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CONTA CORRENTE Nº BANCO AGÊNCIA 

2690-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0330 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 

CHARLES SILVA ALMEIDA 126.476.178-30 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 
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HISTÓRICO 

O Instituto IA3.ORG foi fundado em maio de 2008 e legalmente constituído em setembro do mesmo ano. Nasceu 

sob o desafio de empreender múltiplos projetos em beneficio da criança e do adolescente. Atua nas áreas de 

qualificação profissional, geração de renda, intervenção ambiental, estímulo cultural e do esporte. Busca-se com 

a pluralidade de opções disponíveis, atender jovens com diversas expectativas individuais de modo a atrair um 

número significativo de beneficiários e, por conseguinte, promover um impacto significativo na comunidade e 

nos indicadores que norteiam nosso trabalho. 

O Instituto IA3.ORG iniciou suas atividades no bairro do Feital apenas com programa de qualificação profissional 

que desde o início já visava à formatação para atuação através da Lei da Aprendizagem. Em 2009, deu inicio ao 

programa pro-jovem, além de iniciativas de educação ambiental. Em 2012, deu inicio as iniciativas de geração de 

renda e em 2013 o fortalecimento das iniciativas culturais através da estruturação do projeto contraponto e 

Atores Sociais. Os programas foram expandidos e atualmente com as diversas parcerias, temos núcleos de 

atendimento em três pontos da cidade. Feital que atende os bairros de abrangência do CRAS Cidade Nova. 

Castolira e Araretama que atendem a abrangências dos CRAS respectivos a essas regiões.  

Como financiadores dos nossos projetos temos as empresas Gerdau S/A, Novelis S/A, Lyondell Química do Brasil 

Ltda, Basell Poliolefinas Ltda, Thermojet, Accor Hotels, além de associados mantenedores.  
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

TÍTULO / NOME: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PROPOSTA 

NOME: FABIANA RODRIGUES DE LIMA 

DESIGNAÇÃO DO CARGO: COORDENADORA GERAL DE PROJETOS 

RG.: 32.264.866-X 

CPF: 296.594.278-59 

TELEFONE CONTATO: (12) 3641-6608 / (12) 3637-5416 / (12) 98190-8496 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EIXO DE ATENDIMENTO 

Ações de enfrentamento à inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal 

a) Projetos voltados à formação/qualificação profissional do adolescente e de apoio à entrada no mercado de 
trabalho, possibilitando a geração de renda. 

b) Projetos com base na Lei da Aprendizagem nº 10.097/00, que permitam a formação técnica profissional e 
metódica de jovens entre 14 e 17 anos e 11 meses, dentro dos princípios da proteção integral do adolescente 
garantido pela legislação brasileira. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

12 MESES 

 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

O Programa de Educação para o Trabalho é composto por um grupo de projetos que executados de modo 

coordenado tem como principio o mesmo objetivo e impacto social; a preparação, formação, qualificação para o 

trabalho. A estratégia de se agrupar esses projetos em um único programa busca direcionar o foco da gestão 

para um melhor aproveitamento dos recursos e aumento do impacto, além de facilitar a execução e gestão dos 

processos administrativos. Tem como premissa o desenvolvimento humano e a transformação social utilizando 

como ferramenta as oportunidades geradas pela qualificação profissional, com foco na formação de 

adolescentes. Visa apoiar o acesso ao mercado de trabalho através da educação para o empreendedorismo, 

buscando o despertar do espirito empreendedor e apresentando formas alternativas de geração de renda, assim 

como a formação técnica profissional e metódica baseada na lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem.  

Buscando atingir seus objetivos, o programa apresenta uma estrutura dividida em 02 subprogramas, sendo eles: 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO: Composto por dois projetos, Projeto Primeiros 

Passos e Projeto Vem Ser, o programa de educação para o empreendedorismo se propõe a colaborar na 

formação profissional de jovens a partir de 16 anos, contribuindo com a redução do ócio e proporcionando-lhes 

além de uma profissão, o desenvolvimento através de temas transversais, que acontecem em oficinas de 

desenvolvimento das relações humanas, meio ambiente e empreendedorismo. As oficinas profissionalizantes 

buscam conciliar demanda de mercado e interesse dos beneficiários, podendo desta forma sofrer alterações em 



                                                                                                                                                             
                                                                

sua área técnica de desenvolvimento. É premissa a preocupação em delinear todas as fases do projeto 

respeitando o grau intelectual, fases do desenvolvimento e legislação vigente aplicável às áreas de atuação das 

oficinas. A formação profissionalizante voltada para o empreendedorismo gera a oportunidade ao jovem de 

empreender de forma autônoma, em rede, cooperadamente ou ainda de se engajar a alguma empresa através 

da relação formal de trabalho (como funcionário).  

 

 O Projeto Primeiros Passos: É um projeto socioassistencial de assessoramento, defesa e garantia de 

direitos, que tem como premissa o desenvolvimento da potencialidade humana, através do 

autoconhecimento, protagonismo, empoderamento e a conquista da autonomia. Atualmente está 

formatado para ofertar a profissionalização através de 03 áreas:  

 

a) Estética e Beleza: Cursos de cabeleireiro com adição dos módulos de designer de sobrancelhas, 

maquiagem e penteado, barbeiro e manicure com unhas decorativas. Além desses módulos que são 

completos, o projeto oferta a comunidade os cursos rápidos de escovista profissional e designer de 

sobrancelhas como uma contrapartida da instituição e através do apoio de voluntários.  

 

b) Comunicação e Design: Todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes 

visuais, como signos, imagens, desenhos, gráficos, entre outros que possam ser percebidos através 

do sentido da visão, é considerado comunicação visual. As empresas utilizam incessantemente 

desses recursos para projetar suas marcas e isso está presente em nosso dia-a-dia muito mais do que 

percebemos. Como exemplo, podemos dizer que ao se logar nas redes sociais, as pessoas estão 

utilizando um layout de comunicação para a promoção de sua imagem, e essa e outras ferramentas 

que dão suporte ao desenvolvimento da área, ficam cada vez mais em destaque, se mostrando como 

uma possibilidade efetiva de profissionalização. A proposta desse módulo apresenta-se como 

oportunidade de proporcionar aos beneficiários os conhecimentos básicos da comunicação visual e a 

qualificação para que possam produzir manuais de marca e as artes gráficas que derivam desse, tais 

como folder, banners, placas, outdoor, timbrados, entre outros. Contamos com a parceria da 

empresa IMAGO, que oferta à instituição seu knowhow e responde solidariamente quanto ao 

desenvolvimento pedagógico dos alunos. 

 

c) Panificação: O módulo de capacitação em Panificação e Confeitaria visa qualificar mão-de-obra para 

atuar em padarias, confeitarias, supermercados, redes de varejo, restaurantes/refeitórios, meios de 

hospedagem, bufês. É um dos mais complexos do projeto, dado a necessidade de estrutura física e 

de metodologia alinhada a uma programação que contribua efetivamente para a aprendizagem do 

jovem, apresentando em média 70% de sua grade atividades práticas. O Instituo IA3.ORG dispõe 

hoje de uma estrutura moderna e adequada as atividades de panificação, tendo como desafio para 

os próximos anos fazer desse módulo um empreendimento social, como forma de geração de renda 

aos jovens no próprio projeto, assim como alternativa para busca de sustentabilidade institucional. 

 

 O Projeto Vem Ser: é um projeto socioassistencial de assessoramento, defesa e garantia de direitos, que 

tem como premissa o desenvolvimento da potencialidade humana, através do autoconhecimento, 

protagonismo, empoderamento e a conquista da autonomia. O meio para a conquista de sua finalidade 

se dá através do acompanhamento psicossocial e da profissionalização, que nesse caso acontece através 



                                                                                                                                                             
                                                                

de técnicas artesanais diversas e costura. Em resumo, pode-se dizer que o projeto se apoia em uma 

tríade que contempla a qualificação técnica, o desenvolvimento cognitivo emocional e o despertar para 

o empreendedorismo. Qualifica-se as beneficiárias na confecção de produtos a partir de materiais 

recicláveis, produção de papel artesanal, além da fabricação de bolsas e outros acessórios em tecido, 

através de técnicas de encadernação, decoupagem, forração francesa, patchwork, bordados e costura.  

Após a qualificação é esperado que 2/3 dos participantes continuem aprimorando suas técnicas dentro 

do próprio projeto (grupo produtivo), prestando serviços a empresas por meio de encomendas ou 

confeccionando produtos idealizados pela instituição e seus parceiros, que serão vendidos, sendo parte 

do lucro distribuído entre os participantes do grupo produtivo e parte revertidos para a sustentabilidade 

da instituição. Outro 1/3 dos participantes qualificados espera-se proporcionar a aquisição de 

conhecimentos que lhes possibilitem a capacidade para confeccionar e efetuar a venda dos produtos de 

forma autônoma ou cooperada, ou ainda a inserção no mercado formal de trabalho. 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: Programa socioassistencial de capacitação profissional metódica que, através 

da Lei do Aprendiz, visa promover o acesso de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da 

cidade de Pindamonhangaba ao mercado formal de trabalho. Acontece através do Projeto Aprendiz na Empresa, 

e apresenta metodologia de inclusão social que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar 

oportunidades de transformação social. Esta metodologia se apoia em seis premissas principais:  

i. Um processo cuidadoso de seleção de jovens, que leva em conta seu grau de vulnerabilidade, 

inclinações e interesses; 

ii. Um processo preliminar de informação e orientação, como forma de ampliar a visão e entendimento 

dos jovens quanto às oportunidades de trabalho relacionadas aos cursos, aumentando assim as 

chances de decisão consciente dos jovens quanto ao real interesse de fazer o curso; 

iii. Identificação de potencialidades e vocações, alterando os paradigmas que têm garantido a 

perpetuação da pobreza. 

iv. Formação do individuo e qualificação profissional.  

v. Inserção no mundo do trabalho, aumento da renda familiar. 

vi. A formação de uma rede de apoio à inserção laboral dos jovens, que cuida da divulgação do 

programa junto a empresas e empresários pertencentes às cadeias produtivas ligadas às áreas de 

qualificação dos cursos, e que acompanha o percurso profissional dos jovens por um período de pelo 

menos 24 meses após conclusão dos cursos. 

O programa se diferencia de outros projetos semelhantes por incorporar em sua estratégia três eixos de 

desenvolvimento: 

I) Módulo Básico Preparatório: Com objetivo de munir os adolescentes de ferramentas para sua 

emancipação da condição vulnerável perante a sociedade, enquanto aguardam pela oportunidade de 

trabalho, participam de oficinas de inclusão digital, desenvolvimento humano, comunicação oral e 

escrita, matemática e raciocínio lógico, temas transversais relacionados ao protagonismo juvenil, 

empreendedorismo, economia solidária, responsabilidade sócio-ambiental e cidadania.  

 

 



                                                                                                                                                             
                                                                

II) Módulo Técnico Especifico: A formação profissional Metódica em: a) Assistente Administrativo; b) 

Operadores do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor de Mercadorias; c) Operadores do 

Comércio em Lojas e Mercado – Assistente de Vendas; d) Alimentadores de Linha de Produção.  

 
III) Programa de Educação Continuada: Após concluírem o módulo de aprendizagem os adolescentes 

são incentivados a participar de oficinas com temas específicos em suas áreas de intenção e atuação, 

bem como, ter acesso a programas avançados em informática, além de oficinas de língua estrangeira 

e orientação vocacional. O programa de Educação Continuada tem por objetivo: a) colaborar com a 

inserção dos jovens remanescentes que não conseguiram conquistar sua primeira colocação durante 

o módulo básico preparatório; b) garantir a manutenção/permanência do jovem que já está atuando 

no mercado de trabalho; c) incentivar e promover para que o jovem tenha interesse em dar 

continuidade aos estudos e se manterem vinculados a Instituição em um processo contínuo de 

desenvolvimento enquanto alcançam a maturidade. 

 
 

Abaixo a representação gráfica da organização dos Programas de Educação para o Trabalho: 

 

 
 

Figura 1 – Programa de Educação para o Trabalho - Imagem parcial da Estrutura de Gestão de Projetos do Instituto IA3.ORG 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Pindamonhangaba – SP, localizado no Vale do Paraíba, apresenta algumas das contradições inerentes ao modelo 

de desenvolvimento contemporâneo, baseado em alta tecnologia. Apresenta dentro do Vale do Paraíba (região 

com 2 milhões de habitantes) o maior PIB per capita e a menor renda per capita. Segundo dados do IBGE, tem 

22,3% de miseráveis (a mais alta taxa do Vale), distribuídos em 10 regiões bem localizadas geograficamente. No 

Estudo Técnico 01/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de 

Saúde e Assistência Social e do setor de Vigilância Socioassistencial, cujos dados alarmantes apontam a 

“dificuldade financeira, desemprego e baixa remuneração” como de alta prioridade geral de vulnerabilidade, 

estando presente em todo território municipal, percebemos que ações como as do Programa de Educação para o 

Trabalho, que propomos aqui, são de extrema necessidade. Observamos ainda no diagnóstico sócio territorial, 

que os bairros do Castolira e Araretama são classificados como “prioridade muito alta” no indicador “Nível de 

Atenção” e o bairro do Feital é considerado como de “prioridade alta”, sendo essas justamente as áreas de 

atuação do programa. No que se refere a “Nível de atenção para o Trabalho”, todos os bairros são considerados 

como prioridade muito alta, podendo ser observado no indicador “Vulnerabilidades Sociais Relacionadas ao 

Trabalho e Renda” que em média 60% da população do Castolira e do Araretama apresentam renda per capta 

máxima de ½ salário mínimo e no bairro do Feital, 37,5% dos domicílios apresentam renda máxima de ½ salário 



                                                                                                                                                             
                                                                

mínimo e 35% de no máximo um salário mínimo. Programas de Educação para o Trabalho que visam ações 

efetivas como as que propomos aqui são ferramentas que podem auxiliar para a mudança dos indicadores sócios 

territoriais. 

O quadro abaixo representa de forma simplificada os desafios enfrentados pelo jovem no contexto da iniciação 

ao mundo do trabalho. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, adolescentes e famílias passivas e 

dependentes, com a autoestima consideravelmente comprometida. Estes jovens e suas famílias internalizam 

como atributos negativos pessoais as falhas próprias de sua condição histórico-social. De forma circular e quase 

inevitável este ciclo se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no nível material, como no nível 

afetivo. As pessoas, desde muito jovens, percebem-se como inferiores, incapazes, desvalorizadas, sem o 

reconhecimento social mínimo que as faça crer em seu próprio potencial como ser humano. A proposta do 

programa propicia uma quebra nesse ciclo perpetuado pelas fragilidades, redirecionando o jovens para outros 

caminhos que lhe permita vislumbrar novas oportunidades. 

Além disso: 

a. São de interesse do poder público e da sociedade civil organizada a promoção, proteção e a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

b. A proposta apresentada relaciona-se em harmonia com as diretrizes e estratégias definidas pelo CMDCA 



                                                                                                                                                             
                                                                

para 2018 e os objetivos do trabalho através dos Eixos Temáticos EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, para atualização de projetos do 

Banco de Projetos FUMCAD. 

C. Esperamos com nosso trabalho, alterar os indicadores sociais, reduzindo significativamente os índices de 

vulnerabilidade juvenil, o rompimento da linha da extrema pobreza das comunidades carentes, por meio da 

inclusão de jovens para o exercício profissional e adequada inserção no mercado de trabalho, fazendo de 

Pindamonhangaba um modelo de iniciativas inovadoras na promoção do desenvolvimento social. 

 

OBJETIVO GERAL 

Gerar oportunidade de trabalho e renda como resultado do desenvolvimento humano (autoconhecimento, 
autonomia, criticidade diante dos contextos individuais e coletivos e a busca pela transformação através da 
elevação do nível educacional) e da educação profissionalizante, que possibilite a emersão da situação de 
vulnerabilidade econômica e social, além da participação democrática em diferentes arranjos coletivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Proporcionar oficinas profissionalizantes em conformidade com os subprogramas apresentados (Educação 

para o Empreendedorismo e Programa de Aprendizagem); 
2. Proporcionar acompanhamento psicossocial semanal em grupo, denominada Oficina de Desenvolvimento 

das Relações Humanas, com o objetivo de trabalhar temas transversais relacionados ao cotidiano da vida 
juvenil e que gerem a oportunidade de reflexão, elaboração e internalização de sentimentos, valores e 
percepções/opiniões para o alcance da maturidade e consequentemente do autoconhecimento. 

3. Proporcionar Oficinas de Educação Ambiental, que desenvolvam no jovem o respeito pelo meio ambiente e 
a adoção de uma postura sustentável diante da vida; 

4. Promover o aumento da renda familiar por meio da inserção de jovens no mercado de trabalho ou da 
atuação do mesmo como empreendedor. 

5. Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã dos beneficiários por meio de atividades de mobilização 
voluntaria de cunho socioambiental. 

6. Proporcionar vivências que possibilitem a ampliação dos horizontes juvenis, atrelado a várias temáticas, 
como por exemplo, às dimensões do trabalho formal e informal (benefícios e consequências para o futuro e 
carreira profissional destes jovens), resgate cultural local e/ou identidades culturais compartilhadas, entre 
outros, por meio de visitas técnicas e culturais, workshops, feiras de profissões, etc. 

7.  Proporcionar acompanhamento psicossocial e sócio familiar através da articulação de encontros com os 
Pais e familiares dos adolescentes participantes do Programa, assim como atendimentos pontuais gerados 
por busca espontânea e/ou encaminhamentos da equipe. 

8. Promover a elevação do nível escolar, por meio do incentivo a compreensão e internalização de que a 
Educação é um dos caminhos para o desenvolvimento do individuo e transformação social. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Perfil da população atendida Critérios de seleção 

Formas de acesso 

Obs.: Admite-se múltipla 

marcação. 



                                                                                                                                                             
                                                                

 
Pessoas a partir de 16 anos, em situação 
de vulnerabilidade social, decorrentes 
da pobreza, do precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, da fragilidade de 
vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra 
situação de vulnerabilidade e risco 
social, residentes nos territórios de 
abrangência dos CRAS Cidade Nova, 
Castolira ou Araretama. 

 
i. Famílias em processo de 

reconstrução de autonomia; 
ii. Famílias em processo de 

reconstrução de vínculos; 
iii. Famílias inseridas em 

serviços socioassistenciais; 
iv. Famílias inseridas em 

programas de transferência 
de renda. 

 
Obs: Em caso de vagas remanescentes, essas 
poderão ser disponibilizadas para a 
população, mesmo que se encontrarem fora 
do critério de seleção, porém com interesse 
genuíno em sua participação. 

 

 
( X ) Procura espontânea 
( X ) Encaminhamentos da rede 
socioassistencial 
( X ) Encaminhamentos de outras 
políticas setoriais 
( X ) Encaminhamentos dos 
Sistemas de Garantia de Direitos 
e de Justiça. 

 

NÚMERO DE VAGAS 

Total de vagas 
Percentual destinado a encaminhamentos 

realizados pelos CRAS ou pelo CREAS. 

Programa de Educação para o Empreendedorismo 
Projeto Primeiros Passos: 60 vagas 
Projeto Vem Ser: 60 vagas (40% destinadas a adolescentes 
a partir de 16 anos e 60% destinados a mulheres com mais 
de 18 anos, financiado por outras fontes de recursos). 
Programa de Aprendizagem 
Projeto Aprendiz na Empresa – Módulo Básico 
Preparatório: 60 Vagas 
Programa de Aprendizagem: 60 vagas 

Destina-se o percentual mínimo de 60% das vagas 
aos encaminhamentos realizados pelo CRAS ou pelo 
CREAS. 

 

TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO 

1. Identificar a área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta informação é de preenchimento obrigatório. 
2. A opção “Cobertura de todo o município”, na área de abrangência, está disponível apenas para os serviços de média e alta complexidade. 
3. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, em que será executada a ação proposta. Esta informação é de 
preenchimento obrigatório. 

 

Área de abrangência Bairro(s) em que será executada a ação. 

( X ) CRAS Araretama Araretama (Projetos Aprendiz e Primeiros Passos) 

( X ) CRAS Castolira Castolira (Projeto Vem Ser) 

(    ) CRAS Centro  

( X ) CRAS Cidade Nova Feital (Projetos Aprendiz, Primeiros Passos e Vem Ser) 

(    ) CRAS Moreira César  

(    ) Cobertura de todo o município  

 

 
MATRIZ DE PLANEJAMENTO – Cronograma, metas e indicadores de monitoramento das ações planejadas. 

(Matriz Lógica do Programa) 
 

 



                                                                                                                                                             
                                                                

 

RECURSOS HUMANOS 

 
     Apresentado em planilha excel anexa. 

 

 

PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
Apresentado em planilha excel anexa. 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Apresentação de relatório de atividades das ações do 
programa, assim como relatório de demonstração 
financeira, contendo notas fiscais eletrônicas, faturas, 
cupons fiscais, RPAs, holerites, extratos bancários e 
conciliações. 

Mensalmente ou conforme por orientado pelo conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente e departamentos 

municipais correlatos. 

 
 

 

 

 

 

Pindamonhangaba, 02 Fevereiro de 2018.                                               

 

 

 

 

___________________________________ 

Charles Silva Almeida 

Presidente 


