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A SerCidadão nasceu da determinação de profissionais
motivados pela experiência do Programa Educação e
Trabalho e pela perspectiva de dar continuidade a esta
metodologia, que há mais de dezoito anos é aplicada em
órgãos públicos culturais do Rio de Janeiro.
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Apresentação
     Os encontros de planejamento realizados nos dois primeiros
meses do ano, aliados a experiência acumulada nas atividades
on-line, ofertadas desde o início da suspensão dos encontros
presenciais em março de 2020, nos ajudaram a pavimentar a
estrada a ser trilhada no desafiador ano de 2021.
Nos encontros de formação da equipe técnica e dos educadores,
estruturamos o programa dos cursos para que explorem com
maior intensidade as possibilidades oferecidas pelos aplicativos
da plataforma Google para Organizações Sem Fins Lucrativos
(Classroom, Meet, Agenda, Gmail, Fóruns, Formulários etc.). 
     Realizamos um processo seletivo totalmente on-line, desde a
inscrição até a dinâmica de grupo, para conhecermos um pouco
melhor os jovens interessados em estudar na Ser Cidadão. Não
deixamos de nos atentar a premissa de atender jovens em
situação de vulnerabilidade social, com especial atenção aos que
demonstraram dificuldades em ter conectividade regular,
oferecendo um espaço de acesso à internet nas dependências da
instituição. O resultado foi uma alta adesão às atividades, o que
motivou a equipe a seguir buscando novas soluções para velhos
desafios. 
     No último trimestre demos início, em parceria com o Senac e
Sebrae a um projeto piloto para retomada das ações presenciais.
Atendendo a 200 pessoas com o programa Impulsiona RJ,
pudemos oferecer a comunidade oportunidades de qualificação
profissional de maneira presencial e testar os protocolos
necessários a retomada das turmas em 2022.  Neste mesmo
período realizamos atividades híbridas com as turmas do pré
vestibular social, SerCidadão Universitário, metodologia que
implementamos nos projetos sociais de 2022. 

Francisco Jorge
Gerente de Programas



EIXOS
DE ATUAÇÃO



Os cursos de capacitação profissional têm o
objetivo de proporcionar a formação inicial e
continuada de modo a desenvolver
competências que contribuam para inserção
do educando no mercado de trabalho e a
geração de renda.

Por entender que a formação profissional
passa pela formação do indivíduo, e que uma

prática de ensino bem sucedida deve se dar
em diálogo com o contexto sócio cultural,

as atividades no campo da cultura se
tornaram grandes aliadas da SerCidadão.

Os projetos nesse eixo são voltados
para a aprendizagem formal, com viés
complementar, buscando-se, além da
instrumentalização do conhecimento,

despertar no educando a vontade de
aprender e querer saber mais e melhor.

EDUCAÇÃO

CULTURA

TRABALHO



INICIAÇÃO 
PROFISSIONAL

O Programa Com Futuro e Sem Medo tem
como objetivo qualificar, profissionalmente,
jovens para atuarem no mercado de
trabalho, através de cursos de capacitação,
que têm como proposta o desenvolvimento
pessoal, social, cognitivo e produtivo dos
participantes, criando oportunidades de
integração social, capacidade de
comunicação e de organização.
Por meio da articulação entre prática e
teoria, os jovens serão preparados seguindo
conteúdos programáticos específicos e 
 gerais, além de aulas expositivas e
trabalhos em oficinas de criação. Propõe-se
também palestras, participação em eventos
culturais da cidade do Rio de Janeiro,

elaboração de projetos individuais e em
grupos, entre outras ações educativas
que criem condições de acesso às
informações contribuindo para a
qualificação profissional. 

PROGRAMA COM FUTURO
E SEM MEDO

“Buscamos oferecer uma
formação ampla, para que os
jovens possam atuar como

agentes transformadores de
suas realidades.”



O PROGRAMA EM 2021

1.812 INSCRITOS
As inscrições aconteceram
via formulário. 

200 SELECIONADOS
A seleção é feita a partir da
análise de documentos, dinâmica
de grupo e entrevista social.

Auxiliar de Administrativo
Auxiliar de Logística

Cursos oferecidos

 
Em 2021 o Programa Com Futuro e Sem Medo atendeu 200 jovens, na faixa etária de 16
a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social e cursando o ensino médio. O curso
teve duração de 5 meses e foi oferecido à distância com suporte da plataforma Google
For Education.



100
atendidos

100
atendidos

RESUMO

As atividades do projeto aconteceram à distância na plataforma Google for Education e
os jovens foram acompanhados durante toda a formação pela coordenação pedagógica
e educadores do projeto. Para certificação, os participantes apresentaram as atividades
específicas da plataforma, projeto integrado, projeto de vida, além de 70% de
participação nas aulas dos módulos:

95
formados

1º semestre

2º semestre

89
formados

Específica de Administração ou Logística
Desenvolvimento pessoal
Comunicação para o mundo do trabalho
Matemática financeira
Rio que te quero bem

Comunicação digital
Segurança do trabalho
Noção de Arquivos
Empreendedorismo e Inovação
Marketing e Vendas



PERFIL
SOCIOECONÔMICO

48%
Masculino

52%
Feminino

42%
Parda

18%
Branco

40%
Preto

45%
Ensino Médio
Incompleto

55%
Ensino Médio
Completo 22 a 24

anos

18 a 20
anos

16 a 17
anos

Gênero

Raça

Escolaridade

14%

37%

Faixa Etária

49%



AÇÕES DO
PROGRAMA

ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS

AMBIENTAÇÃO GOOGLE FOR EDUCATION



APOIO EMERGENCIAL

Em 2021, os alunos dos cursos do
Programa Com Futuro e Sem Medo
receberam apoio emergencial com a
entrega de cestas de alimentos
mensalmente, além de orientação sobre
benefícios sociais e programas
governamentais durante a pandemia.

Os jovens também tiveram encontros com
os psicólogos, que abordaram diversos
temas sobre saúde mental e a possibilidade
de atendimento individual. Parte deles
buscou e recebeu atendimento.

OFICINAS DE ARTE
As oficinas de arte fazem parte da
metodologia do Programa Com Futuro e
Sem Medo em 2021 foram oferecidas
oficinas de Escrita Criativa, Vídeo e
Fotografia, Colagem Digital e Podcast.

Os jovens puderam escolher uma das
oficinas e ao longo do curso criaram
diversos conteúdos criativos que deram
origem a uma exposição virtual na
plataforma e outra presencia.

Veja mais na página 33



CONHECENDO O MUNDO
DO TRABALHO

A semana Conhecendo o Mundo do
Trabalho é um evento voltado para alunos
dos cursos de iniciação profissional do
Programa Com Futuro e Sem Medo da
SerCidadão.

Com o objetivo de informar sobre as
diversas possibilidades de ingresso no
mercado de trabalho nas áreas em que os
jovens estão se formando, o evento contou
com a participação de profissionais das
áreas de Logística e Administração, que
apresentaram o dia a dia das empresas e

ofereceram debates e palestras como:
operações de estoque e armazenagem,
cadeias de suprimentos, programas e
softwares, comunicação corporativa e
ética, além dos relatos de jovens que já
passaram pela experiência do primeiro
emprego.

Esta edição foi realizada virtualmente por
conta da pandemia de Covid-19 com a
parceria do SENAI e da Fábrica Carioca de
Catalisadores.



ATIVIDADES CULTURAIS

Museu do Amanhã - Praça Mauá

A Educação Patrimonial integra a
metodologia aplicada do Programa Com
Futuro e Sem Medo, por isso todas as
turmas participam de atividades culturais,
como visitas à museus, teatros e pontos
históricos importantes da cidade. 

Na oficina Rio Que Te Quero Bem, as
visitas aos equipamentos culturais e
históricos são utilizados como recurso
para a compreensão sócio-histórica das
referências culturais em todas as suas
manifestações, a fim de colaborar para
seu reconhecimento, sua valorização e
preservação. 



Durante a formação nos cursos de
iniciação profissional do Programa Com
Futuro e Sem Medo, os jovens criam o
seu Projeto de Vida, uma das ações da
oficina de Desenvolvimento Pessoal,
onde são convidados a planejar o seu
futuro e traçar estratégias para
realização dos seus sonhos. 
A apresentação do Projeto de Vida é um
dos critérios para certificação, que indica
os próximos passos do aluno após o
curso na busca pelos seus objetivos.

Neste ano ouvimos alguns dos jovens que
se formaram nos cursos de iniciação
profissional para entender como estavam
percebendo o seu desenvolvimento pessoal
em um período em que o ensino à distância
se fez necessário. Tivemos um retorno
surpreendente e muito carinhoso.

ASSISTA

Projeto de Vida



O Projeto Final Integrado é um meio pelo qual todas as oficinas trabalham em sinergia. É
uma construção coletiva e colaborativa entre os educadores e os alunos. O objetivo é
que seja apresentado um produto final, mediante as articulações feitas durante as aulas.

Projeto Integrado

Um dos projetos apresentados pela
turma do curso Auxiliar Administrativo é
o Speed X, uma empesa de delivery com
propostas de inovação para o serviço de
transportes e entregas. O projeto foi
apresentado com riqueza de detalhes,
levando em consideração diversos
conteúdos apresentados durante as
aulas.

Projeto de Empresa

Para criação do projeto, os jovens
precisam aplicar o conhecimento
adquirido durante o curso, levando em
consideração alguns critérios como,
estratégias para o desenvolvimento do
negócio, relevância no mercado,
desafios do setor, entre outras questões
específicas como orçamento, noções de
administração e logística, meio
ambiente e comunicação digital.



Empregabilidade

Durante a formação nos cursos de Iniciação profissional do Programa Com Futuro
e Sem Medo os participantes são encaminhados para processos seletivos em
empresas parceiras. 

Dos alunos que passaram
pelos cursos em 2021
ingressaram no Mercado de
Trabalho

40%

Jovem Aprendiz
SerCidadão
O Programa de Jovem Aprendiz da SerCidadão atende prioritariamente jovens que
participaram dos Projetos da instituição, como o Com Futuro e Sem Medo e o
SerCidadão Universitário. Em 2021 atendemos 16 jovens e as empresas parceiras
efetivaram outros 02 jovens aprendizes após o término do contrato. 



 ‘’O curso está sendo uma experiência sensacional

para mim, estou gostando bastante e continua me

surpreendendo muito. Não estou tendo dificuldades

com as matérias, quando eu tenho alguma dúvida

logo pergunto a algum professor e rapidamente eles

me esclarecem. Os professores são legais e

atenciosos, tem alguns que me identifico mas são

todos legais sempre aptos a atender.’’

Rai Silva - 16 anos

‘’As matérias são muito boas que me fazem melhorar
meu desempenho, as aulas são todas perfeitas assim
como os professores. Estão de parabéns.’’

Vitor Hugo - 18 anos 

‘’Minha rotina diária com o meet está sendo tranquila,
estou conseguindo participar de todas as aulas e
fazer todas as atividades, às vezes acontece da
minha internet cair mas nada que me atrapalhe muito.
Estou gostando muito as aulas são bem explicadas.’’

Agata Carolina - 19 anos



"NÃO APENAS
NA ÁREA

PROFISSIONAL,
O CURSO ME

DESENVOLVEU
COMO PESSOA"

Larissa Gonçalves, 20 anos
Aluna de Auxiliar Administrativo 2021.1



PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL

Em 2021 mantemos as aulas dos cursos
de pré-vestibular à distância. As
atividades aconteceram com apoio da
Plataforma Google For Education e os
vestibulandos continuaram a preparação
para o vestibular com aulas síncronas
diárias, além de simulados e oficinas de
preparação para as provas.

Para apoiar os vestibulandos nos estudos,
oferecemos uma série de atividades
voltadas às leituras obrigatórias do
vestibular, além de cinedebates,
simulados, oficinas e palestras sobre
assuntos importantes da atualidade.

O PROGRAMA EM 2021

Iniciamos o ano atendendo cerca de 120
jovens, com idade entre 16 a 24 anos, em
situação de vulnerabilidade social, que
estejam cursando ou já tenham cursado o
3° do ensino médio.



A seleção dos jovens é feita pela coordenação do projeto junto à equipe de serviço social
através da identificação de perfil a partir do formulário de inscrições, análise de
documentos, dinâmica de grupo e entrevista social. 

SELEÇÃO

770 INSCRITOS
no Programa SerCidadão Universitário 
turmas Santa Cruz e Centro

120 SELECIONADOS
para as turmas do Programa SerCidadão
Universitário Santa Cruz e Centro e Pré-Enem Ternium

01 turma no Arquivo Nacional - Centro
02 turmas na Sede – Santa Cruz

TURMAS EM 2021



PERFIL
SOCIOECONÔMICO

25%
Masculino

75%
Feminino

29,7%
Parda

32,4%
Branco

32,7%
Preto

11%
Ensino Médio
Incompleto

29%
Ensino
Médio
Completo

22 a 24
anos

18 a 21
anos

16 a 17
anos

Gênero

Raça

Escolaridade

11,1%

30,6%

Faixa Etária

52,8%

2%
acima de 24 anos

até 1 salário 
mínimo

Renda Familiar

59,5%

até 2 salários 
28,6%

até 3 salários
ou mais 

4,8%



AÇÕES

MOSTRA DE PROFISSÕES
A Mostra de Profissões 2021 trouxe o
tema Mercado de trabalho e
diversidade: aliado da produtividade e
da redução de desigualdades para
discutir o papel das empresas na
sociedade e apresentar novas
oportunidades aos estudantes que
estão entrando no mercado de trabalho
e aqueles que desejam ingressar em um
curso superior.

O evento aconteceu remotamente entre
os dias 05 e 08 de outubro e contou
com a participação de profissionais de
diversas áreas na mediação de rodas de
conversa, oficinas e palestras. Divulgação nas redes



OFICINAS

SIMULADOS

Ensaio para as provas

Os vestibulandos do Pré-Vestibular
participam periodicamente de
simulados com questionários de
perguntas semelhantes às
apresentadas nos principais
vestibulares do país. 
Os resultados dos simulados são
importantes para medir o nível de
aproveitamento da turma, identificar
as maiores dificuldades e adaptar os
conteúdos.
Em 2021 os simulados foram
aplicados remotamente e os
estudantes que não tinham acesso à
internet puderam utilizar a LanCasa.

Diversas oficinas são oferecidas
ao longo do ano, como
Organização dos Estudos, com
objetivo de contribuir para que os
alunos se organizem na rotina
diária de estudos. Essa oficina foi
mediada pela psicóloga Juliana
Tavares.



DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE),
os alunos tiveram acesso a um conjunto de atividades visando
seu desenvolvimento pessoal e contribuindo no processo de
escolha dos cursos de graduação. 

BATE-PAPO SOBRE O SISTEMA
DE COTAS DA UERJ

A equipe do Pré-Vestibular
apoia os jovens no pedido de
isenção de pagamento do
vestibular UERJ e para orientar
os alunos sobre esse processo
fizemos um encontro no Meet
para a leitura do edital do ano
anterior apontando todos os
itens e os procedimentos que
os alunos devem adotar.



CORREDOR CULTURAL

O Corredor Cultural é parte do curso de
Pré-Vestibular, onde os jovens
percorrem diversos pontos do centro
da cidade do Rio de Janeiro, em aula
de campo com os educadores de
História e Geografia, onde o conteúdo
levanta temas abordados nas provas
do Enem e UERJ.



“Achei a atividade muito interessante, rica em

conteúdos e histórias , foi muito legal conhecer um

pouco do Centro da nossa cidade , foi muito legal

conhecer a galera toda da Ser Cidadão , todos muito

atenciosos com os alunos , nota 1000 Os professores

sabem muito e explicam com muita propriedade

sobre os assuntos , até o professor de Química deu

informações também. Muito feliz pela oportunidade

desse corredor cultural ❤❤❤ ”

Gabrielle Pires da Silva, 20 anos

“Achei bastante dinâmica. Bom, olhando pelos olhos
de quem está acompanhando o EAD; poder conhecer
todo mundo - os colegas e professores - em uma
experiência dinâmica e voltada a aprendizagem, foi
sensacional!” 

Elias dos Santos Santana de Jesus - 20 anos

“Amei, estudar um pouco mais de geografia e história
ao ar livre com pontos de demonstração foi muito
legal e didático. Adorei conhecer todos da turma
pessoalmente e professores.” 

Luísa da Cruz Costa, 17 anos



Resultados

de aprovações  nas
pr inc ipa is  un ivers idades

do R io  de  Jane i ro

47%

41% 15%
de aprovações

em un ivers idades
públ icas

de aprovações  em
univers idades

pr ivadas  com bolsas
de estudo



Nunca desista de você e nunca desista dos seus sonhos. Foi
exatamente o que eu aprendi na SerCidadão.

 
Renan Rabello / 20 anos / Pré- Enem Ternium 2021



Em dezenove anos, tempo de existência
da SerCidadão, desenvolvemos uma
série de projetos voltados à
preservação do meio ambiente, com
foco em atitudes sustentáveis nas
práticas internas da instituição e na
conscientização dos moradores dos
territórios onde os cursos acontecem. 

Temos o compromisso de ser uma
instituição sustentável, com
responsabilidade no consumo e
descarte de lixo, economia de energia
elétrica e água. Todas essas ações
deram origem ao programa Ser Cidadão
Sustentável, que ainda promove cursos
de formação em 

Todos os anos, no mês de junho,
realizamos diversas atividades com o
objetivo de incentivar a formação de
cidadãos críticos, conscientes e
sensíveis a problemáticas ambientais.
A Semana do Meio Ambiente aconteceu
em espaço virtual por conta da
pandemia e contou com a participação
dos estudantes, parceiros e
comunidade.

preservação do meio ambiente, assim
como o estímulo à criação de hortas
caseiras, composteiras e plantio.

Neste ano, tivemos muitas novidades 

SEMANA DO
MEIO AMBIENTE

A SerCidadão agora é Ecoponto

Empresas do distrito industrial de Santa
Cruz, a SerCidadão e a MBR Comércio de
Materiais Recicláveis, se uniram para
promover uma campanha coletiva de
reciclagem de óleo vegetal.
 
O recurso arrecadado com a ação foi
destinado à campanha Ser Solidário para
entrega de cestas de alimentos e produtos
de higiene e limpeza às famílias em
situação de vulnerabilidade da região de
Santa Cruz.



Em junho de 2021, no mês do meio
ambiente, a SerCidadão ganhou um super
apoio da Gypsum/ETEX para se tornar
ainda mais sustentável. Agora o nosso
espaço conta com um sistema de geração
de energia alternativa através de painéis
solares. 

Com o projeto, podemos ter uma economia
de até 95% em custos de energia e com
isso poderemos oferecer um ambiente
mais confortável para profissionais e
beneficiados que frequentam as atividades,
como salas climatizadas, por exemplo. 

A comunidade também será beneficiada.
Com a redução no custo de energia
outras iniciativas podem ser criadas para
atendermos ainda mais pessoas. E o
mais importante: economizando energia
nós contribuímos para um meio
ambiente mais sustentável.

Instalação dos painéis solares

95%
de economia em

custos de energia



MIDIATECA SOLAR

A Sala de Encontros, Leituras e Arte,
inaugurada em 2020, reúne em sua
programação clube de leituras, cineclube,
empréstimo gratuito de livros, oficinas de
artes e jogos de tabuleiros, além de
exposições com destaque para os artistas
plásticos da zona oeste, entre outros
eventos de arte e cultura.

Além do acervo bibliográfico, o espaço é
equipado com sala de pesquisa,
aparelhos de CD e DVD, além de
computadores com acesso à internet.

A midiateca fica aberta ao público de
segunda à sexta, entre 09h e 17h.

Sobre o SOLAR

SALA DE ENCONTROS,
LEITURAS E ARTE

Desde a pandemia de Covid-19, as
atividades do SOLAR tem acontecido
virtualmente. Em 2021, realizamos
eventos em parceria com diversos
artistas, escritores e pesquisadores, além
de lançamentos de produtos inéditos,
como os livros Jardins de Poesias e
Receitas de Afeto, uma produção das
turmas dos cursos Auxiliar de Jardinagem
e Paisagismo e Auxiliar de Cozinha, de
2020. Em 2021 o SOLAR também abriu
para comunidade os cursos livres, que
deram fruto a exposição Corpos
CriaCríticos - Sentidos que se Encontram.



AÇÕES DO SOLAR

CURSOS LIVRES
O SOLAR abriu o espaço virtual para cursos abertos ao público,
com foco na produção de conteúdos criativos. As oficinas
foram oferecidas de forma totalmente gratuitas, e seguindo
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS),
aconteceram de forma remota pela plataforma do Google Meet.

CORPOS CRIACRÍTICOS
- SENTIDOS QUE SE ENCONTRAM

Ocupando a midiateca SOLAR - Sala de
Encontros, Leituras e Arte, a mostra coletiva
reúniu cerca de 40 obras, entre fotografias,
colagens, um curta-metragem e podcast,
produções de artistas da zona oeste do Rio de
Janeiro. A exposição é resultado dos cursos
livres voltados à produção de conteúdos
criativos que começaram em abril de 2021.
Os encontros virtuais se transformaram em
espaços de intensas trocas afetivas, críticas e
criativas, para discutir as questões sociais da
cidade e colocar a arte e a cultura das ruas em
evidência. Atualmente a mostra está disponível
para visitação em espaço virtual. CONHEÇA





O ano de 2020 nos trouxe muitos desafios por conta da pandemia
de covid-19. Com a necessidade do isolamento social, precisamos
adaptar a metodologia de ensino para o ambiente virtual e muitas
mudanças precisaram ser feitas para garantir a formação dos jovens e
principalmente apoiá-los em um momento de mudanças radicais. Nesse período
de muitas transformações, as oficinas de Escrita Criativa, mediadas por Luiz
Vaz, coordenador da midiateca SOLAR - Sala de Encontros, Leituras e Arte,
puderam inspirar os jovens e os educadores a criar, trocar e divulgar suas ideias,
vivências e sonhos.

DOWNLOAD

OFICINA
ESCRITA CRIATIVA

Em junho de 2021 aconteceu o
lançamento dos livros Jardim de Poesias
e Receitas de Afeto, uma produção das
turmas de Auxiliar de Jardinagem e
Auxiliar de Cozinha de 2020. O evento foi
transmitido ao vivo pelo youtube e
facebook da SerCidadão, onde os autores
falaram sobre a produção dos livros e
suas inspirações para as escritas.

Lançamento dos Livros

https://www.youtube.com/channel/UCkwOvfk8rM1kNEMdzQNt9vg
https://www.facebook.com/sercidadao


CINEDEBATE
O CineDebate acontece mensalmente,
com foco no público de vestibulandos da
SerCidadão. Os filmes selecionados
buscam provocar o debate e a reflexão
sobre temas importantes da sociedade,
com a participação dos autores ou
pesquisadores dos temas abordados.
Filmes nacionais e produções
independentes são privilegiados nas

Que horas ela
volta

Drama brasileiro de 2015,
escrito e dirigido por Anna
Muylaert. O filme trata dos
conflitos que acontecem
entre Val, uma empregada
doméstica do Brasil e seus
patrões de classe média alta,
criticando as desigualdades
da sociedade brasileira.

Eu preciso destas
palavras escrita

Nunca me
sonharam

Documentário de Cacau
Rhoden, 2017, sobre a
realidade do ensino médio
nas escolas públicas do Brasil
pela voz de estudantes,
gestores, professores e
especialistas.

Curta-metragem com direção
e roteiro de Milena Manfredini
e Raquel Fernandes, 2017.
Fala sobre Arthur Bispo do
Rosário em sua cidade natal,
Japaratuba, numa licença
poética experimental, visto
que pouco se sabe de sua
juventude.

que seguem de bate-papo entre convidados
e os estudantes. Em 2021 os evento tem
acontecido virtualmente pelo Google Meet
com muita adesão dos estudantes. 

Algumas das exibições deste ano



CLUBE DE LEITURAS
O Clube de Leituras, realizado pela
midiateca SOLAR, acontece com objetivo de
estimular a leitura e aumentar o contato
com o entre leitores e escritores através
encontros mensais, fomentando a
discussão literária de forma descontraída
para que os participantes criem o hábito da
leitura.
O Clube de Leituras é aberto à comunidade
e neste momento acontece virtualmente
pelo Google Meet.

Para participar, é necessário confirmar
presença através de formulário online.
A SerCidadão disponibiliza os livros para
empréstimo e os participantes ainda
podem concorrer a exemplares.

Encontro com Autores tem a proposta de
aproximar os leitores dos autores através de
rodas de conversa, onde o público pode
interagir com os artistas, fazer perguntas,
assim como conhecer outras obras a partir
das referências apresentadas durante as
conversas.
Em 2021, através de lives no instagram,
realizamos encontros com escritores de
várias regiões do Rio da Janeiro
privilegiando temas relacionados ao
vestibular com a participação de
professores e escritores.

ENCONTRO COM AUTORES



EVENTOS

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher
Negra Latino Americana e Caribenha e o Dia
Nacional de Tereza de Benguela, realizamos
o evento Elas no Centro: Mulheres Negras na
Luta e na Arte. Para lembrar toda a luta e a
importância da participação das mulheres
negras na história do Brasil, por meio da
política e da arte, recebemos artistas,
professoras e pesquisadoras para rodas de
conversas sobre o tema em 3 dias de evento
com debates que trouxeram à tona temas
importantes, principalmente para os
vestibulandos, maioria entre o público
participante do evento.

ELAS NO CENTRO
MULHERES NEGRAS NA LUTA E NA ARTE

SAIBA MAIS



FLOR
FESTA LITERÁRIA DO OESTE DO RIO

No mês de aniversário da SerCidadão,
realizamos a primeira edição da FLOR -
Festa Literária do Oeste do Rio, que reuniu
escritores e artistas de diversas regiões da
cidade em duas semanas de evento online
com mesas literárias, rodas de conversa,
clube de leitura e lançamentos de livros. 

FLOR surge inspirada na primavera para
divulgar e fortalecer a produção literária
na zona oeste, terra de empreendimentos
literários e culturais, como livrarias em
casa, revistas independentes, saraus e
movimentos que ocupam a cidade, como
as poesias que circulam nos trens e
metrôs da cidade. 



Desde a pandemia, o acesso à internet tornou-se indispensável, porém a região onde a
SerCidadão está localizada ainda não tem o serviço de internet disponível a todos e parte
do nosso público atendido não tem equipamentos para acesso à internet ou conexão de
boa qualidade. Para apoiar nessa demanda dos alunos e comunidade, adaptamos a sede
com pontos de acesso à internet e criamos a LanCasa, espaço onde moradores e alunos
podem utilizar os computadores, de forma gratuita e com todos os protocolos exigidos
durante a pandemia.

Para acesso à LanCasa é preciso respeitar a ordem de chegada, manter distanciamento
social e o uso de máscaras e fones de ouvidos próprios é obrigatório.

APOIO À
COMUNIDADE

LANCASA

243 usuários
em 2021



CAMPANHA
SER SOLIDÁRIO

A campanha SerSolidário é um
movimento de uma rede de
instituições, empresas e pessoas
físicas para oferecer apoio
emergencial às famílias vulneráveis de
Santa Cruz, Sepetiba e Paciência,
visando reduzir os impactos da
pandemia da Covid-19.

PERFIL DO PÚBLICO
ATENDIDO

se consideram pretos
ou pardos

das famílias atendidas
tem a mulher como única

ou uma das principais
responsáveis pela renda

da família

Não possuem vínculo
empregatício formal

12.000
cestas de alimentos entregues
em 2021

4.696
famílias cadastradas e atendidas

83% 63% 52%



AÇÕES EM REDE

O Plano Santa Cruz 2030 é fruto de uma
série de formações, encontros e escutas
articuladas pela sociedade civil através de
uma rede de moradores, lideranças
sociais, coletivos e movimentos da região,
reunindo propostas que tem como
objetivo o desenvolvimento local da
Região Administrativa de Santa Cruz,
Sepetiba e Paciência.
A SerCidadão é parceira neste Plano e
contribuiu na articulação e recebeu parte
das oficinas, cursos e palestras de
planejamento da agenda, que se iniciaram
em 2017, no aniversário de 450 anos do
bairro. 

SANTA CRUZ 2030

FAÇA 
DOWNLOAD

O lançamento do Plano aconteceu em
setembro de 2020 com apresentação ao
público do documento gráfico, seu
conteúdo com mapas, indicadores, metas
e propostas, com a participação de
lideranças e artistas locais.
Em 2022 os trabalhos no Programa Santa
Cruz 2030 continuam com objetivo de
manter o diálogo, ampliando a rede de
articulação local, fortalecendo as ações do
Plano.



O projeto visa contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico de
comunidades e regiões do Estado do Rio
de Janeiro capacitando prioritariamente
para setor do comércio de Bens, Serviços
e Turismo. 

IMPULSIONA RJ
Direcionado a famílias em situação de
vulnerabilidade social, o projeto busca
facilitar o acesso à empregabilidade e
geração de renda por meio da formação
profissional, do empreendedorismo e
ações de cidadania. 



A Secretaria Municipal de Cultura criou
uma campanha de mobilização inédita
para atrair o maior número de inscritos no
edital do Foca – Fomento à Cultura
Carioca, da Prefeitura do Rio.
Funcionários da pasta foram à diversas
regiões da cidade para tirar dúvidas e 

FOCA NO TERRITÓRIO
auxiliar os artistas em territórios do
subúrbio e favelas interessados em
participar do edital.
Na SerCidadão, o evento reuniu artistas
independentes, coletivos e representantes
de instituições voltadas à comunicação,
arte e cultura.

Parte da programação do Festival Ilumina
Zona Oeste aconteceu na SerCidadão, como
a exibição do filme Histórias de Ya Ya. Após a
exibição do curta, os estudantes da
SerCidadão puderam conversar com Reinaldo
Santana, realizador do filme

FESTIVAL ILUMINA
ZONA OESTE



PATROCÍNIO:

APOIO:

APOIO EM PROJETOS:




