa
Local: Serpa – Fazenda dos Mineiros – Itaúna
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: 29
Perfil: Mulheres oriundas das comunidades
Índice de inserção no mercado de trabalho: três participantes
Curso de Cabeleiriero
Local: Campo-Tinguá
Município: Nova Iguaçu
Nº. de alunos: 28
Perfil: Mulheres oriundas da comunidade e adjacências
Índice de inserção no mercado de trabalho: quatro participantes.
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Curso de Camareira
Local: Campo-Tinguá
Município: Nova Iguaçu
Nº. de alunos: 17
Perfil: Mulheres oriundas da comunidade e adjacências
Índice de inserção no mercado de trabalho: dois participantes.
Curso de Marcenaria
Local: Campo-Tinguá
Município: Nova Iguaçu
Nº. de alunos: dois
Perfil: Homens oriundos da comunidade e adjacências
Índice de inserção no mercado de trabalho: um participante.
Curso de Auxiliar de Técnicas Administrativas
Local: CCCP Paulo da Portela - Oswaldo Cruz
Município: Rio de Janeiro
Nº. de alunos: 12
Perfil: Homens e Mulheres oriundos da comunidade e adjacências
Curso de Cuidador de Idosos e Babá
Local: Creche Batista Doce Lar - Itaoca
Município: São Gonçalo
Nº. de alunos: oito
Perfil: Mulheres oriundas da comunidade e adjacências
Área: Programas
Programa de Qualificação Pedagógica para a formação de Novos Instrutores
Objetivo: Capacitar novos instrutores para ministrarem cursos profissionalizantes nas
comunidades assessoradas pelo CAMPO.
Nº. de participantes: 12
Município: São Gonçalo.
Perfil dos participantes: Homens e mulheres -oriundos das comunidades assessoradas
pelo CAMPO - instrutores comunitários, sendo que alguns atuam no espaço como
voluntários.
Resultados: Uma melhor participação dos educadores comunitários nos cursos com
melhor desempenho pedagógico para as atividades.
Programa Cultura Jovem
Objetivo: Fortalecimento das atividades culturais dentro das comunidades
assessoradas pelo CAMPO.
Nº. de Participantes: 23 (Salgueiro); 17 (Jardim Catarina); 15 (Fazenda dos Mineiros);
52 (Conjunto da Marinha); 16 (Palmeiras); 10 (Itaoca).
Município: São Gonçalo
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Perfil dos participantes: Crianças e Jovens das comunidades assessoradas pelo
CAMPO;
Resultados: Melhoria nas questões educacionais e na socialização das crianças e
jovens participantes do Programa, além do fortalecimento cultural dentro das
comunidades.
Parcerias
Para a execução das atividades destacadas anteriormente foram estabelecidas
as seguintes parcerias:
DISOP – Cooperação Belgo-brasileira
Fundação Gregório de Mattos
Instituto Ibi
WFD
SELAVIP
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7. Parcerias
O CAMPO agradece o apoio dos seus parceiros e reconhece que sem essa
colaboração não teria sido possível a realização do nosso trabalho: Abong, Ação
Comunitária do Brasil, Actionaid, Asplande, Banco do Brasil, Banco Cruzeiro do Sul,
Banco Morada, B.M.Z. – Alemanha, Cobra Tecnologia, Cecom, Cedac, Comitê para
Democratização da Informática (CDI), Disop, Fase, Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Ibama,
Instituto C & A de Desenvolvimento Social, Pacs, Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu,
PUC-Rio, Refaisa, Rits, Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Rio de Janeiro e São
Gonçalo), Sebrae, Senac, Senai, Sesc, Stiftung für Internationale Solidarität und
Partnerschaft (SIS), Umverteillen, Vivacred, Amigos Wezel, Weltfriedensdienst (WFD),
W.P. Schmitz Stiftung, MINC – Ministério da Cultura, entre outras.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2010.
Cristiano Camerman
Coordenador Geral

Rua Paulino Fernandes, nº 77 – Botafogo
Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22270-050
campo@campo.org.br – www.campo.org.br
Telefax: (55) (21) 2275-4037
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