QUADRO DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL CCR 01/2020
Nº de
ordem
1.

OSC
EDISCA

NOME DO PROJETO

VALOR

OBJETIVO

R$ 975.570,00

Favorecer 250 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a formação e produção
em dança: itinerário formativo, continuo com aulas teóricas e práticas em Dança, fruição artística interna
e externa à entidade.
Proporcionar o desenvolvimento profissional e a inserção social e no mercado de trabalho de 64
adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo

2.

Liga Esportiva
Arte Cultural
Beneficente

EDISCA – Uma
Educação
Interdimensional
Rotas Para o Futuro –
Empoderar e Oportunizar
para Ressocializar

3.

Movimento de
Ajuda Familiar de
Ocara - MAFO

Cultura, arte e esporte
como instrumento de
inclusão social

R$ 290.679,73

Oportunizar o desenvolvimento de potencialidades, o protagonismo e a autonomia de 120 crianças e
adolescentes, na faixa etária de 06 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social,
residentes no município de Ocara, por meio de ações que promovam experiências favorecedoras da
participação, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da consolidação da cidadania.,
além do resgate da cultura local

4.

Frente de
Assistência à
Criança Carente FACC

Canto da Gente

R$ 200.000,00

5.

Grupo Bailarinos de
Cristo Amor e
Doação - BCAD

Arte, Cultura e
Comunidade

R$ 7.029,28

6.

Instituto da
Primeira Infância -

TransforMaria

R$ 406.570,11

Atender 80 (sessenta) crianças e adolescentes em oficinas de aprendizagem e criatividade musical
violão e flauta doce, na perspectiva de inclusão cultural pautada na cultura musical das comunidades,
com resgate aos ritmos nacionais e nordestinos seus movimentos brincantes e musicais, visando o
fortalecimento da afetividade, dos vínculos familiares e a superação das dificuldades de aprendizagem
escolar
Oportunizar 150 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social e suas familiais o
acesso à atividades esportivas, educacionais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento motor,
cognitivo e socioafetivo, ampliando o entendimento do esporte como veículo potencial de
desenvolvimento, não apenas das habilidades motoras, mas também de interação social e de processos
de ensino-aprendizagem, visando a melhoria nas relações grupais, convivência comunitária, vínculos
socioculturais e de solidariedade
Promover o desenvolvimento na Primeira infância e fortalecimento de vínculos na formação de
competências individuais, familiares e profissionais através de capacitação em culinária

R$ 502.600,00

7.

IPREDE
Instituto da
Primeira Infância IPREDE

Maria Bonita

R$ 399.199,04

Promover o desenvolvimento na Primeira infância e fortalecimento de vínculos na formação de
competências individuais, familiares e profissionais através de capacitação em Beleza

8.

Instituto da Primeira
Infância - IPREDE

Acolher

R$ 249.479,24

Promover o direito da participação livre, livre expressão, brincar, aprender e saúde de crianças de 0 a 6
anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e seus familiares em espaços de experienciação
estéticas, atendidas pelo IPREDE

9.

Associação Peter
Pan

Apoio a pacientes
portadores de câncer
infanto juvenil

R$
4.492.885,85

Prestar suporte e apoio aos pacientes portadores de câncer infanto juvenil em duas linhas, na aquisição
de equipamentos médicos para diagnostico precoce e tratamento e insumos para compor cestas
nutricionais

10.

Instituto de Arte e
Cidadania do Ceará
– IAC-CE
Centro de
Convivência Mão
Amiga

Dançar Para Transformar

R$ 233.701,92

Desenvolver um trabalho socioeducativo através da dança

Com as Mãos na Inclusão

R$ 290.758,00

Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de 150 (cento e cinquenta)
crianças com deficiência e suas famílias, através de um atendimento multidisciplinar especializado que
assegure os seus direitos e melhor qualidade de vida.

Agencia de
Desenvolvimento
Econômico e Social
- ADES
Agencia de
Desenvolvimento
Local – ADEL
Instituto Idear

Cidadania é
Profissionalizar

R$ 100.584,72

Promover a capacitação profissional para 40 adolescentes de 15 a 20 anos em situação de risco e
vulnerabilidades buscando oportunizar condições favoráveis para inserção social e profissional.

Jovens Protagonistas
Rurais na Escolas

R$ 249.928,64

Promovendo e
Aprendendo Itinerante

R$
1.000.000,00

Contribuir para construção de trajetórias alternativas de projetos de vida em uma cultura de paz para
adolescentes de 12 a 18 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, estudantes de escolas de
ensino médio da rede estadual, enfatizando a promoção do seu desenvolvimento humano
Promover a criança e o adolescente de Maracanaú autonomia para aprendizagem através de praticas
com o computador, permitindo o compartilhamento de suas experiências através da internet por meio de
atividades formativas na área de programação computacional.

Associação

CIRANDANDO II – dando

R$ 174.289,99

11.

12.

13.
14.

15. 15.

Atuar na prevenção e promoção da saúde e do desenvolvimento biopsicossocial de 40 crianças e 60

Comunitária Sonia
Maria

mãos na caminhada

16. 16.

AGACC

Estruturação do
Desenvolvimento Infantil

R$ 209.826,68

Contribuir para inclusão social e bem estar de 150 crianças de 6 meses a 6 anos com atrasos no
desenvolvimento neuropsicomotor e socioeducativo nos municípios de Fortaleza e Granja

17. 17.

SEAS

R$
519.357,86

Garantir os direitos dos adolescentes em regime fechado, na perspectiva dos Direitos Humanos, por
meio da implantação de bibliotecas e espaços de incentivo à leitura nos Centros Socioeducativos no
Estado do Ceará

18. 18.

SEAS

LIBERTE HISTORIAS:
Implantação de
Bibliotecas e Práticas de
Leitura nos Centros
Socioeducativos no
Estado do Ceará
Programa ao Egresso
socioeducativo

19. 19.

Visão Mundial

# Eu Sinto na Pele

R$ 480.000,00

Contribuir para que crianças e adolescentes vulnerais a letalidade estejam protegidos e seguros em suas
comunidades

20. 20.

Associação
Recreativa de
Solonopole

Crer e Fazer

R$ 150.082,00

21. 21.

Arte e Cor

Arte e Cor

R$ 90.000,00

Oferecer atividades que previnam situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades
nos aspetos físicos, mental e social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
possibilitando assim a complementaridade de propostas para o fortalecimento da política e das ações da
politica da infância e juventude
Favorecer o atendimento a crianças e adolescentes para promoção dos direitos humanos

22. 22.

Ass. Comunitária de Movendo a Cidadania
Várzea Alegre
Casa Sol Nascente Excelência no Atendimento
Institucional das crianças e
Adolescentes Vivendo e
Convivendo com HIV na

23. 23.

adolescentes do município da Meruoca, a partir de oficinas semanais de Música, Arte-artesanato, Circo,
Permacultura e Biodança – e o acompanhamento transversal da Alimentação Saudável e Educação
Biocêntrica

R$ 315.166,00

R$ 448.457,67
R$ 90.000,00

Promover o atendimento de adolescentes de egressis e\ou cumprimento de medidas socioeducativas
nos centros socioeducativos de internação e de semiliberdade bo Estado do Ceará, com ações que
apoiem a formação e o desenvolvimento integral.

Contribuir para o acesso de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social uma
educação de qualidade no município de Várzea Alegre.
Proporcionar acolhimento institucional de excelência de crianças e adolescentes vivendo e convivendo
com HIV

24. 24.

Frente de
Assistência a
Criança Carente FACC

cidade de Fortaleza
Aprender a Ler é um
Prazer

R$ 200.000,00

Intensificar as ações inovadoras de incentivo à leitura e ao estudo para crianças, adolescentes ,jovens e
seus familiares, promovendo o acesso de pessoas com deficiência, como também possibilitar o acesso à
literatura dentro da temática da diversidade cultural, etnicorracial, dentre outros e promover através das
atividades propostas, o enfrentamento as dificuldades de aprendizagens pelo prazer de ler, favorecendo
nos grupos atendidos, o reconhecimento da leitura enquanto direito e um valor agregado à vida.

