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RAQUEL ROSA DA ROCHA 
 PRESIDENTE DO PROSESC 

 
Mensagem da Direção (G4-1) 
Fazer parte da família PROSESC é poder proporcionar mesmo que de forma simples a 
diferença na vida de alguém. Ser presidente desta organização fortalece em mim o 
sentimento de pertencimento, companheirismo, solidariedade e os vínculos 
construídos ao longo desses anos se consolidam cada vez mais. Saber que com o 
trabalho voluntário eu faço o bem ao 
outro faz toda a diferença na minha vida.   As conquistas em 2019 são fruto de    um 
trabalho coletivo sério, no qual cada um doou o seu melhor, entendo que todos 
somos parte e responsáveis pela transformação social na nossa comunidade. E nossas 
ações, programas e projetos só se tornaram realidade graças as nossas parceria então 
quero agradecer em especial ao ChildFund Brasil, que é muito mais que um parceiro, 
a ACODEF – Associação Comunitária em Defesa das Famílias  do Bairro Fazendinha,a 
Prefeitura Municipal, APAE e as Escolas Municipais e Estaduais de Carbonita, não 
posso deixar de agradecer também aos meus demais companheiros do Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Equipe técnica, colaboradores e carinhosamente aos 
animadores comunitários, aos PSH- Promotores de Saúde e Higiene que 
voluntariamente nos apoiou na execução das atividades, e também as nossas famílias, 
crianças, adolescentes e jovens que são a essência do nosso trabalho. 
 
 

 
 
 
  



                    
 

  
               Histórico Carbonita  

Situada no Alto Vale Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, com uma 
área de 1.455 Km². Faz dividas com Senador Modestino Gonçalves, 
Bocaiúva, Diamantina, Itamarandiba e Veredinha. 

Não existem documentos que provem a existência de primitivos habitantes 
no município. Tomando como base as histórias dos municípios vizinhos, os 
primeiros habitantes foram os bandeirantes com suas expedições. Vinham 
geralmente seguindo os rios maiores, como Jequitinhonha e Araçuai a 
procura de ouro e pedras preciosas, mais ou menos nos anos de 1750 a 
1760. Com a notícia de riquezas minerais, ouro e pedra preciosas, foram 
chegando os primeiros aventureiros com suas famílias, muitas 
acompanhadas de escravos, tomando posse das primeiras terras e 
formando as primeiras fazendas. 

Um pequeno fazendeiro chamado Manoel Barreiros, situado as margens 
do rio Curralinhos, muito religioso e devoto de Nossa Senhora da 
Conceição, doou uma porção de terra e com a ajuda de amigos 
construiram ali uma pequena Capela, para que pudessem fazer suas 
orações em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Com a construção 
da Capela passou a ser celebradas missas e relizadas festas nesta fregresia. 
Com a chegada de outras famílias, contruiram ali suas vivendas e formou-
se neste local um povoado que foi chamado de Santíssimo Coração de 
Jesus das Barreiras, em gratidão ao Sr. Manoel Barreiros. 

O povoado pertencia ao município de Minas Novas e no ano de 1862 o 
povoado passou a pertencer ao município de Itamarandiba, passando a 
condição de distrito no ano de 1870. 

Em 1943 recebeu nova denominação passando a chamar Carbonita. A 
razão desse nome supõe ser a grande quantidade de carvão de pedra 
existente ali. No ano de 1963 foi elevado a condição de cidade. 

O toponimo é de origem indígena e significa “carbon” - carvão e “ita”- 
Pedra, supondo-se ter o Município adotado este nome em virtude da 
grande quantidade de carvão de pedra existente emsuas terras.   

 

 
 

Terra onde eu nasci, 
Berço dos sonhos meus, 

És para os teus filhos 
Um dom de Deus. 

 
Ó, Carbonita, 
Terra querida, 

São teus os louros 
Da minha vida. (bis) 

 
               (Trecho Hino a Carbonita) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No que se refere ao contexto social de Carbonita Diagnósticos Comunitários 

Participativos realizado em 2019 pelo PROSESC aponta ainda uma triste realidade: 

elevados índices de pobreza, mortalidade em virtude de violências, analfabetismo, 

desemprego e a infra-estrutura sócio-econômica apresentados pelo município que 

ocasiona êxodo rural para os grandes centros urbanos e um esvaziamento 

demográfico. Situação que se agrava devido à carência de investimentos públicos e 

privados no município. Grande parte de sua população vive em situação de pobreza 

e seu meio ambiente vem sendo sistematicamente agredido por atividades 

carvoaria, monocultura do eucalipto com uso indiscriminado de agrotóxicos e do 

fogo. Vários outros diagnósticos convergem em assinalar que as restrições hídricas e 

as secas periódicas são fatores cruciais para o baixo desempenho da agricultura, 

emigração e aumento de doenças. 

Apesar da precariedade das políticas públicas, a região é beneficiada através das 

iniciativas dos programas sociais do governo sendo estas ainda insuficientes para 

suprir as necessidades das famílias diante do contexto apresentado. Ao longo dos 

anos as organizações da sociedade civil estão inseridas neste contexto como agente 

de transformação social para desenvolvimento comunitário e a minimização da 

situação privação, exclusão e vulnerabilidade. 



Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32) 
 

Para mostrar a nossa trajetória em 
2019 de forma mais objetiva e 
eficiente, adotamos o modelo 
global de Relato de 
Sustentabilidade, desenvolvido pela 
Global Reporting Initiative (GRI), em 
sua versão GRI- G4 Essencial. Uma 
combinação de informações 
quantitativas e qualitativas, de ciclo 
anual, que explicita como geramos 
valor, internamente e 
externamente, bem como, as 
nossas estratégias contribuem para 
o desenvolvimento sustentável, 

influenciando, efetivamente, na capacidade da organização, do sobreviver, ao 
longoprazo, e atender ao seu público. 
 
Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8) 

 
O Projeto Semear Esperança de 
Carbonita- PROSESC, com sede na 
Avenida Belgo Mineira, nº 50, 
Bairro Água Branca, Carbonita, 
Minas Gerais, Brasil, é uma 
entidade civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica própria, 
não governamental, caráter 
filantrópico, de Assistência Social, 
com finalidades de relevância 
pública e social, fundada em 23 
de outubro de 2003, em 

Assembleia Geral, realizada pelas famílias associadas e líderes comunitários, do município 
de Carbonita, o mesmo conta com a Certificação de Entidade de Assistência Social - 
CEBAS, que o isenta das contribuições para seguridade, possibilitando a destinação de 
mais recursos, em nossas ações sociais. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Desde a sua fundação, tem como principal parceiro, o ChildFund Brasil- Fundo para 
Crianças, conhecido como antigo “Fundo Cristão”, uma organização afiliada ao 
ChildFund Internacional, fundado em 1938, presente em mais de 58 países, sendo uma 
das maiores e mais antiga agência Humanitária de desenvolvimento infantil. No Brasil, o 
ChildFund, foi oficialmente registrado e instalado em agosto de 1966, em Belo 
Horizonte. 
Para apoio as organizações parceiras, o ChildFund Brasil realiza suas atividades 
complementares, por meio das Unidades de Campo, que são escritórios regionais, onde 
atuam os assessores de áreas responsáveis por acompanhar e dar apoio técnico, nas 
áreas de desenvolvimento comunitário, monitoramento e avaliação, vinculo, criança e 
padrinho. 
A Unidade de Campo do Vale de Jequitinhonha está localizada em Araçuaí, que apoia e 
acompanha o trabalho de 17 organizações parceiras localizadas no Alto, Médio e Baixo 
Jequitinhonha. 
O PROSESC tem quatro pilares que sustentam a sua atuação institucional para promoção 
do desenvolvimento pessoal e comunitário: Educação para Paz e não Violência, 
Sustentabilidade, Liderança Comunitária e Atuação em Rede. 
O Pilar Educação para Paz e não Violência tem como eixos norteadores: Respeitar a 
Vida; Rejeitar a Violência; Ser Generoso; Ouvir para compreender; preservar o Planeta e 
Redescobrir a Solidariedade.  
O Pilar da Sustentabilidade permeia os eixos familiar, social, ambiental e institucional.  
O Pilar Liderança Comunitária tem como eixo a formação de lideranças para atuarem 
como agentes de promoção, proteção e garantia de direitos. O pilar Atuação em rede 
tem como eixo o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e institucionais;  As 



boas práticas agregam valor e trazem o equilíbrio necessário, entre o social, ambiental e 
financeiro. 
Comunitária e Atuação em Rede, visando ao desenvolvimento pessoal e comunitário. 
Para alcance de suas metas, adota em seus programas e projetos desenvolve atividades 
de esporte, educação, saúde, cultura, lazer, inclusão digital e economia solidária 
adotando metodologias participativas e tecnologias sociais em seu trabalho para 
transformação social.     
 
 
Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56) 
 

 
 

 
 

 



Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16) 
 
O PROSESC, conta com seis funcionários contratados pelo regime CLT, 1077 famílias, 
sendo 424 crianças de 0 a 6 anos, 718 crianças e adolescentes 07 a 14 anos, 217 
jovens de 15 a 24 anos. Sua área de atuação compreende três grandes bairros na 
zona urbana, São Vicente, Varginha e Monte Belo e na zona rural: os distritos de 
Santana, Monte Belo, Abadia, Mercadinho e as comunidades de Lagoa, Cana Brava, 
Retiro, Dois Córregos e Riacho no município de Carbonita. No município de 
Itamarandiba na zona urbana o Bairro Fazendinha e o Distrito de Terra Branca 
município de Bocaiuva. O PROSESC reconhece seu papel de parceiro da comunidade 
e do governo local frente às problemáticas, contudo, não visa a substituir e nem a 
minimizar o papel da comunidade ou governo onde existe capacidade da ação 
adequada. Com objetivo de potencializar a capacidade institucional de preparação 
para situações emergenciais, o PROSESC adota o Plano Operacional de Preparação 
para Emergência, que estabelece normas operacionais de resposta a situações 
emergências de forma integrada e solidária, entre os órgãos de Defesa Social, 
ChildFund e os mecanismos comunitários atuantes, que atuam na cidade de 
Carbonita. O plano está alinhado a Política Nacional de Defesa Civil, Política e 
Procedimento de Resposta à Emergência do ChildFund International. 
 
 

 
 
Governança (G4-24; G4-34) 
A organização é liderada por uma Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Fiscal e 
Conselho de Pais, responsáveis por deliberar sobre as decisões estratégicas e apoiar a 
equipe executiva. Todos os membros que compõem a diretoria e conselhos são 
voluntários, portanto, sem remuneração. A nossa Governança se pauta, 
principalmente, nos valores, paz, solidariedade, ética, participação e sustentabilidade. 



Acreditamos que é necessário adotar boas práticas, trabalhando unidos, de forma 
democrática e integrados em defesa do bem estar e interesse coletivo. 
 
 

 
 
Auditorias 
 
O PROSESC, ao longo do ano, tem seu desempenho monitorado e avaliado por seu 
principal parceiro, nas áreas de finanças, vínculo criança e padrinho, programas e 
projetos. Recebe auditoria externa independente, certificada, e as Demonstrações 
Contábeis de cada exercício são publicados em jornal de grande circulação no Vale do 
Jequitinhonha. Para mais informações acesse: 
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-28. 
 
Colaboradores 

 
O PROSESC contou em 2019, com uma equipe formada por sete funcionários 

contratados pelo regime CLT, sendo seis mulheres e um homem, profissionais 
qualificados e comprometidos com a missão da instituição. O PROSESC contou, 
também, ao longo do ano, com a colaboração oito prestadores de serviço em 
diferentes áreas: assistente social, monitor de informática, balé, capoeira, artes 
marciais, arte e cultura. 
 
Setenta e nove voluntários, de forma solidária, contribuíram ao longo de 
2019, na execução dos trabalhos realizados pelo PROSESC, sendo animadores 

https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-28


comunitários, promotores de higiene e saúde - PSH. 
 

 
    
 
 
  
 
  
 
 
Políticas e Procedimentos 
 
Adotamos importantes políticas e procedimentos que embasam o trabalho: Política de 
Proteção Infantil, Política de Apadrinhamento do ChildFund, Conduta Ética para com 
Crianças do ChildFund, Código de Conduta e Ética Empresarial, Anti-Assédio e Não 
Discriminação,Apresentação de Queixas, Conflito de Interesses, Prevenção de Fraudes e 
Conscientização. Elas garantem a segurança da organização e uma governança confiável e 
transparente. 
 
Marco Legal 

 

Principais legislações, normas e princípios que orientam nosso trabalho: 

 Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 (ONU) 

 Convenções nº 138 e nº 182, de 1999 e 2000, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

 Constituição Federal de 1988, art. 227 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 

8.069, de 1990) 

 Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 2013 

 Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes (Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

Conanda, 2013) 

 Plano Decenal da Infância 

 Plano Nacional de Primeira Infância 

 Política Nacional de Assistência Social 

 Resolução nº 109, de 2009, do Conselho Nacional 

de Assistência Social 

 Resolução nº 16, de 2010, do Conselho Nacional de Assistência Social  

 Resolução nº 27, de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social 

 
Valdirene Ferreira  

Cordenadora de 
Projetos Sociais  

 
Stéfany Caroline  

Auxiliar 
Administrativo   

 
   Juliana Ribeiro  

Articuladora 
Pedagógica   

 
 

Patricia de Souza   
Educadora Social  

 
      Jerry Gomes 

Educador Social 

 
   Silmara Cristina  
Educadora Social   

 
    Camila Meira  

Auxiliar VCP    



 

 

Programas e Projetos  
 
Programa Infância Saudável e Protegida  

 

Impacto: Favorecer o desenvolvimento integral e bem-estar de todas as crianças entre 0 e 

6 anos de idade buscando assegurar que todos os direitos sejam respeitados. 

 

Projeto 1 – Sustentabilidade do Lar  

OBJETIVO: Assegurar às famílias acesso aos meios de vida sustentáveis 

para a promoção do desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 6 

anos em seu lar e na comunidade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

1-Desenvolver ações de incentivo à sustentabilidade econômica das 

famílias lideradas por mulheres. 

2- Promover ações comunitárias que visam responder satisfatoriamente 

a segurança alimentar e nutricional das crianças com idade entre 0 e 6 

anos. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 Fomento a redes locais e apoio a grupos produtivos baseados na 

economia solidária, por meio de parcerias com SENAR através da oferta dos cursos 

profissionalizantes, em 2019 foi ofertado o curso Confecção Artesanal de 

Alimentos, a partir deste curso foi reativado as atividades da Cozinha Comunitária 

beneficiando a grupo de 5 famílias através da geração de renda.   

 



 Apoio aos grupos de geração de renda 

do Criatório Comunitário de Aves de 

Mercadinho, através da aquisição de insumos 

agropecuários para início e renovação visando 

fortalecer a participação das famílias e 

principalmente mulheres. 

 

 

 

 Apoio aos grupos GOLD- Grupo de Oportunidade Local 

de Desenvolvimento da comunidade de Lagoa e Abadia 

por meio do acompanhamento metodológico e 

formação continuada e realização do Segundo Encontro 

Local do Gold realizado na comunidade de Lagoa com 

foco no mapeamento das culturas agrícolas locais, bem 

como as criações de pequenos animais, produção de 

leite e identificar os potenciais para ações coletivas 

para o fortalecimento da economia local.  

 

 Fomento as ações de promoção a segurança 

alimentar e nutricional por meio da criação de aves 

em pequenos espaços na área urbana e rural.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: Convivência com o 

Semi-Árido, GOLD e Campanhas Educativas;    

 

PÚBLICO ALVO: Famílias, prioritariamente com 

crianças de 0 a 6 anos; 

 
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA. 

 Oportunidade de sustentabilidade familiar ampliada;   

 277 Famílias especialmente com crianças de 0 a 6 anos com oportunidades 

ampliadas de segurança alimentar;  

Projeto 2 –  Família  Cuidadora  

 

OBJETIVO: Contribuir para que a família desenvolva suas competências 

visando à garantia de condições dignas para o pleno desenvolvimento de 

crianças com idade entre 0 e 6 anos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

1- Desenvolver as competências familiares para o fortalecimento dos vínculos e 

promoção de ambientes seguros e saudáveis. 



2- Fortalecer os mecanismos comunitários de proteção à criança, e articulação com os 

serviços socioassistenciais e da saúde.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 Formações continuadas para lideranças comunitárias com temáticas de relevância 

a Proteção Infantil e Sistema de Garantia de Direitos buscando desenvolver 

espaços comunitários para o fortalecimento de vínculos.  

 Rodas de Terapia Comunitária Integrativa com a comunidade e profissionais da 

rede sócio-assistencial para a promoção dos vínculos interpessoais, sendo esse um 

espaço comunitário de partilha e experiência de vida.  

 Oficinas de convivência familiar e comunitária na casinha de Cultura Cabana do 

Sape na comunidade de Abadia em parceria com Escola Municipal de Abadia e 

Casinha de Cultura Flor de Mutamba através dão apoio de voluntários e lideranças 

da comunidade.  

 Realização da Formação em Terapia 

Comunitária Integrativa módulo I,II,III e 

IV  qualificando nesta tecnologia social 

educadores sociais, lideranças 

comunitárias e profissionais da rede 

sócio-assistencial de Carbonita e região. 

Realização do Primeiro Encontro de 

Terapeutas Comunitários do Vale do 

Jequitinhonha.  

 Articulação e realização da Campanha 

de prevenção e combate a violência sexual contra criança e o adolescente com 

referência ao dia 18 de Maio, Campanha do 

Setembro Amarelo “Valorização da Vida”, 

campanha de prevenção e combate ao suicídio, 

Semana Nacional do Trânsito, campanha 

educativa e de prevenção ao acidente no 

trânsito, as atividades aconteceram em parceria 

com o Conselho Tutelar, CMDCA –Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CRAS- Centro de Referência da 

Assistência Social, CREAS – Conselho de Referência Especializado  da Assistência 

Social e Secretárias de Assistência Social, Educação e Saúde, Entidades Religiosas.  

 Oficinas Jogando e Aprendendo em parcerias com as escolas municipais e tempo 

integral para qualificação do reforço escolar e melhoria da qualidade do ensino e 

apoio a inclusão social. O Jogando e Aprendendo por meios tabletes e 

computadores as crianças acessam jogos educativos que favorecem o raciocínio 

lógico, leitura e interpretação de textos.  



 Reuniões com os pais para orientação e 

acompanhamento da participação das 

crianças na organização.  

 Participação em encontros com parceiros 

para avaliação e monitoramento da Política 

de Proteção Infantil e metodologias 

adotadas pela  organização.  

 Oficinas de escrita de cartas para estimulo a 

leitura, escrita e fortalecimento do vinculo 

criança e padrinho. 

 Visitas domiciliar, nessa atividade as famílias 

associadas à instituição recebem visitas 

domiciliares realizadas por educadores 

sociais e neste ano também foram realizadas visitas por um assistente social para 

a realização de diagnósticos sociofamiliar. As visitas foram registradas em 

formulário próprio da instituição e os devidos encaminhamentos realizados à rede 

sócio assistencial do município. 

METODOLOGIA UTILIZADA: Campanhas de prevenção e combate, Terapia Comunitária 

Integrativa, visitas domiciliar, Encontros de Formação Continuada,  Casinha de Cultura, 

Reuniões, Caixas Temáticas, Articulação em rede  e Grupos de Convivência;  

 

PÚBLICO ALVO: Animador Comunitário, lideranças comunitárias, profissionais da rede, 

família e comunidade.  

 
NÚMEROS DE ATENDIDOS: 849 famílias atendimento indireto e atendimentos diretos 277 
famílias. 
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA. 

 Famílias com vínculos familiares melhorados;  

 Comunidades fortalecidas na promoção de ambientes seguros e saudáveis;  

 Articulação ampliada com serviços sócios assistenciais e de saúde; 

 
Programa Crianças e Adolescentes Saudáveis e Confiantes 

Impactos: Todas as crianças e adolescentes desenvolvem capacidades para estabelecer 

relações saudáveis na família, escola e comunidade, e habilidades para a tomada de 

decisões. 

 

Projeto 1 –  Adolescentes Saudáveis e  Participativos  

OBJETIVO: Contribuir para fortalecer os vínculos entre crianças, 

adolescentes e adultos responsáveis em ambientes saudáveis e 

protegidos.. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

1- Realizar ações de fortalecimento da convivência familiar e comunitária a partir do 



protagonismo de crianças e adolescentes.  

2- Estabelecer ações que visam garantir o acesso de crianças e 

adolescentes aos direitos socioassistenciais, e de saúde. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 Eventos comunitários em comemoração ao dia do Padrinho, Festa Junina, Dia da 

Criança e Natal para a promoção da cultura de Paz e fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária.  

 Estudos de Caso junto à rede sócio 

assistencial do município, bem 

como encaminhamentos para 

acompanhamento situação de 

saúde, educação e assistência 

social.  

 Aplicação de questionários para 

monitoramento e avaliação da 

situação de saúde, educação e 

participação de crianças e 

adolescentes inscritos na instituição, bem como elaboração e execução de plano 

de correção frente a situações de risco identificadas.  

 Mobilização e apoio para garantir a participação das lideranças infantis em espaço 

de promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Os 

mesmos participaram de Campanhas e reuniões sobre temas afins a proteção 

infantil.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: Eventos Comunitários, Campanhas Educativas, Estudo de 

Caso e Mobilização Comunitária;    

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, familiares e comunidade.  

 

NÚMEROS DE ATENDIDOS: 687 crianças e adolescentes  

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA. 

 Espaços ampliados para o fortalecimento da convivência familiar e comunitários a 

partir do protagonismo de crianças e adolescentes;  

 Crianças e adolescentes conhecendo mais sobre seus direitos e as forma de acesso 

aos serviços sócios assistenciais e de saúde.  

 

 

 

 



 

Projeto 2 –  Habilidades para Vida   

OBJETIVO: Promover a educação e a cultura de paz com participação ativa 

de crianças, adolescentes, família, escola e comunidade para o exercício 

da cidadania. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

1- Estimular as habilidades de crianças e adolescentes para uma 

educação de qualidade. 

2- Favorecer práticas educativas para o despertar de uma consciência 

crítica e cidadã. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 Oficinas de Educação Social e Financeira, onde participaram crianças de 6 a 12 

anos. As oficinas aconteceram em contra turno escolar, onde as crianças de 

maneira lúdica aprenderam sobre seus direitos e responsabilidades, a poupar e a 

planejar coletivamente e foram incentivadas a participar de empreendimentos 

sustentáveis e coletivos. As atividades aconteceram semanalmente, na terça e 

sexta-feira das 8:00 as 10:00 no Bairro São Vicente e no Bairro Varginha.  

 Oficinas Brincando nos Fortalecemos para enfrentamento as situações difíceis, 

participaram crianças de 6 a 12 anos, em contra turno escolar, durante as 

oficinas as crianças aprenderam através de canções, danças, adivinhações, jogos 

teatrais, histórias, marionetes, adivinhações, quebra-cabeças e outras técnicas 

sobre a prevenção do abuso sexual e desenvolver diferentes hipóteses e 

soluções perante as diversas situações de maus tratos.  As atividades 

aconteceram semanalmente, na sexta-feira das 13:30 as 14:30 no distrito de 

Monte Belo.  

 Oficinas de Inclusão digital com acesso 

a conteúdos educacionais por meio de caixas 

temáticas, ferramenta digital que amplia o 

universo educacional e cultural das crianças e 

adolescentes. As oficinas foram ofertadas de 

segunda a sexta-feira das 8:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de ciclismo para o 

desenvolvimento da coordenação motora, 

bem como de habilidades que favoreçam a 

educação no trânsito e promoção da cultura da 

paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na quinta-feira, sendo das 8:00 as 

10:00 e das 15:00 as 18:00 horas.  



 Oficinas de Esporte e Lazer para estimular o desenvolvimento pessoal e social, 

bem como a promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na terça-feira, sendo das 8:00 as 10:00 e das 15:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de Kickboxing  para estimular o desenvolvimento pessoal e social, bem 

como a promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na quarta-feira, sendo das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de Capoeira para estimular o desenvolvimento pessoal e social, bem 

como a promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na segunda-feira, sendo das  18:00 as 20 horas.  

  Oficinas de Balé para estimular o desenvolvimento pessoal e social, bem como a 

promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na semana, na 

quinta-feira, sendo das  8:00 as 10:00  e 13:00 as 15:00 horas.  

 Casinha de Cultura Itinerante atividade realizada mensalmente em parceria com 

as escolas municipais de Carbonita, Escola Estadual de Terra Branca, ACODEF em 

Itamarandiba,  onde são realizadas atividades de cultura e lazer para estimular o 

desenvolvimento pessoal e social, resgate cultural  bem como a promoção da 

cultura da paz e o despertar de uma consciência critica e cidadã.As atividades 

aconteceram em contra turno escolar com as crianças e adolescentes.  

  Oficina de Rádio foram realizadas para estimular a participação e a comunicação 

autêntica e a consciência critica e cidadã.  As atividades são semanais, agendadas 

conforme disponibilidade dos participantes das 14:00 as 16:00, sendo resultado 

das oficinas a elaboração do programa de rádio que vai ao ar toda a sextas-feiras 

as 16:00 horas.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: Luta pela Paz, Aflatoun, Claves, Educomunicação, Esporte 

Educacional, Oficinas de Convivência.     

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, familiares e comunidade .  

 

FORMA DE ACESSO: Demanda espontânea e busca ativa. 

 

NÚMEROS DE ATENDIDOS:  450 crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA. 

 Aumento do número de crianças e adolescentes participando de atividades  com 

estimulo para o desenvolvimento de habilidades que favoreçam uma educação de 

qualidade;  

 Crianças e adolescentes com habilidades de leitura e raciocínio lógico melhoradas;  

 Redução nos conflitos interpessoais entre crianças e adolescentes;  

 

Programa Jovens Capacitados e Participativos 



Impacto: Todos os jovens são capacitados e têm oportunidades para empreender 

projetos pessoais e profissionais. 

 

Projeto 1 –  Qualificação Profissional e Pessoal  

OBJETIVO: Oportunizar a inclusão de jovens no mercado de trabalho e na 

sociedade para fortalecer o núcleo familiar e a vida comunitária.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

1-Promover a capacitação técnica-profissional dos jovens e facilitar a inserção no 

mercado de trabalho.  

2- Fortalecer com os jovens a compreensão da construção de projeto de vida como 

ferramenta de autodesenvolvimento. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

 Oficinas de Inclusão digital, 

nessa atividade os jovens de 15 a 24 

anos participaram em contra turno 

escolar de oficinas de formação 

básica e avançada de informática 

nos software: Word, Excel, 

PowerPoint e uso consciente da 

internet.  

 Oficinas de ciclismo, nessa 

atividade os jovens de 15 a 18  anos 

participaram em contra turno escolar para o desenvolvimento de habilidades que 

favoreçam a educação no trânsito e promoção da cultura da paz. As atividades 

aconteceram uma vez na semana, na quinta-feira, sendo das 8:00 as 10:00 e das 

15:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de Esporte e Lazer nessa atividade os jovens de 15 a 18 anos participaram 

em contra turno escolar para estimular o desenvolvimento pessoal e social, bem 

como a promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na terça-feira, sendo das 8:00 as 10:00 e das 15:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de Kickboxing,  

nessa atividade os jovens de 15 a 24 

anos participaram em contra turno 

escolar para estimular o 

desenvolvimento pessoal e social, 

bem como a promoção da cultura da 

paz. As atividades aconteceram uma 

vez na semana, na quarta-feira, 



sendo das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 18:00 horas.  

 Oficinas de Capoeira, nessa atividade os jovens de 15 a 24 anos participaram em 

contra turno escolar para estimular o desenvolvimento pessoal e social, bem 

como a promoção da cultura da paz. As atividades aconteceram uma vez na 

semana, na segunda-feira, sendo das  18:00 as 20 horas.  

 Oficinas AFLATEEM, nessa atividade participaram jovens de 15 a 24 anos onde 

foram abordadas temáticas de promoção ao desenvolvimento pessoal e social 

através de ações de caráter educativo e participativo, focalizando nas questões da 

afetividade, da sexualidade e da saúde reprodutiva, estendendo aos temas 

relativos à ética, à cidadania, à 

qualidade de vida, valorização do 

protagonismo juvenil;  

 Participação de lideranças juvenis 

nos encontros: regional e nacional 

de capacitações da REJUDES- Rede 

de Juventude em Defesa dos seus 

Direitos Sociais, sendo este um 

espaço de formação e 

fortalecimento das lideranças 

juvenis, os jovens que participaram foram eleitos pelos demais, observando como 

critério a paridade de gênero e a assiduidade nas atividades realizadas pelo 

Comitê Jovem. As lideranças após cada encontro de formação eram responsáveis, 

juntamente com educador social referência de juventude multiplicar as 

informações nos encontros de formação continuada do comitê Jovem. 

Destacamos: O 1° encontro da Juventude empreendedora 2019, o encontro 

contou com a participação de jovens das cidades de Carbonita, Chapada do Norte, 

Diamantina, Minas Novas, Turmalina e Veredinha. Os jovens puderam participar e 

assistir apresentação cultural e palestra do SEBRAE sobre Empreendedorismo 

participaram também de oficinas práticas de Comunicação popular, customização 

de roupas, reciclagem de caixotes de feira e criação de filtro dos sonhos. E o 1º 

Festival da Juventude Empreendedora na Cidade de Diamantina. Uma realização 

do Child Fund Brasil, Unidade Campo Vale e Organizações Sociais Parceiras. O 

evento proporcionou aos jovens apresentar seus empreendimentos sociais, sua 

arte, cultura e identidade e conhecer novas culturas e novas oportunidades de 

empreendedorismo. Também tiveram a oportunidade de participar das oficinas de 

formação pessoal. 

 Encontros de Formação do Comitê Jovem foram realizados mensalmente, sendo é 

espaço para formação continuadas considerando as diretrizes da REJUDES e 

outras demandas da juventude.  

 Em preparação para a Conferencia Livre da Juventude – PREPARA REJUDES, o 

grupo Jovens em Ação do PROSESC realizou o OCUPA REJUDES. O objetivo é 



realizar um intercambio entre os jovens da área urbana com os jovens das 

comunidades rurais com foco nos Direitos Humanos de forma lúdica e 

participativa em todas as comunidades rurais atendidas pelo PROSESC. 

 Oficinas de Redação e Inglês preparatório para o ENEM, as oficinas foram 

ofertadas duas vezes na semana, no horário noturno para facilitar a participação 

dos jovens.  

 
 

METODOLOGIA UTILIZADA: Luta pela Paz, Encontros de Formação, AFLATEEM, Esporte 

Educacional, Oficinas de Convivência.    

 

PÚBLICO ALVO: Jovens de 15 a 24 anos.  

 

NÚMEROS DE ATENDIDOS:  251 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA. 

 Aumento da participação da juventude nas atividades da organização;  

 Jovens com vínculos familiares e comunitários melhorados,  

 Jovens mais engajados e participativos;  

 Grupo de jovens incidindo nas  política publicas;    

 

 

Índice de Desempenho de Projetos Sociais 
Índice de Desempenho de Projeto – IDP: é instrumento que tem como principal objetivo 
acompanhar todo processo anual dos projetos realizados pelas organizações parceria do 
ChildFund Brasil, calculando o IDP através das atividades realizadas, beneficiados 
atendidos e dos planejamento financeiro.  Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, o 
PROSESC destacou-se  por sua exelência em Gestão de Projetos junto ao ChildFund Brasil.  
 
 



 
 
 
 
Apadrinhamento de Crianças 
O PROSESC tem, atualmente, inscritas, no sistema de apadrinhamento do ChildFund 
Brasil, um total de 1.247 (mil e duzentos e quarenta e sete) crianças,adolescentes e 
jovens, deste total 1.073 (mil e setenta e três) são apadrinhados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultado de Finanças (G4-17) 
 
 

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 541203,39   541203,39 

Presentes para 
Crianças 

148427,04   148427,04 

Doações e 
Subvenções 

  48010,33 48010,33 

Isenções Fiscais   41662,2 41662,2 

Outras 1040,42 755,53 1795,95 

TOTAL 690670,85 90428,06 781098,91 

SAÍDAS       

Projetos Sociais 489415,91 48681,92 538097,83 

Presentes para 
Crianças 

176846,38   176846,38 

Colaboradores     0 

Isenções Fiscais   41662,20 41662,2 

Despesas 
Financeiras 

10243 2271,40 12514,4 

Depreciação 20553,64   20553,64 

TOTAL 697058,93   789674,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumário GRI-G4 – (Global Reporting Initiative) 
(G4-1) Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: 
diretor- presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre 
a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade. 
(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. (G4-3) - 
Relate o nome da organização. 
(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços. (G4-5) - Relate a localização da 
sede da organização. 
(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos 
quais as suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes 
para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório. 
(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 
(G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, 
setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 
(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo: Número total de empregados; 
Número total de operações; 
Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações 
do setor público); 
Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para 
organizações do setor privado); 
Quantidade de produtos ou serviços prestados. 
(G4-14) - Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução. 
(G4-15)- Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 
caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa. 
(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e organizações 
nacionais ou internacionais de defesa em que a organização:  Tem assento no conselho de 
governança  Participa de projetos ou comissões;  Contribui com recursos financeiros além 
da taxa básica como organização associada;  Considera estratégica a sua participação Isso 
se refere principalmente à participação como associada do ponto de vista da organização; 
Isso se refere principalmente à participação como associada do ponto de vista da 
organização. 
(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 
ou documentos equivalentes da organização. Relate se qualquer entidade incluída nas 
demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da organização não 
foi coberta pelo relatório. 
(G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 
 (G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações 
apresentadas. (G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 
(G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. 
(G4-32) - Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de 
Conteúdo da GRI  para  a  opção  escolhida  (veja  as  tabelas  abaixo).  Apresente  a  
referência  ao  Relatório  de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a 
essa verificação. Embora a GRI recomende o uso de verificação externa, essa 
recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja “de acordo” com as 
Diretrizes. 
(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais 
alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo 



assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais. 
(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização, como códigos de conduta e de ética. 
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