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MISSÃO
SERCIDADÃO

Contr ibuir  com o desenvolvimento
pessoal ,  prof issional  e social  de
jovens através de uma educação

sol idár ia e empreendedora.



Centro

ONDE ATUAMOS

Santa Cruz

Atuamos nos extremos da cidade,  oferecendo projetos sociais em
Santa Cruz,  para moradores da zona oeste,  no Arquivo Nacional

(Centro)  e Museu de Astronomia (São Cristóvão) ,  para moradores de
outras regiões da cidade e região metropol i tana.

São
Cristóvão

Um dos objet ivos da
SerCidadão é promover a

relação dos jovens com os
bens culturais da cidade.  Hoje

a parcer ia com o MAST e o 
 Arquivo Nacional  para

real ização de cursos e of icinas
nos auxi l ia  a alcançar essa

meta.



ACOMPANHAMENTO
DE EX-ALUNOS

CAMPANHA #COMOVAIVOCÊ

CURSOS E OFICINAS

ENCONTRÃO SERCIDADÃO 2019



A Campanha #ComoVaiVocê?  gerou
depoimentos que foram publ icados
nas redes sociais ,  newsletter  e
outros,  como matér ia no site e
vídeos no canal  do YouTube.
Os vídeos foram gravados pelos
próprios ex-alunos e enviados por
enviados por e-mai l  ou WhatsApp. Emily  Cr ist ina

Administração e Arquivo 2018

#COMOVAIVOCÊ

VÍDEO INSTITUCIONAL

ALGUNS DEPOIMENTOS RECEBIDOS:

Raphael  Rodrigues
Auxi l iar  de Cozinha 2016

Alberto Si lva
Auxi l iar  de Logíst ica 2017

Edvar Daniel
Auxi l iar  de Jardinagem 1991CLIQUE PARA

ASSISTIR

https://www.facebook.com/sercidadao/videos/3053373951369921/
https://www.facebook.com/sercidadao/videos/580979619083475/
https://www.facebook.com/sercidadao/videos/2327329754150863/
https://www.sercidadao.org.br/post/comovaivoce-edvar-daniel
https://www.facebook.com/sercidadao/videos/3053373951369921/
https://youtu.be/5urQPHTcuHU


ATUALIZAÇÃO DOS
CADASTROS

Auxiliar de Adm e Arquivo
22.2%

Auxiliar de Jardinagem
21.9%

Auxiliar de Cozinha
18.6%

Auxiliar de Logística
14.7%

Pré-Vestibular
9.1%

Padaria e Confeitaria
7.5%

Arte
1%

1.807 EX-ALUNOS
CADASTRADOS



CURSOS E OFICINAS

Através da parcer ia com o Senac Rio,
oferecemos cursos de atual ização
profissional  e novas qual i f icações para
ex-alunos do Programa Com Futuro e Sem
Medo. Foram cursos nas áreas de Gestão,
Gastronomia,  Jardinagem e Informática.

Vagas oferecidas:180 vagas

Ex-alunos part icipantes:  72 jovens



Entre os cursos que mobi l izaram os ex-alunos,
temos também o projeto Conexão Jovem  que,  em
parceria com o Senac,  é  voltado exclusivamente
para os alunos que passaram pelos cursos de
capacitação prof issional  do programa Com Futuro
e Sem Medo,  da SerCidadão.  
A iniciat iva reuniu 19 jovens para est imulá- los a 
desenvolverem soluções empreendedoras para o
bairro de Santa Cruz,  nas áreas de comércio,
tur ismo e serviços.

Conexão Jovem: Novos empreendedores despontam
em parcer ia do Senac com ONG

Para conhecer mais sobre o Conexão Jovem, 
leia a matéria em nosso site:  

Conexão Jovem propõe cr iação de
projetos inovadores para Santa Cruz

Assista:
Apresentação do grupo vencedor do
concurso que ofereceu como prêmio ao 1º
lugar R$ 5.000,00 para dar início ao projeto.

Matéria Jornal  O Dia Rio de Janeiro

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/12/5840044-conexao-jovem--novos-empreendedores-despontam-em-parceria-do-senac-com-ong.html?fbclid=IwAR01-mSwEnLmMdEPHJ-1jZGqIH3rnKZROA5Mh4etBRls222h9K8mJKgjXsk
https://youtu.be/1BhCkdsRG4E
https://www.sercidadao.org.br/post/conexao-jovem-inicia-as-atividades-na-sercidadao
https://www.sercidadao.org.br/post/conexao-jovem-inicia-as-atividades-na-sercidadao
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/12/5840044-conexao-jovem--novos-empreendedores-despontam-em-parceria-do-senac-com-ong.html?fbclid=IwAR01-mSwEnLmMdEPHJ-1jZGqIH3rnKZROA5Mh4etBRls222h9K8mJKgjXsk


ENCONTRÃO
SERCIDADÃO

“Estar  no Encontrão SerCidadão foi  uma honra pra mim,  encontrei
velhos amigos de turma,  amigos de outras turmas,  e  foi  tudo
magníf ico.  Rimos das velhas histór ias ,  nos divert imos e saímos
sat isfei tos com o evento.  Voltar  lá  e cantar  dessa vez minhas músicas
autorais foi  magistral ,  ver  a empolgação,  ouvir  os aplausos daquela
galera ,  foi  perfei to!  Obr igado SerCidadão,  tenho orgulho de fazer  parte
dessa histór ia.”

Luiz Fernando Alves,  aluno de Auxi l iar  de Cozinha em 2016 que
part icipou do Show de Talentos.

164 ex-alunos part ic iparam do evento e
trouxeram seus f i lhos,  namorados,  famíl ia
e amigos.

VEJA MAIS NO SITE

https://www.sercidadao.org.br/post/rolou-encontrao-na-sercidadao
https://www.sercidadao.org.br/post/rolou-encontrao-na-sercidadao


INICIAÇÃO
PROFISSIONAL

COM FUTURO E SEM MEDO
PROGRAMA



INDICADORES

2.290 JOVENS INSCRITOS NAS TURMAS 2019

37% DOS JOVENS CONCLUINTES GERANDO RENDA

210 CONCLUINTES

215 BENEFICIADOS



Aux. Administração e
Arquivo

656 JOVENS INSCRITOS NAS
TURMAS 2019

30% DOS JOVENS CONCLUINTES
GERANDO RENDA

51 CONCLUINTES

53 BENEFICIADOS

João Vitor  Pereira,  19 anos
Aluno do curso Aux.  De Adm. e
Arquivo e Jovem Aprendiz de
Aux.  Administrat ivo na empresa
ZL Tecnologia.

Visita técnica ao setor de
preservação cartográfica do

 Arquivo Nacional



Aux. Administração e
Logística

941 JOVENS INSCRITOS NAS
TURMAS 2019

35% DOS JOVENS CONCLUINTES
GERANDO RENDA

55 CONCLUINTES

58 BENEFICIADOS

Heloisa Amorim de Azevedo,  20 anos
Aluna Aux.  de Logíst ica e Jovem
Aprendiz na Creche Casulo

Visita técnica à siderúrgica 
TERNIUM



Aux. Cozinha e
Padaria

504 JOVENS INSCRITOS NAS
TURMAS 2019

40% DOS JOVENS CONCLUINTES
GERANDO RENDA

48 CONCLUINTES

54 BENEFICIADOS

Driel ly  de Lima,    23 anos
Aluna do curso Aux.  de Cozinha  
da SerCidadão e Aux.  de
Cozinha na Rede Outback

Vivência técnica ao hotel  Gran Hyatt ,  onde o
ex-aluno Rafael  Rodrigues atua como

Auxil iar  de Cozinha



Aux. Jardinagem
e Paisagismo

98 JOVENS INSCRITOS NAS
TURMAS 2019

42% DOS JOVENS CONCLUINTES
GERANDO RENDA

40 CONCLUINTES

50 BENEFICIADOS

Maxwell  de Ol iveira,  20 anos
Aluno da Jardinagem
Repositor  no Supermercado
Atacadão

Aula prática no jardim do Museu de
Astronomia RJ



Inovação em Gastronomia
Jardinagem e Paisagismo

Uma feira que apresentou o melhor dos prof issionais
formados pela SerCidadão.

Foram vendidos produtos confeccionados e
produzidos por nossas alunas e alunos:

FEIRA DE EMPREENDEDORISMO
"EXPERIÊNCIA



Após o curso eu
pretendo...

Nem estudar nem trabalhar

Estudar e trabalhar
43%

Buscar uma colocação no mercado de trabalho

Continuar estudando somente na escola

39%

Somente estudar para o vestibular

Estou indeciso

14%

Realizar outra capacitação profissional



Qual a PRINCIPAL forma
como você usa os recursos
da Bolsa Auxílio?

Nem estudar nem trabalhar

Estudar e trabalhar
43%

Buscar uma colocação no mercado de trabalho

Continuar estudando somente na escola

39%

Somente estudar para o vestibular

Estou indeciso

14%

Realizar outra capacitação profissional



PRÉ-ENEM

SERCIDADÃO UNIVERSITÁRIO
PROGRAMA



100 VAGAS OFERTADAS

03 TURMAS 
01 CENTRO E 02 SANTA CRUZ

73 JOVENS
CONCLUÍRAM O PROJETO

PRÉ-ENEM



76 JOVENS
FIZERAM VESTIBULAR

38% APROVADOS
29 JOVENS

VEJA MAIS NO SITE

https://www.sercidadao.org.br/post/conhe%C3%A7aosaprovadosdo2019
https://www.sercidadao.org.br/post/rolou-encontrao-na-sercidadao


A 2ª Mostra de Prof issões para Vest ibulandos da
Zona Oeste reuniu prof issionais de diversas áreas,
abordando o futuro das prof issões frente aos
avanços tecnológicos no mercado de trabalho e as
habi l idades exigidas dos prof issionais neste
ambiente radical  de transformações em que estamos
vivendo.

MOSTRA DE PROFISSÕES

VEJA MAIS NO SITE

https://www.sercidadao.org.br/post/conhe%C3%A7aosaprovadosdo2019
https://www.sercidadao.org.br/post/mostradeprofissoessercidadao


CULTURA



O espetáculo,  que foi  o trabalho f inal  da Oficina de
Teatro,  é  uma adaptação de seis importantes textos
da Comédia Del l ’arte ,  reunidos em apresentação
única,  para públ ico de todas as  idades.

MOSTRA DELL'ARTE DE ESQUETES

VEJA MAIS NO SITE

https://www.sercidadao.org.br/post/mostra-dellarte-de-esquetes-na-sercidad%C3%A3o
https://www.sercidadao.org.br/post/mostra-dellarte-de-esquetes-na-sercidad%C3%A3o


A SerCidadão real izou um debate e le i tura
dramatizada de trechos do l ivro Gota d 'Água,  de
Chico Buarque,  para os vest ibulandos da zona oeste.
O texto foi  le i tura obrigatór ia no 2º Exame de
Qual if icação do Vest ibular  UERJ 2020.

BATE-PAPO E LEITURA DA PEÇA
GOTA D’ÁGUA



O grupo de pesquisa teatral  da SerCidadão
apresentou a le i tura dramatizada da obra A Farsa da
Boa Preguiça,  de Ar iano Suassuna.
No segundo semestre o grupo se dedicou ao estudo
de autores brasi le iros e elegeu o texto para uma
apresentação gratuita na SerCidadão.

LEITURA DRAMATIZADA DA OBRA A
FARSA DA BOA PREGUIÇA



Terceira exposição do Projeto Educarte que
recebemos em nosso espaço,  teve como tema
a beleza da Áfr ica e a luta contra o racismo
vistas e interpretadas pelos olhos e talentos
de Crianças e Adolescentes de Santa Cruz.

EXPOSIÇÃO PROJETO
EDUCARTE 2019



EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

O projeto realizado em parceria como SESI, 
gratuito e ofertado na modalidade
semipresencial, para alunos maiores de 18 anos
que ainda não concluíram o ensino médio.

80 participantes durante o ano

35 jovens e adultos formados em dezembro



ESQUENTA WOW
em parceria com Redes da Maré

FÓRUM RIO 2019
em parceria com Casa Fluminense

AÇÕES EM REDE

SANTA CRUZ 2030
em parceria com a Casa Fluminense,
empresas e organizações locais 

https://www.sercidadao.org.br/post/2019/11/11/esquenta-wow-5-na-sercidadao
https://www.sercidadao.org.br/post/sercidadao-vai-sediar-o-forum-rio-2019


PARCEIROS



PARCEIROS

MF



Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz sercidadao@sercidadao.org.br

facebook.com/sercidadao

@sercidadao

+ 55 21 2221-8830

CONTATO

sercidadao.org.br


