
ASSOCIAÇÃ0 PROJETO RODA VIVA 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DA CRIANÇA 

 

 

Avenida Graça Aranha, 145 Sala 608 -   Centro -  Rio de Janeiro  -  RJ 

CEP 20.030-003  -  Telefax: 2224-7456 - CNPJ 32.092.298/0001-01 

  Site: www.rodaviva.org.br E-mail: rodaviva@rodaviva.org.br 

 

 

 
                                                   

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 
 
 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

1.1 - Associação Projeto Roda Viva 

1.2 - Avenida Graça Aranha, 145 sala 608  

1.3 – Centro - Rio de Janeiro - RJ 

1.4 - Cep: 20030-003 

1.5 - Tel/fax: (55-21) 2224-7456 e (55-21) 2224-8742 

1.6 - CNPJ: 32.092.298/0001-01 

1.7 - E-mail: rodaviva@rodaviva.org.br     Site: www.rodaviva.org.br  
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II - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

“A COMUNIDADE CONSTRUINDO O FUTURO” 

 

O Programa se destina a crianças, adolescentes, jovens, mulheres, famílias, educadores e lideranças do 

Complexo do Borel que, atualmente, é a maior comunidade do bairro da Tijuca em termos populacionais e 

área geográfica. Divide-se em Indiana, Baixo Borel, Terreirão, Chácara do Céu e Casa Branca. Bairro: Tijuca, 

Rio de Janeiro. O morro tem, em média, 15.000 moradores segundo o Censo 2010. E divide-se em quatro 

Núcleos: 

 

Núcleo de Educação Integral – 6 a 15 anos 

Núcleo de Inclusão Produtiva – 16 a 65 anos 

Núcleo de Atendimento Social– 6 a 90 anos 

Núcleo de Comunicação e Cultura – 15 a 29 anos 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
O Núcleo de Educação Integral refere-se a atividades sociopedagógicas e culturais dirigidas a crianças e 

adolescentes em idade escolar, no contraturno (6 a 15 anos, da educação infantil ao ensino fundamental II) e 

em 2014 ofereceu as atividades Apoio Pedagógico, Esporte, Artes Plásticas, Música, Teatro, Oficina de Apoio 

Motor e Sensibilização , Capoeira e Cultura Digital. Em parceria com o SESC Tijuca, oferecemos durante 4 

meses as modalidades badminton e tênis de mesa. Atendemos 137 crianças/adolescentes com frequência 

regular em 2014. Deste total, 36 crianças de 4 e 5 anos eram alunos da Rede Municipal, do Espaço de 

Desenvolvimento Infantil (E.D.I.) Chácara do Céu na oficina de Cultura Digital. 

A ação pedagógica deste núcleo consiste na elaboração de temas transversais e sua divisão por projetos de 

trabalho. Foram abordados no primeiro semestre: Identidade e Estatuto da Criança e do Adolescente e no 

segundo semestre o Projeto Matrizes Etnico-culturais brasileiras, dividido em Matriz Lusa, Indígena e Afro.   
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1) Apoio pedagógico e Projeto de Leitura – Atividades lúdicas e recreativas diretamente vinculadas aos 

conteúdos escolares, gerando um ambiente facilitador da aprendizagem com capacidade de interferência 

direta na apreensão de conteúdos relacionados à interpretação de texto e raciocínio  

matemático; momento diário de orientação nos deveres de casa e pesquisas; projeto de leitura para o 

desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura. A partir do projeto de leitura os alunos conhecem 

autores brasileiros, contos, poesias, sugerem etapas para o projeto e fazem saídas culturais relacionadas aos 

temas. Visa ainda compreender a cidadania como participação política e social, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis, sociais e desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o 

sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimentos e no exercício da 

cidadania. 

Podemos destacar na atividade de apoio pedagógico o resgate do interesse da criança na aquisição e 

apropriação dos conteúdos escolares bem como o incentivo à leitura. Como resultado destas práticas, 

podemos observar o desenvolvimento da autoestima dos educandos através de mudanças de atitudes dos 

mesmos a partir da interação entre seus pares no contexto institucional. 

Ano de Início: 1990 

Meta anual de atendimentos prevista: 150 inscritos. 

Meta anual de atendimento realizada: 137 educandos com frequência assídua 

 

 

2) Esporte e Entretenimento - atividades de psicomotricidade, futebol de salão, futebol de campo, todas 

importantes para o desenvolvimento motor, físico e social. 

Em 2014, atuou na perspectiva do desporto através da oferta de atividades de psicomotricidade, 

coordenação, importantes para o desenvolvimento de habilidades motoras, o condicionamento físico e 

estímulo ao convívio social. Soma-se a isso a questão da disciplina e das regras. Através de uma parceria com 

SESC Tijuca foram oferecidos tênis de mesa e badminton, apresentando estas novas modalidades às crianças 

e adolescentes. 
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Ano de Início: 1990 

Meta anual de atendimentos prevista: 150 inscritos. 

Meta anual de atendimento realizada: 137 educandos com frequência assídua 

 

 
3) Artes Plásticas - Esta oficina tem como finalidade despertar o gosto da criança e do adolescente pelas 

Artes Plásticas, entendendo-a como um instrumento que facilite o aprendizado escolar, através da 

concentração, atenção e habilidades específicas. A oficina trabalhou na perspectiva da educação ambiental, 

ou seja, reaproveitando , reutilizando e reciclando (3R’s) materiais encontrados na Comunidade Chácara do 

Céu. Também utilizou matéria orgânica, como plantas e sementes na confecção dos trabalhos. 

 

Ano de Início: 1990 

Meta anual de atendimentos prevista: 150 inscritos. 

Meta anual de atendimento realizada: 137 educandos com frequência assídua 

 

 

4) Cultura Digital -  Além de atuar na perspectiva da Informática Educativa, possibilita a inclusão digital, a 

realização de pesquisas na Internet e a utilização de jogos digitais no Laboratório do Centro Cultural Roda 

Viva. 

 

Mês e Ano de Início: Fevereiro de 2010 

Meta anual de atendimentos prevista: 150 crianças e adolescentes do Centro Cultural e 36 crianças de 4 e 5 

anos do Espaço de Desenvolvimento Infantil (E.D.I.)da Chácara do Céu, participantes das atividades de 

Informática Educativa; 

Meta anual de atendimento realizada: semanalmente, 137 crianças e adolescentes do Centro Cultural nas 

aulas de Informática Educativa e 36 crianças de 4 e 5 anos do Espaço de Desenvolvimento Infantil (E.D.I.) da 

Chácara do Céu. 
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5) Oficinas aos domingos –  Grupo Hillel – grupo de jovens universitários judeus que tem diferentes ações 

em comunidades do Rio e que realizam o seu projeto VIVA! Atende adolescentes aos domingos fazendo 

atividades lúdicas e educativas na linha do cuidado com a higiene, com a saúde, com a alimentação. 

 

Ano de Início: 2011 

Meta anual de atendimentos prevista: 20 crianças e adolescentes 

Meta anual de atendimento realizada: 60 crianças e adolescentes 

 

6) Formação de Educadores Sociais – A Roda Viva desenvolveu ao longo de 2014 encontros voltados para o 

fortalecimento da equipe através da atuação dos profissionais de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia, que 

procuraram trazer temas pertinentes ao trabalho na organização visando aprimorar as práticas e ampliar os 

conhecimentos. Em abril esse processo foi fortalecido pelo Grupo Mediare, que através de uma parceria 

com a Creche São Sebastião ministrou uma palestra sobre “Mediação de Conflitos” dirigidas aos educadores 

e técnicos de ambas as instituições.  

 

Ano de Início: 1990 

Meta anual de atendimentos prevista: 15 

Meta anual de atendimento realizada: 20 

 

7) Capoeira - Além de proporcionar aos educandos maior concentração, ritmo, equilíbrio, velocidade, 

atenção e resistência, trabalhou-se na perspectiva de resgatar a história da capoeira e seu fortalecimento. 

Destaca-se a importância da musicalidade, pois além de jogar as crianças são convidadas a cantar as músicas 

das regiões onde a capoeira e manejar os instrumentos caxixi, atabaque, berimbau, etc. Na Roda Viva os 

próprios participantes confeccionaram berimbaus sob a orientação do educador social e Mestre 

“Carrapicho.” 

 

Mês e Ano de Início: Fevereiro de 2013 

Meta anual de atendimentos realizada: 60  
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8) Música - Através de uma parceria estabelecida com a Faculdade Batista (FABAT) em estágio 

extracurricular de Música, foi feito um trabalho de iniciação musical através dos sons do corpo, marcação 

rítmica e dinâmicas de grupo.    

Na Oficina de Bandas, vários instrumentos foram praticados no mesmo horário: baixo, guitarra, bateria, 

flauta, teclado e pequenos instrumentos de percussão.  

 

Mês e Ano de Início: Fevereiro de 2013 

Meta anual de atendimentos realizada: 60 crianças e adolescentes 

 

 
9) Teatro - A oficina de teatro para crianças e jovens contou com exercícios corporais e de expressão, além 

de conhecimento teórico sobre a história do teatro e montagem de espetáculos teatrais pois, a arte de 

representar se constitui em uma atividade das mais ricas e completas. O teatro possibilita, entre outras 

coisas, que a criança e o jovem interajam com conceitos e desenvolvam a aprendizagem de maneira 

espontânea e prazerosa. Durante a oficina, foram trabalhados os seguintes aspectos: Jogos dramáticos, 

Brincadeiras teatrais, Improvisações, Análise de textos, Construções de personagens, Consciência Corporal, 

Noção espacial, Ritmo e Coordenação, Tensão e Relaxamento, tendo a leitura como base para tudo. 

A título de resultado, esta atividade apresentou visível desenvolvimento de habilidades cognitivas e criativas 

dos educandos, tendo colaborado na exposição do comportamento social, viabilizando a reflexão crítica 

visando à transformação de nossa comunidade.  

 

Mês e Ano de Início: Fevereiro de 2013 

Meta anual de atendimentos realizada: 60 crianças e adolescentes 
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Temas, eventos e projetos desenvolvidos em 2014 no Centro Cultural Roda Viva 

 

Temas e Projetos desenvolvidos: Colônia de Férias, Meio Ambiente, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Matrizes Étnico Culturais de Formação do povo brasileiro (Lusa, Indígena e Afro). 

Datas Comemorativas: Grito de Carnaval (24,25 e 26 de fevereiro), Festa Agostina (08 de agosto) – 

culminância da matriz lusa; Festa da Primavera – culminância da matriz indígena (setembro); Dia  das 

Crianças (outubro); 1º Batizado de Capoeira do Centro Cultural Roda Viva - Culminância das atividades da 

matriz africana (novembro); Festa de Natal (dezembro).  

 

Passeios e visitas: 

 Visitação ao Centro Cultural dos Correios aconteceu através da parceria entre o Programa de Gestão 

Social Territórios da Paz (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e o Instituto 

Makará Produções; 

 Passeio a Quinta da Boa Vista e Jardim Zoológico; 

 Realização da atividade “Um dia no SESC”, projeto em parceria com a unidade Tijuca que possibilitou 

a participação de aproximadamente 100 crianças em oficinas de esporte, recreação, banho de 

piscina. Tais atividades garantem o direito ao lazer, bem como uma maior circulação das crianças 

nos espaços da cidade; 

 Participação de atividade do projeto “Driblando barreiras” no SESC Unidade Santa Luzia. Trata-se de 

palestras motivacionais ministradas por atletas conhecidos dirigidas ao público infanto-juvenil de 

escolas e organizações do terceiro setor. A palestra foi ministrada pelo atleta Robson Caetano; 

 

 Continuidade a parceria com a Biblioteca SESI Borel/Firjan, onde trabalhou-se o tema “Coleta 

Seletiva” abordado através de metodologia de vídeos da internet e o descarte consciente de lixo, 

produção exagerada de lixo e lixo eletrônico; 

 Saídas à Biblioteca SESI Borel, com palestra sobre o tema “Coleta Seletiva” onde foi abordado 

através de vídeos da internet o descarte consciente de lixo, produção exagerada de lixo e lixo 

eletrônico; 

 Ida ao Teatro Bradesco, Barra da Tijuca, para assistir ao espetáculo “Disney Live: Show de Talentos 
do Mickey”. 
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 Atividade na Enseada de Botafogo contra a exploração do trabalho infantil e em razão da Copa do 

Mundo em julho realizamos algumas atividades em horário alternativo por causa do recesso escolar; 

 

 Em setembro a ida ao concerto “Piano e violino estendem as mãos”, com a participação do violinista 

russo Maxim Vengerov e da Orquestra Sinfônica. 

 

 Participação na FLUPP- Festa Literária das Periferias (EAT Mangueira) que homenageou o centenário 

de Abdias Nascimento. Em dezembro, encerrando as atividades do segundo semestre, tivemos o 

passeio ao Haras Niemeyer. 

 

Organização e participação em eventos: 

 

 Realização do Primeiro Batizado de Capoeira, com a participação dos Grupos Barro Vermelho, 

Senzala, mestres e capoeiristas de Salvador e Rio de Janeiro. Houve uma confraternização entre as 

crianças do Projeto e seus familiares e convidados da comunidade. 

 

 Realização de evento que contou com a presença de grande parte das famílias em homenagem ao 

Dia das Mães (em 16 de maio), impactando positivamente na relação do Projeto com a comunidade; 

 Ação em parceria com o Programa de Saúde da Família/ Clínica da Família da Casa Branca – Dia da 

Escovação, com distribuição de kits de higiene bucal compostos de escova, creme e fio dental a cada 

educando; 

 
 Apresentação teatral, organizada pelo grupo da manhã, na Creche São Sebastião (“Festa da 

Primavera”). Além da confecção dos cartazes e a organização do espaço, as crianças envolvidas 

prepararam o texto-base que norteou as ações durante o espetáculo; 

 Comparecimento às reuniões e assembleias do CMDCA e CMAS. 

 Com relação à saúde, desenvolvemos ações em parceria com o Programa de Saúde da Família da 

Comunidade da Casa Branca. Ajudamos nas campanhas de vacinação mobilizando as pessoas e 

anunciando as ações pelo alto-falante; Em julho e agosto realizamos, em parceria com o Centro de 

Democratização de Informática (CDI) e a Light, uma ação de cadastramento das famílias no 

programa Tarifa Social, associada às Creches locais, ao EDI Chácara do Céu, a Fundação São Joaquim 

e a Sala Futura, apoiado pela equipe Territórios da Paz, da Secretaria de Estado de Assistência Social 

e Direitos Humanos; Reuniões com a equipe da assessora da 2ª Coordenadoria de Educação para  
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esclarecimento e solução de questões de matrícula de crianças nas escolas municipal próximo a sua 

residência. 

 

Como resultados em 2014, apresentou: 

 
Garantia de direitos das crianças e adolescentes, em especial o direito à educação, à cultura, ao esporte e 

lazer, à segurança alimentar, à convivência familiar e comunitária, quando da oferta de atividades 

sociopedagógicas e culturais e alimentação diária.  

Aumento do grau de permanência na escola, desenvolvimento de habilidades esportivas, melhoria na 

comunicação, aquisição de confiança pessoal (aumento da autoestima), sociabilidade, senso crítico, 

iniciativa, respeito, autonomia, desenvolvimento da atenção, coordenação motora e concentração; melhoria 

nas relações familiares a partir da atuação da Psicologia e Serviço Social. 

Dificuldades no período: Uma das principais dificuldades em todos os meses de execução é a falta de espaços 

físicos apropriados para o número de crianças e adolescentes que participam das atividades no turno da 

tarde. Atividades físicas, como o teatro, acontece de acordo com a disponibilidade das salas de parceiros, 

solução adotada para comportar as crianças. 

Outra dificuldade é conseguir localizar e atender durante a semana as mães e responsáveis que trabalham 

fora. A solução adotada foi a realização das visitas domiciliares pela Assistente Social aos sábados e 

domingos e horário noturno, quando conseguiu entrevistar, atender e realizar diversos encaminhamentos. 

 

A participação de crianças em outros projetos no mesmo horário da Roda Viva também interfere na questão 

do tempo de atendimento destinado a elas, pois a saída mais cedo atrapalha a apreensão dos conteúdos das 

oficinas. A solução foi comunicar aos pais a necessidade de formalizarem os horários de saída dos filhos 

previamente ao Projeto. 
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NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 

 
Corresponde a atividades de qualificação profissional voltadas para jovens e adultos a partir de 16 anos. Em 

2014, oferecemos cursos nas áreas de Beleza (Manicure, pedicuro, designer de sobrancelhas, depilação, 

automaquiagem e auxiliar de cabeleireiro), Moda (corte, costura modelagem e customização), Panificação 

(auxiliar de padeiro) e Cultura Digital. 

Totalizamos 62 atendimentos neste núcleo, sendo 23 no primeiro semestre e 12 no segundo na área de 

Beleza, 13 na Moda, 4 na Panificação e 10 em Cultura Digital. 

Os resultados qualitativos envolvem: maior autonomia e autoconfiança do público atendido, domínio das 

técnicas aprendidas, criatividade, empreendedorismo, cidadania e empregabilidade, trabalho.  

Os uniformes das crianças e adolescentes foram produzidos na Oficina de Moda, promovendo uma 

integração entre os diferentes núcleos de atuação da Roda Viva. Outro importante evento e fator de 

integração foi a ida a Praça Xavier de Britto, no entorno das comunidades da Tijuca, para exposição dos 

produtos de moda e padaria e oferta dos serviços de beleza como design em sobrancelhas, maquiagem e 

unha.  

Tal evento deu visibilidade às ações institucionais e promoveu maior integração entre o público do entorno e 

das comunidades atendidas. 
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NÚCLEO PSICOSSOCIAL 

 
O presente núcleo corresponde ao atendimento às famílias e a comunidade em geral, especialmente 

mulheres. Visa o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social de maneira integral, 

articulando os seguintes eixos: garantia de direitos, desenvolvimento de estratégias de favorecimento da 

saúde mental e empoderamento feminino, em consonância com a missão da Roda Viva. Promoveu a 

integração dos responsáveis ao Projeto, proporcionando maior envolvimento com a vida escolar e cultural 

das crianças e adolescentes. As atividades são promovidas por uma Assistente Social e duas estagiárias de 

Serviço Social da Universidade Candido Mendes, um Psicólogo que faz interlocução com a parceira 

Sociedade Brasileira de Psicanálise Rio de Janeiro (SBPRJ), Projeto Travessia, que atende equipe de 

educadores, crianças e famílias através de outros psicólogos e estagiários da UFRJ.  

O núcleo é mediado por uma educadora social que coordena o grupo Mulheres Guerreira. As atividades 

ministradas no Grupo “Mulheres Guerreiras” que fez 9 anos em 01/11  envolvem discussões temáticas 

acerca das questões de gênero e ciclo de violência, relações familiares. Foram atendidas 12 mulheres em 

2014. A iniciativa tem parceria com o CEDOICOM – Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher, 

que de acordo com a necessidade fornece desde materiais explicativos de prevenção à violência até 

preservativos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. A estratégia da valorização 

da vida através da fala e escuta faz com que as mulheres por si mesmas tenham consciência do que é 

violência e seus direitos através da autoestima e confiança fortalecidas em grupo. 

Já as ações promovidas pelo Serviço Social e Psicologia tiveram na sua metodologia visitas domiciliares, 

atendimentos individuais e em grupo e leitura dos prontuários, relatórios de educadores e estudos de caso 

com informações relevantes ao desenvolvimento da criança.  
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

Em 2014 fomos vencedores do edital da Petrobras e iniciamos, em dezembro, as atividades do Projeto 

Núcleo Jovem de Comunicação, Memória e Cultura, que originou a nomeação deste novo Núcleo. 

Esse 4º e último Núcleo, busca trabalhar possibilidades de inserção no mercado de trabalho, resgatar a 

cultura das Comunidades do Complexo do Borel, fomentar pesquisas, fortalecer o protagonismo juvenil e 

criar novas perspectivas, individuais e coletivas. Atualmente é composto pelo Núcleo Jovem de 

Comunicação, Memória e Cultura, o Ação.  

Com Patrocínio da Petrobras, o Ação tem como objetivo o fortalecimento do protagonismo juvenil, 

especificamente da faixa etária entre 15 e 29 anos, trabalhando seus territórios e trajetórias a partir de 

oficinas de Jornalismo Comunitário, Audiovisual e Empreendedorismo. Através da formação de ideias 

surgidas a partir dos coletivos, este Projeto visa potencializar os conteúdos e projetos produzidos pelos 

participantes, fazendo com que o Núcleo se mantenha ativo na Comunidade.  

 

Ano de Início: 2014 

Meta anual de atendimentos prevista: 60 adolescentes/ jovens 

Meta anual de atendimento realizada: Inscritos para o primeiro semestre: 37; Participantes assíduos: 30.  
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PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO “FUTURE STANDS IN YOUTH IN ACTION: HANDS FOR FUTURE” 
 

Financiado pela União Europeia, o Programa Juventude em Ação tem por objetivo promover a cidadania 

ativa de jovens entre 15 e 27 anos visando sua organização e emancipação em busca de formas de vida 

sustentáveis. Teve como parceiros as organizações Associação Projeto Roda Viva – Brasil; Associação Terras 

Dentro – Portugal; Roça Mundo – São Tomé e Príncipe; Atelier Mar – Cabo Verde, Know and Can Association 

– Bulgária. 

O Programa está na direção de algumas Metas de Desenvolvimento do Milênio, como: Erradicar a pobreza e 

a fome; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; Garantir a sustentabilidade 

ambiental; Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

Como metas específicas, pretende criar iniciativas geradoras nas áreas de Associativismo Juvenil, Artesanato 

e Ambiente e Agro-Alimentar. 

O I Workshop Internacional "Associativismo Juvenil e Dinamização SócioCultural" ocorreu no Rio de Janeiro, 

Brasil, Centro Cultural Roda Viva, nos dias 4 a 7 de fevereiro. O evento reuniu educadores, jovens das 

comunidades e dos países signatários do Programa, que puderam trocar experiências sobre projetos , 

costumes e modos de vida. Foram 3 Seminários Internacionais: Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e 3 

Seminários Nacionais em cada país depois de cada Seminário Internacional para replicar os conhecimentos. 

Os temas dos Workshops Internacionais foram:”Artesanato e Ambiente conjugados na perspectiva de 

Emprego e Subsistência” – Cabo Verde (abril) – 2 jovens do Borel e Chácara do Céu foram a Cabo Verde e 

realizaram o Seminário no Centro Cultural em junho; 

“Agro-Alimentar e Ambiente conjugados na perspectiva de Emprego e Subsistência”  – São Tomé e Príncipe 

(julho) - 2 jovens do Borel e Chácara do Céu foram para a formação e desenvolveram o Seminário em 

Setembro; 

Em outubro, o técnico do Programa representou a Associação Projeto Roda Viva no Seminário de 

Disseminação das Práticas desenvolvidas durante o Projeto em Portugal  

Os produtos gerados a partir do programa serão: Livro de Histórias do Projeto, Website e Blog. 
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