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TEMPO DE GERENCIAMENTO EM PROJETOS SOCIAIS 

Convênios   -   Objeto do Convênio Vigência/Mês/Dias 
ANO J F M A M J J A S O N D 

SECULT 
 

Atender crianças e adolescentes com oficinas de aprendizagem e criatividade musical, na perspectiva de 
inclusão cultural na perspectiva de inclusão cultural 

 

2006             

2007             

2008             

FUNCI/ 
COMDICA 

Atender crianças e adolescentes com oficinas de aprendizagem e criatividade musical, na perspectiva de 
inclusão cultural, visando o fortalecimento da afetividade dos vínculos familiares; 

2008             

2009             

INSTITUTO C&A Atender crianças e adolescentes com ações socioeducativas que contribuam para promover o ser humano. 2008             

SEMAS Execução do Programa de erradicação do trabalho infantil, no âmbito da Proteção Social Especial 2009             

CEDCA 
 

Execução do Projeto Espaço, Encontros de Restauração _Comunidade Terapêutica Aberta. 2009             

 
 
 

INSTITUTO C&A 

 
 
 

Atender crianças e adolescentes com ações socioeducativas que contribuam. 

2009             

2010             

2011             

 
 
 

CHILD FUND 
 

Atender crianças, adolescentes, jovens e seus familiares com ações socioeducativas que contribuam para sua 
promoção. 

 
 
 

2005 

A 

2014 

 

            

CEDCA Execução do Projeto Cuidadores Sociais, formação de profissionais na proteção e garantia de direitos de 
criança e adolescentes durante copa de 2014 

2011             
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INSTITUTO RENNER Execução do projeto em Gastronomia visando fomentar o empreendedorismo feminino 2012             

SME Montagem e circulação nas escolas públicas com o espetáculo “Camaleão e a Liberdade – Prevenção e 
Enfrentamento do Crack” 

2012             

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 
DA FAMÍLIA CIDADÃ-FUNCI 

COMDICA 

Execução do projeto” VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente”              

 
 
 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 

 
 
 
 

Proteção integral e convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente ameaçados de morte 

2013             

2014             

2015             

2016             

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E COMBATE A FOME - SETRA 

Cooperação na execução de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade (PSC) 2016             

2017             

SECULT Atender crianças e adolescentes com oficinas de aprendizagem e criatividade musical, na perspectiva de 
inclusão cultural 

2013             

2014             

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E DIREITOS 

HUMANOS - SCDH 

Cessão de espaço 2015             
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SECRETARIA DE DIREITOS 
HUMANOS DA UNIÃO 

 
Fortalecimento dos espaços de deliberação das políticas pública de direitos humanos de crianças e 

adolescentes por meio da formação, formulação e implementação do Plano Decenal como estratégia de 
fortalecimento da defesa de Direitos da Criança e Adolescente no Ceará. 

2015             

2016             

2017             

 
COORDENADORIA 
MUNICIPAL E CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO DE 
FORTALEZA 

 
Criação de bloco percussivo com idosos e implementação de Fábrica de Vassouras de garrafas PET com 

idosos. 

2016             

2017             

 
 
 
 
 

CASA CIVIL 
PROJETO “APRENDER A LER 

É UM PRAZER”, 

 
 

 
Promover ações inovadoras de incentivo à leitura e ao estudo para crianças, adolescentes, jovens e seus 
familiares, promovendo acesso de pessoas com deficiência à literatura dentro da temática da diversidade 

cultural, etnicorracial,enfrentando as dificuldades de aprendizagem pelo prazer de ler, com uma diversificada 
programação, composta por oficinas de leituras, lançamento de um livro produzido pelas crianças e jovens do 

grupo focal e visitantes assíduos, gincanas e palestras educativas, contribuindo, desta forma, para a 
socialização e integração das crianças e adolescentes envolvidas no projeto, ampliando a inserção escolar e a 

permanência dos alunos na escola, beneficiando o lazer como instrumento de transformação social, 
proporcionando melhoria na qualidade de vida e inclusão social dos beneficiados pelo projeto, tudo em 
conformidade com o Plano de Trabalho que integra o termo celebrado, independente de transcrição. 

2016             

2017             

 
 
 

CASA CIVIL 
PROJETO “MOVIMENTO DE 

JUVENTUDES” 

 
 

 
Promover encontros de formação para capacitar jovens e adolescentes, fomentando assim o diálogo entre 

juventudes acerca de temáticas para o crescimento sociocultural com temas, como: incidência política, 
participação comunitária, afetividade, protagonismo juvenil, saúde reprodutiva, etc, através de oficinas de 

formação humana,beneficiando o lazer como instrumento de transformação social, proporcionando melhoria na 
qualidade de vida e inclusão social dos beneficiados pelo projeto, tudo emconformidade com o Plano de 

Trabalho que integra o termo celebrado, independente de transcrição. 

2016             

2017             

 
 

CASA CIVIL 

PROJETO “ARTE DA 

Promover a realização de atividades socioeducativas de formação humana e cultural à Crianças, Adolescentes, 
Jovens envolvendo seus familiares e lideranças comunitárias, possibilitando a inclusão e redução da exposição 

desse público as situações de violência e 
violações de seus direitos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e a superação das 

dificuldades de aprendizagem escolar, através da realização oficinas de percussão, dança e artes plásticas, 

2017              
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GENTE – PELO 

REENCANTAMENTO DO 

MUNDO”, 

beneficiando o lazer como instrumento de transformação social, proporcionando melhoria na qualidade de vida 
e inclusão social dos beneficiados. 

 

 
 
 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 

 
 
 

Proteção integral e convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente ameaçados de morte 

2016             

2017             

2018             

2019             

ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE 
OPAS/OMS 

Cooperação na Implementação do Projeto: Jovens Lideranças e a Nova Favela: novos desafios para a 
promoção da saúde. 

2017             

 
 FOUNDATION TO PROMOTE 
OPEN SOCIETY (FPOS) 

Desenvolver arte e ativismo da cultura como parte da campanha Instinto de Vida para reduzir os homicídios em 
latim América. NOVA SAFRA – INSTINTO DE VIDA 

2017             

SECRETARIA DO TRABALHO 
E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - STDS 

Execução do Projeto Fala Sério: Formando crianças e adolescentes para Participação na Política de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescente do Ceará 

2017             

SECRETARIA DO ESPORTE E 
JUVENTUDE 

Dinamizar e manter as Vilas de Esporte e Lazer de Messejana, do Canindezinho, do Genibaú e a do Conjunto 
Ceará, a fim de proporcionar as famílias desses territórios, políticas setoriais de esporte, educação, cultura e 
lazer a crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos e deficientes de ambos os sexos e que se encontrem 
situadas abaixo da linha da pobreza.  

 

2018             

2019             
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