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Relatório – Projeto REI II 2018 

Panorama

Em agosto de 2018 a UNICEF publicou a pesquisa Pobreza na Infância
e  Adolescência,  onde  mostra  as  múltiplas  dimensões  de  como  a
pobreza afeta a vida de meninos e meninas indo além da renda.

A  pobreza  nega  direitos  básicos  a  27  milhões  de  crianças  e
adolescentes  brasileiros:  “Educação,  informação,  proteção contra o
trabalho infantil, moradia, água e saneamento foram as dimensões
consideradas pelo UNICEF para esta análise, realizada com base na
Pnad 2015. A ausência de um ou mais desses direitos coloca meninas
e  meninos  em  situação  de  ”privação  múltipla”,  uma  vez  que  os
direitos de crianças e adolescentes são indivisíveis.” 

Nos últimos 10 anos a pobreza monetária do país diminuiu, mas o
acesso a direitos básicos não diminuiu na mesma proporção.

A  privação  a  qual  essas  crianças  estão  sujeitas  podem  ser:
intermediária  (acesso  limitado  ou  sem  qualidade)  ou  extrema
(nenhum acesso).

Outro aspecto importante nessa pesquisa é o fato de que crianças e
adolescente  negros  são  mais  afetados  pelas  privações  do  que  os
brancos: 58,3% entre os negros, contra 40% entre os brancos. O que
não nos traz surpresa quando olhamos que esse é o perfil majoritário
dos moradores de comunidades cariocas e não é diferente na Cidade
de Deus.

Olhando o recorte do direito a educação percebemos que a privação
intermediária  se  mostra  mais  perigosa  ao  desenvolvimento  dos
indivíduos, pois passa a falsa sensação de conformidade e de fato
deveria ser encarado como um grande alerta vermelho.
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No ano de 2018,  o relatório  divulgado pelo  Centro de Estudos de
Segurança  e  Cidadania  da  Universidade  Cândido  Mendes
(CESeC/Ucam) – Observatório da Intervenção, aponta que a Escola
Municipal  Alberto  Rangel,  situada  na  Cidade  de  Deus,  está  em
primeiro lugar entre as escolas mais afetadas por tiroteios no Rio de
Janeiro. Como consequência o IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) aponta um menor rendimento entre professores e
alunos  que  vivem  situação  de  violência  local,  3,6,  contra  4,8
encontrado em escolas sem histórico de disparos de armas de fogo. 

Outro aspecto da violência que compõe o quadro geral, é a crescente
do  número  de  jovens  negros  entre  15  e  29  anos  que  seguem
prematuramente perdendo as suas vidas. O Atlas da Violência indica
que “no  país,  33.590  jovens  foram assassinados  em 2016,  sendo
94,6% do sexo masculino. Esse número representa um aumento de
7,4% em relação ao ano anterior.”

A  ASVI  CDD  trabalha  no  enfrentamento  da  perda  de  direitos  de
cidadania de crianças e adolescentes no território da Cidade de Deus
focando no desenvolvimento de suas potencialidades.
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Os Alunos

O processo de inscrição matriculou 30 alunos, 5 a mais do que o
previsto para o curso, pois a procura foi bem acima do esperado e
recebemos 1 caso especial  (mãe em tratamento de quimioterapia)
encaminhado  pelo  CRAS  Elis  Regina  (Centro  de  Referência  da
Assistência Social). As idades variavam entre 12 e 16 anos, todos
matriculados na rede de ensino formal, pré-requisito para participar
do projeto.

Tivemos  6  casos  de  evasão,  porém  nos  mantivemos  acima  do
esperado na nossa previsão de permanência no curso que era 75%.
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Sexo

Masculino 18
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Desinteresse 3
Horário Escolar 2
Optou por outro curso 1
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Programa ASVI

Nossa  missão  é  colaborar  no  desenvolvimento  humano  social  na
Cidade  de  Deus  através  de  três  eixos:  educação,  cultura  e
comunicação, para crianças, jovens e adultos.

O Projeto REI tem por objetivo ser um Suporte à Formação Escolar e
um Espaço de Convivência. Desenvolvemos os nossos projetos com
metodologia  que  foca  nas  habilidades  socioemocionais,  reforço
escolar  (Português  e  Matemática),  inclusão  digital,  atividades
culturais,  valorização  do  esporte,  educação  em  saúde,
educomunicação e cidadania. Atividades culturais externas são parte
do processo  que visa  a  socialização dos  saberes  e  incremento  do
capital cultural.

Informática

A informática  trabalhou conceitos  como o  básico  do  pacote  Office
introduzindo aos jovens a uma das suítes mais utilizadas no mercado
de trabalho, sendo ferramenta importante quando estiverem aptos ao
programa Jovem Aprendiz. 

Em 2018,  através  da informática,  os adolescentes  colaboraram na
revitalização  do  Portal  Comunitário  da  Cidade  de  Deus  (Parceria
ASVI/Brazilfoundation)

Ter  conhecimentos  nesta área se torna um diferencial  na vida do
adolescente, ampliando sua visão do mundo quando este aprende a
usar de forma adequada e responsável a internet.

Conteúdo das oficinas:

1. Sistema Operacional Windows
2. Internet Responsável
3. Pacote Office Básico: Word, Excel e PowerPoint
4. Editor de Vídeo Windows Movie Maker
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2. Ilustração: Aula Acessórios do Windows: Bloco de Notas

1. Ilustração: Aula Pacote Office Word
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Projeto de Vida

Uma  das  principais  funções  do  Projeto  REI  II  é  estimular  o
protagonismo do adolescente o motivando a pensar no seu futuro e
nas possibilidades que vão além do cenário em que ele vive, que na
maioria das vezes se mostra hostil ao seu desenvolvimento.

Conteúdo da oficina:

1. Identidade
2. Valores
3. Responsabilidade Social
4. Esboço Projeto de Vida
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3. Ilustração: Educadora Ellen na construção das regras de convivência com os alunos
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4. Ilustração: Aula extra com a psicóloga e presidente da instituição, Ma do Socorro, sobre 
profissões
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Esporte
Além de ser um incentivo a vida saudável, o esporte complementa o
projeto  trabalhando com os valores como disciplina,  socialização e
comprometimento  e  por  vezes  despertando  no  jovem  um talento
desconhecido e a possibilidade de uma carreira. Em parceria com o
Sesi Cidadania da Cidade de Deus, a ASVI ofereceu aos adolescentes
Vólei e Muay Thai/ Jiu-Jitsu.
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5. Ilustração: Treino de Vólei com Educador Claudemir
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6. Ilustração: Mestre Vinicius Amaral em destaque com a adolescente medalhista Eduarda dos 
Anjos
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Teatro
A cultura é extremamente importante na sociedade colaborando na
formação de cidadãos. Através do teatro há no projeto a melhora na
oralidade e postura em público dos educandos. 
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7. Ilustração: Oficina com ensaio de esquete no palco do teatro Sesi
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8. Ilustração: Apresentação para a comunidade, no encerramento de 2018, da esquete Favela Real
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Autocuidado/Cidadania 
Cidadania, questões ligadas aos direitos humanos, cuidados com a
saúde, relações sociais positivas e autoestima, foram trabalhadas ao
decorrer no ano complementando a formação dos adolescentes.
Nessas  oficinas  contamos  com  CRAS  Elis  Regina  trabalhando  o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Conteúdo das Oficinas:
1. Direitos Humanos e Socioassistenciais
2. Mundo do Trabalho
3. Saúde e Lazer
4. Geopolítica 
5. Participação Cidadã
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9. Ilustração: Educadora Magnólia na  oficina com a temática sexualidade: respeito e prevenção
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10. Ilustração: Dinâmica do Ovo: Responsabilidade e Cuidado
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Audiovisual
Além de estimular a criatividade ou audiovisual se mostrou atrativo
para os adolescentes e uma possibilidade de profissão no futuro.

Conteúdo das Oficinas:
1. História da Fotografia
2. Fotografia: Conceitos Básicos
3. Audiovisual: Pré-produção, Produção e Pós-produção
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11. Ilustração: Oficina de Audiovisual: técnicas de fotografia
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12. Ilustração: Alunos da Instituição em exercício de Audiovisual

mailto:asvi@asvicdd.org.br


 ASVI – Associação Semente da Vida da Cidade de Deus
CNPJ 07.422.401/0001-89

Travessa Mesopotâmia, 32/Rua Israel, 129.
Cidade de Deus – Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 3413-2425 / (21) 99959-7229
E-mail: asvi@asvicdd.org.br   / asvicddrei@gmail.com  

Reforço Escolar
O reforço escolar foi  ao encontro de inúmeras dificuldades que os
adolescentes apresentaram na escola formal. Sem dúvida o seu papel
foi e é de extrema importância no projeto. Dúvidas e deficiências em
conceitos básicos foram trabalhadas sendo apoio para a melhora na
escrita, leitura e pensamento lógico dos educandos.

16

13. Ilustração: Educadora Joiceane Reforço Escolar Matemática
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14. Ilustração: Oficina de escrita
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Desafios

 Durante  o  acompanhamento  dos  quatro  meses  iniciais  de
atividades constatamos a dificuldades da turma com conteúdo
básico de português e matemática que não correspondia, nem
de longe, a série em que os adolescentes estavam cursando na
escola formal. A matemática se mostrou muito frágil entre os
conhecimentos,  com  dificuldades  em  operações  de  adição  e
subtração.

Elaborar estratégias para despertar o interesse nas disciplinas
de português e matemática se tornou um dos nossos maiores
desafios. Esse quadro tem influência direta da baixa autoestima
desses  adolescentes,  provocada  pelo  estreitamento  dos
horizontes dos seus projetos de vida limitando o entendimento
da importância da educação para suas vidas. 

 A crescente violência no território foi um fator desafiador para
manter o engajamento dos adolescentes durante o projeto.

Estratégias

 Para auxiliar na atenção aos alunos uma monitora foi 
introduzida nas aulas. 

 A plataforma Khan Academy onde os alunos podem praticar a 
matemática com o grau de dificuldade adequado a ele e o 
educador pode acompanhar como eles se desenvolveram;

 Os módulos de matemática e português que deveriam avançar 
foram reforçados, já que o desempenho foi bem abaixo do 
previsto;

 Para uma parceria no atendimento dos adolescentes, a 
assistente social da ASVI, Luciene, visitou as escolas da região 
onde nossos educandos frequentam.
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Parcerias

As  parcerias  dentro  e  fora  da  comunidade  acrescentam muito  na
qualidade do trabalho realizado na instituição. Durante o ano de 2018
elas possibilitaram atividades lúdicas externas, palestras e doações
etc.

ONG Sonhar Acordado Rio – PPF (Preparando Para o Futuro):
As atividades desta parceria incrementam os projetos  de vidas de
sete adolescentes (a partir de 14 anos) do projeto REI oferecendo
uma vez ao mês atividades ligadas ao incentivo a continuidade do
processo de educação, ética e ao aprendizado juvenil.

RAS  –  Respiração,  Aguá  e  Som:  Atividade  de  relaxamento
oferecida  uma  vez  ao  mês  onde  técnicas  de  respiração  que
promovem alívio, a diminuição do estresse e ansiedade.

Instituto Rio – Festival Ilumina Zona Oeste:  Atividade externa
no Festival  Ilumina Zona Oeste que exaltou a cultura na região e
proporcionou  um  cortejo  histórico  na  Colônia  Juliano  Moreira.  Os
adolescentes  também  cobriram  o  evento  com  fotos  e  filmagens
(Outubro).

Cras  Elis  Regina/Sesc  Nacional:  Atividade  Externa  no  AquaRio
com conhecimentos sobre a vida marinha e interação com o público
da terceira idade presente na atividade (Dezembro).

Prefeitura do Rio/Cet Rio:  Atividade Externa EdukaBike na Lagoa
Rodrigo de Freitas trazendo conhecimentos sobre o uso da bicicleta
como  meio  de  transporte  sustentável  e  educação  no  trânsito.
(Dezembro)

Instituto  da  Criança/OrlaRio:  Atividade  externa  de  Natal  uniu
solidariedade,  atividades  lúdicas  com  voluntários  e  diversão.
(Dezembro)

19

mailto:asvi@asvicdd.org.br


 ASVI – Associação Semente da Vida da Cidade de Deus
CNPJ 07.422.401/0001-89

Travessa Mesopotâmia, 32/Rua Israel, 129.
Cidade de Deus – Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 3413-2425 / (21) 99959-7229
E-mail: asvi@asvicdd.org.br   / asvicddrei@gmail.com  

20

15. Ilustração: Técnicas de Yoga com a Instrutora 
Lanuza Cavalcanti

16. Ilustração: PPF – Visita a Empresa Prudential 
com palestras e dinâmicas

18. Ilustração: Ilumina Zona Oeste 17. Ilustração: Atividade no AquaRio

19. Ilustração: EducaBike 20. Ilustração: Ilumina Zona Oeste
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Avaliação Anual

É  extremamente  importante  saber  como  o  público  diretamente
atendido pelo projeto percebe o impacto da nossa metodologia em
suas  vidas,  assim  sendo  fazemos  uma  verificação  em  pontos
relevantes  do  trabalho  executado  ao  longo  do  ano,  tanto  com os
adolescentes quanto com as famílias.

Educandos:

Segundo os adolescentes o que mais os ajudou na escola foi
o Reforço de Matemática.

69% também indicou que as notas Melhoram Bastante depois
das atividades na ASVI.

Autocuidado  foi  a  oficina  mais  citada  pelos  adolescentes
(46,15%) como a atividade que os Ajudava Fora da Escola. 
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Atividades Externas e Informática foram apontadas como as
Mais Interessantes.

Aprender  a  Ler  Melhor.  Aprender  a  Escrever  Melhor  e
Conhecer  Lugares  Legais  Fora  da  Comunidade  foram
apontadas como as maiores mudanças desde que entraram
no projeto.

Quando perguntados se as atividades os Ajudavam a Pensar
no que queriam ser no Futuro, 96,6% afirmaram que Ajudava
Muito.

Responsáveis:

Os  responsáveis  indicaram  que  o  principal  Motivo  para
procurarem a ASVI foi por considerarem que as Atividades
Ajudarão sua Criança a se Preparar Melhor para o Futuro.

55% dos responsáveis indicaram que o Adolescente parece
mais Confiante em Relação ao seu Futuro e aos seus Sonhos,
após participarem das atividades na instituição.
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Aprender Coisas Interessantes
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 Se preparar melhor para o futuro
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Resultados

Gabriel  Antonio  Cardoso  Ferreira,
um  jovem  de  19  anos  morador  da
Cidade de Deus que tinha o sonho de
ser  militar,  pois  acreditava  que  seria
uma  boa  saída  para  ter  sucesso  na
vida,  então  de  forma  mais
decepcionante  possível  seu  sonhos
foram  despedaçados  quando  foi
dispensado  ao  fim  do  processo  de
alistamento. No atual cenário do país o
mercado de trabalho para uma pessoa

com experiência está difícil  e para um jovem negro de uma favela
estigmatizada pela violência, essa dificuldade aumenta e se agrava.
No entanto, fazer parte dos projetos realizados pela ASVI fez toda a
diferença no futuro de Gabriel,  que no mês de agosto foi indicado
para fazer o processo seletivo da empresa FINK, resultando na sua
contratação para jovem aprendiz do setor jurídico. 

Hoje  em dia  Gabriel  recuperou  sua  autoestima  e  exibe,  cheio  de
orgulho, o seu contrato assinado. Na ASVI fez parte do projetos REI
I,  REI  II  e  por  último  do  Projeto  Comunicação  Crítica  e  Criativa.
Atualmente também participa da revitalização do Portal Comunitário
da Cidade de Deus sendo voluntário da ong.
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Eduarda dos Anjos, (Duda) 13 anos, moradora
da comunidade Cidade de Deus e participante do
Projeto REI da ASVI desde 2016 onde começou
a praticar o Jiu-Jitsu, que conta com a parceria
do  SESI  Cidadania.  Desde  que  se  descobriu
atleta  na  ASVI,  Eduarda  coleciona  17  títulos,
entre eles: Campeã Circuito Rio Kids FJJD-RIO,
Campeã Brasileira CBJJD, Campeã Troféu Brasil
CBJJD,  Campeã  Sul-Americana  CBJJ,  Campeã
Pan-Americana  SJJSAF,  Campeã  Copa  Galeão
etc.

O  mestre  Vinicius  Amaral  ressalta  o
comprometimento e a solidariedade da menina,
ele  considera  Eduarda  como  um  talento  do

esporte que é um exemplo para as crianças do projeto e em breve
será para toda comunidade.

Duda agora se prepara para participar da sua primeira competição
fora  do  Brasil:  o  Pan  Kids  IBJJF  Jiu-Jitsu  Championship,  que  foi
possível graças a uma campanha de financiamento coletivo criada por
ela, sua mãe e apoiada pela ASVI. Seu visto já foi aprovado e em
breve estará na Califórnia em mais esse lindo momento de sua vida.

São  esses  exemplos  que  nos  mostram  que  estamos  trilhando  o
caminho correto ao construirmos alternativas positivas para infância e
juventude na Cidade de Deus.
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Douglas  Santos,  19  anos,
chegou  na  ASVI  com  apenas  7
anos  fazendo  parte  do  antigo
Reforço Escolar (hoje REIzinho) e
permaneceu nas várias etapas de
projeto que a ASVI oferece. 

Começou  voluntariamente  como
monitor  de  informática  e  nesse
momento  foi  indicado  para  o

processo seletivo no Colégio Santa Mônica sendo selecionado como
jovem aprendiz da instituição. Finalizado esse período voltou para a
ASVI como educador se portando com muita desenvoltura.

Em agosto deste ano também foi indicado para o processo seletivo da
Fink e mais uma vez teve sucesso: tornou-se um Jovem Aprendiz da
empresa.

A ASVI é um porto seguro e uma referência para a vida do Douglas e
outros tantos jovens da Cidade de Deus que passaram por aqui. São
tantas histórias que poderiam se tornar um livro.
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