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I. Institucional 
 

De acordo com o Decreto n°. 7.237/2010 em seu artigo 35, parágrafo 3° e da Resolução 

CNAS n°. 16/2010 em seu artigo 3°, Inciso III, o Instituo de Acolhimento e Apoio ao 

Adolescente – IA3, vem apresentar as informações solicitadas pelas respectivas normativas 

e seu Plano de Ação para o ano de 2012. 

 

a) Identificação da Entidade 

Nome da Instituição: Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente – IA3 

Endereço: Avenida Edarge Vieira Marcondes, 395 – Vista Alegre - Feital. 

Cidade: Pindamonhangaba Estado: SP 

Cep: 12442-230 Telefone: (12) 3637-5416 

Correio Eletrônico: contato@ia3.org.br Home Page: www.ia3pinda.org.br 

CNPJ: 10.430.790/0001-07 

Número da Lei de Utilidade Pública Municipal: 4.931 

Número de registro no Conselho Municipal de 

Assistência Social: 
037 

Número de registro no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 
008 
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Quem Somos 

 

Nossa Missão: Contribuir com a formação integral de adolescentes através de atividades 

educacionais, culturais, esportivas e qualificação profissional, como alternativa de inclusão 

social, combate à pobreza e emancipação daqueles em situação de vulnerabilidade social. 

 

Nossa Missão: Ser um centro de excelência e soluções inovadoras no ato de empreender ações 

de desenvolvimento, transformação e inclusão social que gerem valor e impacto significativo na 

sociedade. 

 

Nossos Valores:  

Solidariedade: Colocar-se no lugar do outro e agir com amor, sensibilidade e respeito.  

Humanidade: Valorizar o potencial humano.  

Resiliência: Conservar-se firme e constante mesmo diante dos desafios e dificuldades. 

Excelência: Promover algo significativo com o compromisso de fazer sempre mais e melhor. 

Transparência: Manter uma relação ética e verdadeira com o público-alvo.  
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Histórico 

 

Em maio de 2008, após a realização de um diagnóstico social no município de Pindamonhangaba, 

nasce o IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente. Legalmente constituído em 

setembro do mesmo ano, sob desafio de empreender múltiplos projetos voltados à capacitação 

profissional metódica, geração de renda, intervenção ambiental e ao estímulo cultural e esportivo. A 

estratégia foi de atingir diferentes públicos em diferentes projetos, de maneira a produzir um 

impacto social significativo quer na comunidade quer nos indicadores sociais que norteiam nosso 

trabalho. 

O Instituto IA3 iniciou suas atividades na comunidade do Feital, por ser este o local de maior 

vulnerabilidade juvenil na época de sua constituição. Após 3 anos de atuação e consolidação das 

ações, o instituto IA3 se vê preparado para empreender novos desafios; replicar seu trabalho e 

metodologia nas demais comunidades carentes da cidade de Pindamonhangaba. 

O IA3 é constituído por uma Diretoria Executiva de 6 membros, oriundos da sociedade civil, um 

Conselho Deliberativo que propõe e avalia as políticas da instituição e o Conselho Fiscal. Temos 

registro atualizado no Conselho Municipal de Assistência Social sob o número 037, no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o número 008, além de Lei de Utilidade 

Pública número 4.931, de 03 de junho de 2009. 

Temos como parceiros a Fundação Gerdau, Novelis S/A, Lyondellbasell, Fundação Volkswagen, 

SENAI, bem como empresas locais como Hton, Valpaper, Burity Empresarial, Integral 

Desenvolvimento Humano além da Prefeitura Municipal através do Fundo Social de Solidariedade e 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.  

Nossas fontes de recursos vêm de contribuição direta de associados, eventos filantrópicos e 

destinação de recursos de empresas e pessoas físicas, via Fundo da Infância e Adolescência - 

FUMCAD, além de recursos provenientes da Lei Rouanet. 

Nossas experiências mais importantes apontam para 4 áreas: aproximação e sensibilização das 

empresas em nossos projetos, iniciativas de capacitação guiadas por metodologia própria da 

entidade ou através de parcerias com entidades reconhecidas como o SENAI, Integral 

Desenvolvimento Humano, tornando-os parte integrante de nossos projetos de capacitação, o apoio 

da comunidade local onde o IA3 encontra-se inserido (líderes e familiares), bem como credibilidade 

junto aos jovens. 
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Projetos Desenvolvidos desde sua Constituição 

Projeto Aprendiz na Empresa  

Programa de capacitação profissional metódica que através da Lei do Menor Aprendiz visa promover 

o acesso ao mercado formal de trabalho de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social da cidade de Pindamonhangaba. 

 

Patrocinado pela Fundação Gerdau, Lyondellbasell em parceria com Fundo Municipal de Amparo a 

Criança e Adolescente – FUMCAD e Fundação Volkswagem, através do IV Concurso VW na 

Comunidade. 

 

Em sua Edição I e II entre 2009 e 2010 - 42 jovens participaram do projeto e 17 já estão empregados, 

recebendo salários, complementando a renda familiar e desenhando um futuro de possibilidades. 

 

Na Edição III em 2011, 28 jovens participaram do módulo de capacitação básica preparatória e em 

2012 iniciaram o módulo especifico em Assistente Administrativo e aguardam uma oportunidade de 

trabalho. 

 

Projeto Cubo Ambiental 

Projeto voltado à criação de consciência ambiental entre os adolescentes do bairro do Feital em 

Pindamonhangaba através de 3 eixos: Oficinas de Alfabetização Ecológica e Educação Ambiental, 

estímulo à coleta seletiva e atividades práticas de intervenção e recuperação de áreas 

degradadas/deterioradas, resgatando a cultura das populações tradicionais, criando vínculos de 

satisfação e orgulho de residir no bairro. 

Resíduos sólidos e recicláveis são convertidos em moeda ambiental e trocados por produtos de 

interesse da comunidade na loja ambiental criada pela ONG. 

 

Na Edição I em 2010 patrocinado pela empresa MRS Logística S/A, 55 jovens entre 7 a 16 anos 

participaram de oficinas semanais onde temas sobre meio ambiente foram abordados. 

Foram recolhidos mais de 5kton de material reciclável entre papel (encartes, cadernos, jornal, 

revistas, papelão), plásticos (sacolas, PET de refrigerantes e óleo, embalagens de alimentos e  

produtos de limpeza), metais (latas de alumínio, sucatas de ferro e aço, cobre), tubo de pasta de 

dente, embalagens Tetra Pak (leite e suco). 
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Ocorreu a 1ª Ecogincana que proporcionou recuperação e limpeza de 3 grandes áreas degradadas 

situadas no bairro do Feital e contou com a participação de 46 cidadãos entre adolescentes, pais, 

voluntários e comunidade em geral. 

Na Edição II em 2011 patrocinado pela empresa Novelis, o projeto foi ampliado, 80 jovens entre 10 

a 21 anos participam das oficinas de Alfabetização Ecológica e de Educação Ambiental. O Instituto 

além de consolidar o centro de Recepção de Resíduos Sólidos no bairro, desafia promover 

aproximação, parcerias e profissionalização dos catadores da comunidade.  

 

Você Tem Fome de Que?  

Edição I em 2010:  

O Projeto contemplou 21 adolescentes do Programa Bolsa Família, com ações de desenvolvimento 

pessoal, teatro e oficinas de relações interpessoais, abordando temas do universo do adolescente e 

cidadania.      

 

Edição II em 2011: 

Projeto em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o objetivo 

de acolher e estimular o empreendedorismo em jovens oriundos do Programa Bolsa Família na 

produção de salgados e doces para festas onde 16 jovens integrantes deste projeto participam de 

oficinas de culinária profissional, oficinas transversais de temas relacionados ao protagonismo juvenil 

e empreendedorismo, visando expandir um horizonte de possibilidades profissionais para estes 

jovens. 

 

Contadores de Histórias  

Em sua primeira Edição patrocinado pela empresa Lyondellbasell em parceria com o Ministério da 

Cultura, através da Lei Rouanet, este projeto tem por objetivo formar adolescentes em contadores 

de histórias e animadores de festas infantis. 30 adolescentes estão sendo capacitados em leitura, 

teatro e contação de histórias para, posteriormente, atuarem como multiplicadores a 80 crianças do  

ensino fundamental. Enquanto recebem a fundamentação teórica, os adolescentes são beneficiários 

de uma bolsa auxilio para complementar a renda familiar.  
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II) Finalidades Estatutárias 

Constituída como entidade da sociedade civil, tem por finalidade o combate a 

miséria através do estímulo ao desenvolvimento integral de jovens e adolescentes. É 

representada por uma Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

que são responsáveis pelas políticas da entidade e por supervisionar a aplicação dos 

recursos. 

 

III) Objetivos 

a) Acolher crianças e jovens entre 10 e 21 anos para desenvolver suas 

potencialidades e promover o aprendizado de habilidades que os capacitem para 

o exercício da cidadania plena; 

b) Contribuir para a formação integral dos adolescentes através de atividades 

educacionais, culturais e esportivas; 

c) Promover a superação da miséria capacitando os jovens para a geração de renda; 

d) Divulgar, entre os jovens, tecnologias alternativas de produção que garantam o 

desenvolvimento sustentável dos processos produtivos e a preservação do meio 

ambiente; 

e) Apoiar as experiências de trabalho cooperativo e de economia solidária como 

forma de organização para a produção e comercialização de produtos diversos; 

f) Estimular a participação dos jovens no planejamento das atividades, descobrindo 

lideranças que possam efetivar ações coerentes com os objetivos da Entidade, 

bem como coordenar as equipes de geração de renda.  

g) Desenvolver pesquisas, em parceria com as instituições acadêmicas, que 

busquem promover o crescimento intelectual e a plena realização da cidadania. 

h) Promover e incentivar a capacitação profissional dos adolescentes visando à 

inserção no mercado de trabalho através da Lei do Aprendiz, Lei nº. 6.494/77, 

Decreto nº. 87.497/82, Lei nº. 10.097/2000 e Decreto nº. 5.598/2005. 
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IV)  Origem dos Recursos 

 Contribuição de Associados 

 Doações Expontâneas  

 Receita de Eventos 

 Recursos de Empresas via FUMCAD 

 Recursos de Pessoas Físicas via FUMCAD 

 Recursos de Empresas via Lei Rouanet 

 Recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

 

V) Infra-estrutura 

O IA3 desenvolve seus projetos na sede da entidade, em imóvel alugado no Bairro 

do Feital – Pindamonhangaba. Contém salas para oficinas teóricas, sala de 

informática, biblioteca e cozinha pedagógica. 

 

VI) Identificação dos Projetos para 2012 

a) Projeto Aprendiz na Empresa 

Programa de capacitação profissional metódica que, através da Lei do Aprendiz, 

visa promover o acesso ao mercado formal de trabalho de jovens e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social da cidade de Pindamonhangaba. O 

programa busca desenvolver nos jovens capacidades para atuar nos primeiros 

estágios ocupacionais das cadeias produtivas e no desenvolvimento de 

habilidades básicas (comunicação, trabalho em equipe, empreendedorismo, 

participação cidadã, entre outros) que ampliem suas condições de 

empregabilidade e de manutenção no mercado de trabalho.  

Desenvolvemos uma metodologia de inclusão social que visa colaborar para 

reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de transformação social. Esta 

metodologia se apoia em 6 premissas principais:  

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

seu grau de vulnerabilidade, inclinações e interesses; 
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ii. Um processo preliminar de informação e orientação, que oferece 

aos jovens uma antevisão dos processos de trabalho e 

oportunidades relacionadas aos cursos, aumentando assim as  

 

chances de decisão consciente dos jovens quanto à sua decisão de 

fazer o curso; 

iii. Identificação de potencialidades e vocações, alterando os 

paradigmas que têm garantido a perpetuação da pobreza. 

iv. Formação e qualificação profissional. Fortalecimento da cultura do 

empreendedorismo e estímulo ao associativismo e à 

solidariedade. 

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. 

 

Nosso 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, todos participam de oficinas de 

inclusão digital, desenvolvimento humano, comunicação oral e 

escrita, matemática e raciocínio lógico, temas relacionados ao 

protagonismo juvenil, empreendedorismo, economia solidária, 

responsabilidade sócio-ambiental e cidadania.  

ii.  Módulos I e II: A formação profissional Metódica em Assistente 

Administrativo.  
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Quatro outros cursos estão sendo desenhados e serão certificados ao longo do 

ano de 2012. 

O projeto como um todo se propõe a colaborar na criação de atividades que 

possa tirar os jovens e adolescentes da rua e do ócio, proporcionando-lhes 

desenvolvimento, emancipação perante a sociedade através do aprendizado em 

uma atividade que possa vir lhe gerar renda no futuro. 

Dado sua atratividade, o projeto tem se mostrado como uma ferramenta 

eficiente no acolhimento, manutenção e prevenção à transgressão por 

proporcionar aos participantes, amplo desenvolvimento, conscientização do seu 

papel como cidadão e formação adequada para o desenho de um futuro melhor. 

 

Objetivo Geral 

Promover o acolhimento e garantir inclusão de jovens e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, através da capacitação profissional metódica 

para o exercício profissional e adequada inserção no mercado de trabalho, ao 

criar condições de empregabilidade. 

 

Objetivos Específicos 

 Acolher jovens e adolescentes entre 14 a 15 anos e 11 meses para 

participar de oficinas de desenvolvimento humano.  

 

 Capacitar profissionalmente jovens entre 15 a 17 anos e 11 meses 

para atuarem como Assistente Administrativo. 

 

 Promover o aumento da renda familiar. 

 

 Promover oficinas sobre conceitos de cidadania, responsabilidade 

sócio-ambiental e respeito pelos bens coletivos disponíveis na 

comunidade onde vivem. 
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 Promover a qualificação quanto ao entendimento das dimensões 

do trabalho formal e informal (benefícios e conseqüências para o 

futuro e carreira profissional destes jovens). 

 

 Proporcionar acompanhamento sócio-familiar através da 

articulação de encontros com os Pais e familiares dos 

adolescentes participantes do Programa. 

 

Localização e Publico Alvo 

 

Unidade 1 - Situada à Rua Edarge Vieira Marcondes, 395, no 

Bairro do Feital – Pindamonhangaba- São Paulo.  

Unidade 2 - Situada no Bairro das Campinas, em local a ser 

definido. Início previsto a partir de Maio de 2012. 

Unidade 3 - Situada no Loteamento Cícero Prado / Liberdade, em 

local a ser definido. Início previsto a partir de Agosto de 2012. 

Perfil da população atendida: Adolescentes de 14 a 17 anos, 

estudantes da Escola Pública ou com o Ensino Médio concluído. 

 

Critérios de seleção:  

 

 Idade compatível e interesse em participar do projeto. 

 Ser morador das comunidades atendidas pelo projeto; bairro do 

Feital; Jardim Regina, Campinas, Campininha, Loteamentos Cícero 

Prado e Liberdade. 

 Viver em situação de vulnerabilidade social, que será confirmado 

através de visita para avaliação sócio-econômica. 

 Estar matriculado em Instituição pública de ensino, as quais sejam 

participantes dos programas estabelecidos pela ONG. 

 Nota da prova de seleção nas matérias de Língua Portuguesa, 

Raciocínio Lógico-Matemático, Redação e Atualidades. 
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Metas 

Metas, Estratégias Utilizadas, Avaliação e Monitoramento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

ATIVIDADES E AÇÕES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

INDICADORES e 

MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO  

QUANTITATIVO 

 

QUALITATIVO 

 

1 

 

Acolher 270 jovens e 

adolescentes entre 14 a 

15 anos e 11 meses para 

participar de oficinas de 

desenvolvimento 

humano.   

 

Promoção de 356 horas de 

oficinas relacionados a temas 

voltados ao protagonismo 

juvenil, desenvolvimento 

humano e capacitação básica 

para o trabalho como 

(relacionamento inter-pessoal, 

liderança,, trabalho em Equipe, 

comunicação oral e escrita, 

teatro, matemática e raciocínio 

lógico). 

 

Garantir que 75% dos 

jovens completem este 

estágio.        

 

Perseguir inovação e 

atratividade garantindo  

freqüência acima de 

75% nas oficinas. 

 
 
Participação, aprendizado e 
envolvimento nas oficinas.          
Mudança de Modelo Mental 
quanto às habilidades de 
vivências pessoais, cognitivas 
e emocionais com resultado 
ao aumento da auto-estima 
e recuperação dos sonhos e 
descoberta do seu potencial. 

 

a) No. Efetivo de 

Matrículas.                         

b) No. Efetivo de 

Oficinas Realizadas - 

Relatório de Atividades                          

c) Índice de Freqüência 

-  Lista de Freqüência. 

d) Nível de Interesse e 

atratividade - 

Questionário de auto-

avaliação. 

e) Avaliação formal do 

aprendizado. 

f) Fotos e Material de 

Divulgação 

 

2 

 

Capacitar 

profissionalmente 28 

jovens entre 15 a 16 

anos e 11 meses nos 

módulos específicos I e 

II para atuarem como 

Assistente 

Administrativo via Lei 

do Aprendiz, estágio ou 

funcionário CLT. 

 

Realizar 356 horas de capacitação 

técnica por ano em Assistente 

Administrativo conforme 

descritas na grade curricular 

promovendo uma visão ampla e a 

capacidade de executar 

atividades de apoio nas áreas de 

recursos humanos, 

administração, finanças e 

logística. 

Realizar 2 viagens culturais. 

Realizar 2 visitas técnicas a 

empresas. 

Proporcionar acompanhamento 

do desenvolvimento da parte 

 

Garantir 75% da 

freqüência dos jovens 

no programa. 

Garantir que 75% 

finalizem o programa e 

conquiste a 

certificação. 

 

 

Participação, conquista do 

aprendizado e 

envolvimento nas oficinas.    

Qualidade na capacitação 

profissional para que exista 

a manutenção do emprego. 

Permanência do 

Adolescente na Escola.  

 

a) No. Efetivo de 

Matrículas.     

b) No. Efetivo de 

Oficinas Realizadas – 

Relatório de 

Atividades.        

c) Índice de Freqüência 

– Lista de Freqüência. 

d) Índice de Conclusão 

– No de Certificados 

entregues. 

e) Nível de Interesse e 

Aplicação no Trabalho -

Questionário de auto-
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prática, dentro da empresa. 

 

avaliação. 

f) Avaliação formal do 

aprendizado. 

g) Retorno das 

Empresas quanto ao 

desempenho dos 

adolescentes nas 

empresas. 

h) Acompanhamento e 

Apoio pós-projeto 

quanto à inserção e 

permanência dos 

adolescentes no 

mercado de trabalho 

i) Fotos e Material de 

Divulgação. 

 

3 

 

Promover o aumento da 

renda familiar. 

 

Articulação, aproximação e 

sensibilização das empresas para 

contratação dos jovens. 

 

Garantir inclusão no 

mercado de trabalho de 

75% dos jovens que 

estejam freqüentando 

as oficinas técnicas. 

 

 

Adequada Inserção no 

mercado de trabalho.  

Recuperação dos sonhos e 

descoberta do seu 

potencial. 

 

a) Relatório de 

Freqüência. 

b) Questionário de 

auto-avaliação. 

c) Quantidade de 

Contatos e Visitas 

Geradas com empresas 

– Relatório de 

Atividades. 

d) Quantidade de 

Empregos Gerados – 

Verificação através de 

Contratos de Trabalhos 

assinados..  

 

4 

 

Promover oficinas sobre 

conceitos de cidadania, 

responsabilidade sócio-

ambiental e respeito 

pelos bens coletivos 

disponíveis na 

comunidade onde 

vivem. 

 

Promoção de 32 horas de oficinas 

voltados à compreensão e 

ampliação da visão dos 

participantes objetivando o 

exercício da cidadania, a 

promoção e participação 

comunitária. 

 

Promover três 

atividades sociais e de 

apoio durante ano.  

- debate político- 

eleitoral tendo em vista 

as eleições municipais 

- intervenção coletiva 

ambiental 

- dia do voluntariado 

 

O desenvolvimento de 

cidadãos conscientes da 

sua corresponsabilidade na 

transformação da 

sociedade, 

desenvolvimento do papel 

socialmente responsável e 

o desenvolvimento de 

vínculos de pertencimento 

com a comunidade. 

 

a) Relatório quanto ao 

resultado das 

intervenções e ações 

feitas na sociedade – 

Verificação através de 

Divulgação, fotos da 

intervenção e 

resultados obtidos.. 



 

 

13 

Instituto IA3. 

Avenida Edarge Vieira Marcondes, 395 

Vista Alegre - Feital 

12442-230 Pindamonhangaba 

SP – Brasil 

 

 

 

Site: www.ia3.org.br  

Tel. +55 12 3637 5416 

 
 

 

 

Etapas de Execução 

 

 

5 

 

Promover a qualificação 

quanto ao 

entendimento das 

dimensões do trabalho 

formal e informal.  

(benefícios e 

conseqüências para seu 

futuro e carreira 

profissional destes 

jovens). 

 

 

56 horas de oficinas sobre 

mercado de trabalho, legislação 

trabalhista; Requisitos enquanto 

articulador de Empreendimento 

Individual, Economia Solidária, 

Cooperativismo e Associativismo. 

 

Numero de Jovens 

trabalhando em 

empregos formais, com 

carteira assinada. 

 

Adequado exercício 

profissional versus idade do 

adolescente. O respeito das 

empresas contratantes às 

Leis Trabalhistas vigentes. 

 

a) Relatório de 

tabulação da amostra 

do grupo participante 

do programa – quantos 

inseridos em emprego 

formal e informal e por 

qual motivo. 

 

6 

 

Proporcionar 

acompanhamento sócio-

familiar através da 

articulação de encontros 

com os Pais e familiares 

dos adolescentes 

participantes do Programa. 

 

 

Promover encontros quinzenais para 

discutir temas transversais do 

protagonismo juvenil e questões do 

dia a dia buscando emancipação dos 

grupos familiares participantes do 

programa. 

 

Freqüência de acima de 

75% das famílias 

participantes do Programa. 

 

Fortalecimento dos vínculos e 

laços familiares. 

 

a) Relatório de 

Freqüência. nos 

encontros. 

b) “Feedback” dos Pais e 

adolescentes 

participantes do 

programa quanto à 

evolução das relações 

familiares. 

c) Retorno das 

lideranças locais quanto 

à redução de problemas 

na comunidade das 

famílias participantes do 

programa. 

 

Atividades/Mês 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Divulgação do projeto x            

Abertura das Inscrições x            

Contratação de Facilitadores 

(Colaboradores e Voluntários) 

x            

Viabilização e Adequação de x            
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Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

01 – Custos Fixos                              20.675,00  

02 – Material                              79.650,00  

03 – Manutenção                                5.680,00  

04 – Transporte                              31.874,40  

05 – Alimentação                              60.570,00  

06 – Eventos                              27.950,00  

07 – Outros Gastos                              18.750,00  

08 – Recursos Humanos Existentes                              95.262,24  

09 – Recursos Humanos Necessários                            119.785,53  

10 – Serviços de Terceiros Permanentes           _                                

TOTAL                            460.197,17  

 
 

Recursos disponibilizados pela Entidade R$ 

- Instalações - 

Espaço Físico 

Treinamento de Educadores e 

Facilitadores 

x x  x  x  x  x   

Inicio das Oficinas  x   x     x   

Viagem Cultural     x     x   

Visita a Empresas     x    x   x  

Atividades Sociais Coletivas    x    x x    

Acompanhamento do Processo   x x x x x x x x x x 

Avaliação de Resultados    x   x   x  x 

Reunião Pedagógica  x  x  x   x  x x 
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- Mobiliário - 

- Equipamento - 

- Voluntários 42.508,52 

TOTAL 42.508,52                            460.197,17  

 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO 

 
R$ 502.705,69 

 

 

b) Projeto Cubo Ambiental 

 

O Projeto Cubo Ambiental iniciou em março de 2010 e tem o intuito de criar a 

conscientização ambiental nos moradores do bairro Feital, principalmente dos 

adolescentes. 

O Projeto Cubo Ambiental desenvolve atividades semanais para crianças e jovens 

de 10 a 18 anos de idade, onde os temas sobre ecologia e meio ambiente, são 

abordados a partir de discussões, vídeos e dinâmicas participativas.  

Para os adolescentes entre 10 a 13 anos: as oficinas direcionadas a essa faixa 

etária são aplicadas de forma lúdica para que os conceitos de ecologia e meio 

ambiente sejam absorvidos com mais facilidade e eficiência. 

Para os adolescentes entre 14 a 18 anos: as oficinas são ministradas com o 

auxílio de materiais didáticos exibidos em projetor ao meio de atividades 

práticas que reforçam o ensino. Por ser uma faixa de idade mais avançada, as 

oficinas abordam temas mais aprofundados, relacionando o contexto local ao 

meio do desenvolvimento sustentável. Atividades dinâmicas ao redor do IA3 são 

aplicadas para que o diagnóstico da percepção socioambiental dos participantes  
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seja posteriormente discutido pelo orientador, a fim de que esses criem novos 

paradigmas relacionados ao modo de vida convencional. 

 Visando ações de desenvolvimento sustentável, o Projeto Cubo Ambiental 

gerencia uma Loja Ambiental Sustentável. A “Lojinha Sustentável” atinge não 

somente os inscritos no Projeto Cubo Ambiental como também os participantes 

de outros projetos do IA3 e toda a comunidade do bairro do Feital. 

A coleta seletiva continuará sendo realizada, onde se recebe materiais como 

papel (encartes, cadernos, jornal, revistas, papelão), plásticos (sacolas, PET de 

refrigerante e óleo, embalagens de alimentos e produtos de limpeza), metais 

(latas de alumínio, sucatas de ferro e aço, cobre), tubos de pasta de dente, 

embalagens Tetra Pak (leite e suco). Esses materiais são pesados e trocados por 

uma cédula ambiental denominada ECOMOEDA que pode ser trocada por 

produtos da Lojinha Sustentável do IA3. 

O conceito apresentado pelo projeto é alicerçado na tríade do desenvolvimento 

sustentável: 

1. Econômico: atribui valor ao resíduo quando esse é limpo, separado e 

disposto de forma correta. Os resíduos que antes eram lançados em locais 

impróprios, promovendo possíveis impactos ambientais negativos e danosos à 

saúde somando prejuízo público, passam a ser uma fonte de renda alternativa. 

2. Social: a questão da auto-estima está relacionada a essa ação. Atribui 

perspectivas de criar cooperativas ou até mesmo o próprio comércio em 

materiais recicláveis. Com a diminuição de lixos lançados nas ruas, 

consequentemente torna o bairro mais agradável. 

3. Ambiental: o meio ambiente é sem dúvida beneficiado com a ação 

promovida pelo Cubo Ambiental. Os resíduos deixam de ser dispostos nos locais 

impróprios como nos terrenos abandonados, córregos e ruas. Esses passam a ser 

destinados aos profissionais responsáveis pelo comércio dos materiais. 
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No ano de 2011 a coleta seletiva foi aprimorada. Cada material reciclável tem 

seu valor conforme sua classificação. Cédulas de 1 Eco, 5 Ecos e 10 Ecos foram 

criadas a fim de serem trocadas pelos recicladores.  

Figura 1 – Cédula de 1 ECO 

 

Figura 2 – Cédula de 5 ECOS 

 

Figura 3 – Cédula de 10 ECOS 
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Objetivo Geral 

 

Criar a consciência ambiental em crianças e adolescentes através da 

alfabetização ambiental, de ações educativas relacionadas ao destino do lixo e 

de materiais recicláveis, além de intervenções ambientais nas comunidades em 

que vivem. 

Objetivo Específico 

 

 Realizar 9 Oficinas de Alfabetização Ecológica entre adolescentes 

de 10 a 14 anos e 15 a 18 anos. 

 

 Oferecer capacitação em meio ambiente aos 12 monitores do 

programa Escola da Família nos locais onde coexistirão os Pontos 

Verdes do projeto. 

 

 Estimular a inserção do Projeto Cubo Ambiental às atividades de 

Educação Ambiental, concernentes ao programa Município Verde 

Azul, estabelecido conforme Resolução SMA 55, de 11 de agosto 

de 2009; 

 

 Ampliar o Centro de Recepção de Resíduos Sólidos, centralizando 

o material recebido nos 04 pontos verdes. 

 

 Mobilizar a comunidade para intervenções nos bairros, 

revitalizando áreas degradadas e abandonadas. 

 

Localização e Publico Alvo 

 

Unidade 1 - Situada à Rua Edarge Vieira Marcondes, 395, no 

Bairro do Feital – Pindamonhangaba- São Paulo.  
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Unidade 2 - Situada no Bairro das Campinas, em local a ser 

definido. Início previsto a partir de Maio de 2012. 

Unidade 3 - Situada no Loteamento Cícero Prado / Liberdade, em 

local a ser definido. Início previsto a partir de Agosto de 2012. 

Perfil da população atendida: Crianças, adolescentes e jovens de 

10 a 21 anos, estudantes da Escola Pública ou com o Ensino Médio 

concluído. 

 

Critérios de seleção:  

 

 Idade compatível e interesse em participar do projeto. 

 Ser morador das comunidades atendidas pelo projeto; bairro do 

Feital; Jardim Regina, Campinas, Campininha, Loteamentos Cícero 

Prado e Liberdade. 

 Viver em situação de vulnerabilidade social, que será confirmado 

através de visita para avaliação sócio-econômica. 

 Estar matriculado em Instituição pública de ensino, as quais sejam 

participantes dos programas estabelecidos pela ONG. 

 

Metas 

 

Metas, Estratégias Utilizadas, Avaliação e Monitoramento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

ATIVIDADES E AÇÕES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

INDICADORES DE 

VERIFICAÇÃO 
 

QUANTITATIVO 

 

 

QUALITATIVO 

 
 

1. 

 

Capacitação de Monitores da Escola 

da Família 

 

Promover parceria com o programa 

Escola da Família, através de oficinas de 

capacitação para os monitores e esses 

aplicarem oficinas de meio ambiente aos 

participantes do programa.  

 

12 profissionais 

capacitados; 

Cadernos de 

assinaturas de 

presença; 

 

Performance 

demonstrada a partir 

das oficinas 

oferecidas pelo IA3. 

 

Relatórios e 

realização de oficinas, 

pelos monitores 
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 Número de oficinas 

realizadas no projeto 

Escola da Família. 

 

2. 

 

Propor ao município projetos a partir 

de duas das dez diretrizes 

estabelecidas no Projeto Município 

Verde Azul. 

Resolução SMA nº 55, de 11 de 

agosto de 2009. 

 

Município Verde Azul. Uma diretiva é a 

Educação Ambiental e a outra é o 

Resíduo Mínimo. A Educação Ambiental 

é contemplada pelas oficinas em meio 

ambiente e a diretiva Resíduo Mínimo a 

partir do projeto da Lojinha Sustentável. 

 

 

Número de ações no 

município. 

 

Inter-relação de 

ações do município 

com Projeto Cubo 

Ambiental. 

 

Relatório do 

coordenador do 

projeto.  

 

3. 

 

09 Oficinas em conscientização 

ambiental do Projeto Cubo 

Ambiental. 

 

Para manter o mesmo conceito 

pedagógico nas oficinas, o projeto 

propõe a criação de Cadernos em 

Educação Ambiental, impressos e 

digitais. A ideia é manter os mesmos 

conceitos em todas as oficinas, porém 

cada qual atribuindo ao contexto local. 

 

Número de 

participantes. 

 

Ficha de avaliação do 

bairro aplicada em 

três momentos. T0, 

T6 e T12. 

 

Relatórios.  

 

4. 

 

Criar (03) e Ampliar Pontos (1) Verdes 

do IA3, ampliando o número de 

Lojinhas Sustentáveis do IA3. 

 

Definir e pontos estratégicos 

denominados, “Ponto Verde do IA3”, 

para a recepção dos materiais 

recicláveis. Estabelecer parcerias para a 

coleta do material. Os materiais serão 

coletados, pesados e vendidos. Com o 

dinheiro arrecadado dos recicláveis, 

serão comprados brinquedos e jogos 

educativos, materiais e acessórios 

escolares, livros, revistas e gibis. 

Os recicladores trocam os materiais por 

cédulas de 1 Eco, 5 Ecos e 10 Ecos, 

conforme massa correspondente de 

cada material segundo sua classificação. 

As cédulas poderão ser trocadas em 

qualquer “Ponto Verde do IA3” disposto 

nos bairros. 

Cada responsável pelo “Ponto Verde do 

IA3” será capacitado a partir de 

minicursos e palestras. Uma vez que 

capacitados, esses irão instruir os 

recicladores cadastrados no projeto. 

 

Quantidade mensal 

de massa dos 

resíduos. 

 

Qualidade do 

tratamento do 

resíduo enquanto 

separação e limpeza 

correta dos mesmos. 

 

Relatórios 

padronizados por 

pontuação; 

Balanças. 

 

5. 

 

Seis mutirões ambientais. 

 

 

As intervenções partem das 

necessidades que os bairros sofrem a 

partir do ponto de vista socioambiental. 

Organizar mutirões, seminários e outros 

eventos temáticos envolvendo as 

comunidades a fim de integrar a 

sociedade à atualidade e a realidade das 

questões ambientais locais e globais. Os 

temas serão discutidos e planejados 

junto aos participantes do projeto 

durante o ano de 2012. 

 

Número de 

participantes e 

eventos realizados. 

 

Grau de revitalização 

de áreas 

degradadass e 

participação da 

sociedade. 

 

Relatórios, fotos e 

vídeos. 



 

 

21 

Instituto IA3. 

Avenida Edarge Vieira Marcondes, 395 

Vista Alegre - Feital 

12442-230 Pindamonhangaba 

SP – Brasil 

 

 

 

Site: www.ia3.org.br  

Tel. +55 12 3637 5416 

 
 

 

Fases de Execução  

 

 

 

 

Atividades/Mês 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Divulgação do projeto X X X X X X X X X X X X 

Abertura das Inscrições X X           

Contratação de Facilitadores 

(Colaboradores e Voluntários) 

X X           

Viabilização e Adequação de 

Espaço Físico 

X X           

Treinamento de Educadores e 

Facilitadores 

X X           

Inicio das Oficinas  x   x     x   

Visitas Técnicas    X  X  X  X  X 

Revitalização de Áreas Degradadas    X  X  X  X  X  

Capacitação de Monitores 

Escola da Família 

X X X X X X X X X X X X 

Município Verde Azul 

Reunião com 

Autoridades Municipais 

  X X X        

Coleta Seletiva X X X X X X X X X X X X 

Adequação do Local da Coleta X X           

Ampliação da Coleta Seletiva   X X X X X X X X X X 

Cadastro e Treinamento de 

Catadores 

x x   x x    x x  
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Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

01 – Custos Fixos 20.870,00 

02 – Material 50.223,00 

03 – Manutenção 3.600,00 

04 – Transporte 29.181,60 

05 – Alimentação 6.140,00 

06 – Eventos 24.780,00 

07 – Outros Gastos 37.610,00 

08 – Recursos Humanos Existentes 38.992,32 

09 – Recursos Humanos Necessários 31.885,92 

10 – Serviços de Terceiros Permanentes - 

TOTAL                        243.282,84 

 
 

Recursos disponibilizados pela Entidade R$ 

- Instalações - 

- Mobiliário 3.950,00 

- Equipamento 12.000,00 

- Voluntários 2.281,40 

TOTAL       18.231,40 

 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO  

 
261.514,24 
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c) Projeto Primeiros Passos 

 

É um projeto voltado ao estímulo do empreendedorismo e geração de renda 

com propósito de atrair e despertar entre jovens e adolescentes o interesse por 

atividades empreendedoras. O projeto foi delineado respeitando o grau 

intelectual, fases do desenvolvimento e legislação vigente aplicável aos 

diversos grupos participantes do projeto.  

Para os adolescentes entre 10 a 14 anos, as atividades propostas visam 

despertar e capacitar o adolescente em Culinária Alternativa, onde aprenderá a 

encontrar novas fontes de alimentação, nutrição, sabores e fragrâncias, 

aprendendo a utilizar melhores alternativas dos alimentos disponíveis em sua 

mesa diária. 

Para os adolescentes entre 15 a 17 anos,  

I) Módulo Básico Preparatório Com objetivo de munir os adolescentes de 

ferramentas para sua emancipação da condição vulnerável perante a 

sociedade, todos participam de oficinas de inclusão digital, desenvolvimento 

humano, comunicação oral e escrita, matemática e raciocínio lógico, temas 

relacionados ao protagonismo juvenil, empreendedorismo, economia 

solidária, responsabilidade sócio-ambiental e cidadania.  

II) Módulo Técnico A formação técnica específica, acontecerá através dos três 

eixos dispostos a seguir:   

 Culinária Profissional - Primeiro ciclo voltado à capacitação em 

salgados e o segundo em preparação de bolos , doces e produtos de 

confeitaria. 

 Estética - Atividades a serem desenvolvidas com o objetivo de 

capacitar adolescentes na área de estética, em suas múltiplas 

variações: pele, cabelo, unhas. 
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 Mecânica de Motos - Atividades a serem desenvolvidas com o 

objetivo de capacitar e estimular o lado empreendedor dos 

adolescentes em conserto mecânicos de motos. 

 

O projeto se propõe a colaborar na criação de atividades que possam tirar os 

jovens e adolescentes da rua e do ócio, proporcionando-lhes além das oficinas 

técnicas especificas de cada núcleo, oficinas de Desenvolvimento Humano, 

Empreendedorismo e Economia Solidária. Consideramos como ferramentas 

indispensáveis para o seu desenvolvimento pessoal e emancipação enquanto 

cidadão vulnerável perante a sociedade, através do aprendizado em uma 

atividade que possa vir lhe gerar renda no futuro. 

Dado sua atratividade, o projeto tem se mostrado como uma ferramenta 

eficiente no acolhimento, manutenção e prevenção à transgressão por 

proporcionar aos participantes, amplo desenvolvimento, conscientização do 

seu papel e formação adequada para o desenho de um futuro melhor. 

 

Objetivo Geral 

Promover o acolhimento e inclusão social de jovens e adolescentes em 

vulnerabilidade social através do estímulo ao empreendedorismo e 

economia solidária, além das iniciativas de capacitação com foco em 

atividades que possam gerar renda, através de promoção de atividades 

cooperativas, associativas, incubadoras e empreendimento individual. 

 

Objetivos Específicos 

 Acolher crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para participar de 

oficinas de desenvolvimento pessoal com foco na culinária 

alternativa. 
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 Capacitar profissionalmente jovens de 15 a 17 anos para no futuro 

atuarem como empreendedores no ramo alimentício, estética e 

mecânico de motos, quando estes completarem 18 anos. 

 

 Promover oficinas sobre conceitos de cidadania, relações 

interpessoais, sexualidade, responsabilidade sócio-ambiental e 

respeito pelos equipamentos coletivos disponíveis na comunidade 

onde vivem. 

 

 Apoiar o desenvolvimento da capacidade de identificar 

oportunidades de negócios; produtos e serviços como alternativa 

de trabalho e renda. 

 

 Promover a qualificação quanto ao entendimento das dimensões 

do trabalho formal e informal. Das estratégias do trabalho coletivo, 

Economia Solidária, Intercooperação e Solidarismo. (benefícios e 

conseqüências para o futuro e carreira profissional destes jovens). 

 

 Proporcionar acompanhamento sócio-familiar através da 

articulação de encontros com os Pais e familiares das crianças e 

adolescentes participantes do Programa. 

 

Localização e Publico Alvo 

 

Unidade 1 - Situada à Rua Edarge Vieira Marcondes, 395, no 

Bairro do Feital – Pindamonhangaba- São Paulo.  

Unidade 2 - Situada no Bairro das Campinas, em local a ser 

definido. Início previsto a partir de Maio de 2012. 

Unidade 3 - Situada no Loteamento Cícero Prado / Liberdade, em 

local a ser definido. Início previsto a partir de Agosto de 2012. 
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Perfil da população atendida: Crianças e adolescentes entre 10 a 

17 anos, estudantes da Escola Pública ou com o Ensino Médio 

concluído e que residam nos bairros atendidos pela entidade. 

 

Critérios de seleção:  

 

 Idade compatível e interesse em participar do projeto. 

 Ser morador das comunidades atendidas pelo projeto; bairro do 

Feital; Jardim Regina, Campinas, Campininha, Loteamentos Cícero 

Prado e Liberdade. 

 Viver em situação de vulnerabilidade social, que será confirmado 

através de visita para avaliação sócio-econômica. 

 Estar matriculado em Instituição pública de ensino, as quais sejam 

participantes dos programas estabelecidos pela ONG. 

 

Metas 

 

Metas, Estratégias Utilizadas, Avaliação e Monitoramento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

ATIVIDADES E AÇÕES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

INDICADORES DE 

VERIFICAÇÃO 

 

QUANTITATIVO 

 

 

QUALITATIVO 

 

1. Acolher 20 crianças entre 10 a 

14 anos, proporcionando-lhes 

oficinas de capacitação em 

culinária alternativa.  

Promoção de capacitação em 

culinária alternativa. 

Freqüência acima 

de 75% nas 

oficinas. 

Participação, 

aprendizado e 

envolvimento nas 

oficinas. 

. Aptidão para 

executar as 

receitas 

aprendidas . 

a) Relatório de Freqüência. 

b) Questionário de auto-

avaliação. 

c) Relatório dos Educadores e 

Facilitadores do programa, 

quanto ao desenvolvimento 

do grupo. 
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2. a)Capacitar profissionalmente,  

30 jovens de 15 a 17 anos, 

sendo 10 para atuarem como 

empreendedores no ramo 

alimentício, 10 no ramo de 

estética e 10 em mecânica de 

motos 

  

Promoção de capacitação em 

culinária profissional; estética 

e mecânica de motos;  com 

objetivo de despertar o 

Espírito Empreendedor dos 

participantes do programa. 

Capacitar 75% dos 

jovens na 

atividade 

produtiva do ramo 

alimentício, 

estético e 

mecânica de 

motos. 

Qualificação 

profissional e 

conhecimentos 

das ferramentas 

para se inserir no 

mercado de 

trabalho. 

a) Relatório de Freqüência. 

b) Questionário de auto-

avaliação. 

c) Relatório elaborado pelos 

Facilitadores do programa, 

quanto ao desenvolvimento 

do grupo. 

3. Promover oficinas com foco em 

desenvolvimento humano, 

elevação da escolaridade e 

sobre conceitos de cidadania, 

responsabilidade sócio-

ambiental e respeito pelos 

bens comuns disponíveis na 

comunidade onde vivem. 

Promoção de oficinas em 

temas transversais voltados 

ao protagonismo Juvenil; 

oficinas de Língua Portuguesa 

(comunicação e Expressão); 

Matemática e Raciocínio 

Lógico; Roda de Leitura e 

Teatro, Relações 

Interpessoais e viagens 

culturais. 

Freqüência acima 

de 75% nas 

oficinas  e 

participação na 

viagem cultural. 

Participação, 

conquista do 

aprendizado e 

envolvimento nas 

oficinas. 

a) Relatório de Freqüência. 

b) Questionário de auto-

avaliação. 

c) Relatório dos Facilitadores 

quanto ao desenvolvimento 

do grupo.  

4. Apoiar o desenvolvimento da 

capacidade de identificar 

oportunidades de negócios; 

produtos e serviços como 

alternativa de trabalho e 

renda. 

 

Promoção de oficinas 

voltados a compreensão e 

ampliação da visão dos 

participantes do programa 

quanto ás oportunidades 

disponíveis de articulação e 

oferta de serviço e renda no 

ramo alimentício. 

Freqüência acima 

de 75% nas 

oficinas  e 

participação na 

viagem cultural. 

Participação, 

conquista do 

aprendizado e 

envolvimento nas 

oficinas. 

a) Relatório de Freqüência. 

b) Questionário de auto-

avaliação. 

c) Relatório dos Facilitadores, 

quanto ao desenvolvimento 

do grupo. 

5. Promover a qualificação 

quanto ao entendimento das 

dimensões do trabalho formal 

e informal.  (benefícios e 

conseqüências para seu futuro 

e carreira profissional destes 

jovens). 

Oficinas sobre mercado de 

trabalho, legislação 

trabalhista; Requisitos 

enquanto articulador de 

Empreendimento Individual, 

Economia Solidária, 

Cooperativismo e 

Associativismo. 

Freqüência acima 

de 75% nas 

oficinas  e 

participação na 

viagem cultural. 

Participação, 

conquista do 

aprendizado e 

envolvimento nas 

oficinas. 

a) Relatório de Freqüência. 

b) Questionário de auto-

avaliação. 

c) Relatório dos Facilitadores, 

quanto ao desenvolvimento 

do grupo. 

6. Proporcionar 

acompanhamento sócio-

familiar através da articulação 

de encontros com os Pais e 

familiares dos adolescentes 

participantes do Programa. 

 

Encontros quinzenais para 

discutir temas transversais do 

protagonismo juvenil e 

questões do dia a dia 

buscando emancipação dos 

grupos familiares 

participantes do programa. 

Freqüência de 

acima de 75% das 

famílias 

participantes do 

Programa. 

Fortalecimento 

dos vínculos e 

laços familiares. 

a) Relatório de Freqüência. 

nos encontros. 

b) “Feedback” dos Pais e 

adolescentes participantes do 

programa quanto a evolução 

das relações familiares. 

c) Retorno das lideranças 

locais quanto à redução de 

problemas na comunidade 

das famílias participantes do 

programa. 
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Etapas de Execução 

 

 

 

Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

01 – Custos Fixos 6536,00 

02 – Material 12.436,00 

03 – Manutenção 1.200,00 

04 – Transporte 31.874,40 

05 – Alimentação 13.095,00 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação do projeto 
x            

Abertura das Inscrições 
x            

Contratação de Facilitadores 

(Colaboradores e Voluntários) 

x            

Viabilização e Adequação de 

Espaço Físico 

X            

Treinamento de Educadores e 

Facilitadores 

x x           

Inicio das Oficinas 
 x   x     x   

Viagem Cultural 
    x        

Visita a Empresas do Ramo 

Alimentício, Estetica e Mecanica.  

   x   x    x  

Acompanhamento do Processo 
  X  x  X  x  x x 

Avaliação de Resultados 
  x x x x x x x x x x 

Reunião Pedagógica 
 x  x  x  x  x  x 
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06 – Eventos 5.310,00 

07 – Outros Gastos 10.490,00 

08 – Recursos Humanos Existentes 37.092,05 

09 – Recursos Humanos Necessários 60.672,43 

10 – Serviços de Terceiros Permanentes         -                                  

TOTAL 178.705,88 

 
 

Recursos disponibilizados pela Entidade R$ 

- Instalações - 

- Mobiliário 3.850,00 

- Equipamento 12.200,00 

- Voluntários 7.367,58 

TOTAL 23.417,58 

 7.367,58 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO  

 
202.123,46 

 

 

d) Projeto Contadores de Histórias 

 

Incentivar a leitura e promover a profissionalização, através da realização de 

apresentações de contadores de histórias que se utilizando de instrumentos 

lúdicos. Procura-se resgatar uma série de histórias - contadas pelos nossos avós, 

lendas, fábulas, contos folclóricos e obras de autores imortalizados pela 

literatura infantil – em espaços públicos, utilizando-se de recursos 

performáticos como: teatro, música e dança. O projeto é patrocinado pela 

Lyondellbasell através da empresa Direção Cultura que é a responsável pela sua 

administração, sendo o Instituto IA3 apenas o beneficiário. Projeto iniciado em 

Setembro de 2011 com previsão de término para Junho de 2012. 
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Objetivo geral do projeto: Promover o acolhimento e garantir inclusão de 

jovens e adolescentes em vulnerabilidade social através da capacitação 

profissional em contação de histórias.  

 

Localização  

 

Unidade 1 - Situada à Rua Edarge Vieira Marcondes, 395, no 

Bairro do Feital – Pindamonhangaba- São Paulo.  

 

Público Alvo: Adolescentes entre 14 e 17 anos, residentes nos bairros do Feital 

e Jardim Regina. 

 

Meta Quantitativa:  

I. Capacitar 30 adolescentes em Contação de Histórias. 

II. Buscar freqüência mínima de 75% nas oficinas. 

 

Meta Qualitativa:  
I. Estimular a leitura. 

II. Levar a jovens e adolescentes com carência cultural a 

possibilidade de contato com as mais variadas 

expressões artísticas 

III. Promover o aumento da renda per capita familiar 

 

Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

01 – Custos Fixos - 

02 – Material - 

03 – Manutenção - 

04 – Transporte - 

05 – Alimentação - 
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06 – Eventos - 

07 – Outros Gastos - 

08 – Recursos Humanos Existentes 7.200,00 

09 – Recursos Humanos Necessários - 

10 – Serviços de Terceiros Permanentes         -                                  

TOTAL 7.200,00 

 
 

Recursos disponibilizados pela Entidade R$ 

- Instalações - 

- Mobiliário - 

- Equipamento - 

- Voluntários - 

TOTAL _ 

 
 7.367,58 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO  

 
7.200,00 

A gestão financeira do projeto responsabilidade da empresa proponente, Direção Cultura, cabendo ao Instituto IA3 
apenas a gestão do contrato de coordenação do projeto. 

 

e) Projeto Contraponto 

 

O projeto pretende oferecer uma ampliação do horizonte musical, com o ensino 

regular e por 3 anos de teoria musical, canto e ensino de instrumentos de 

percussão, sopro, cordas e teclado. Ao final, com o desenvolvimento de talentos 

e interesse, se pretende formar um grupo musical cuja dimensão e forma, a 

dinâmica do processo definirá.  Aprovado em dezembro de 2011 pelo Ministério 

da Cultura, o projeto aguarda adequações necessárias para o início.  

 

Objetivo Geral 

O projeto pretende viabilizar O ENSINO de música Instrumental e canto coral 

para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em  
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Pindamonhangaba – SP, com o objetivo de ampliar o universo cultural e musical 

em populações de baixa renda. Ao final do projeto serão realizadas 4 (quatro) 

apresentações musicais – 03 03 nos bairros de origem dos alunos e 01 para o 

publico da cidade, em local a ser definido. Será gravado um CD com o repertório 

dessas apresentações. 

 

Localização e Publico Alvo 

 

Unidade  -  Local a ser definido. 

Perfil da população atendida: Adolescentes de 12 a 21 anos, 

moradores dos bairros Feital, Jardim Regina e Jardim Eloyna.  

 

Critérios de seleção:  

 

 Idade compatível e interesse em participar do projeto. 

 Ser morador das comunidades atendidas pelo projeto;  

 Viver em situação de vulnerabilidade social, que será confirmado 

através de visita para avaliação sócio-econômica. 

 Estar matriculado em Instituição pública de ensino, as quais sejam 

participantes dos programas estabelecidos pela ONG. 

 

Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

Etapa 1 : Pré-produção/Preparação 105.120,00 

Etapa 2: Produção/Execução 482.480,00 

Etapa 3: Divulgação/Comercial 7.000,00 

Etapa 4: Custos Administrativos 106.000,00 

Etapa 5: Recolhimentos 24.530,00 

TOTAL 725.130,00 
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Recursos disponibilizados pela Entidade R$ 

- Instalações - 

- Mobiliário - 

- Equipamento - 

- Voluntários - 

TOTAL 
 

 7.367,58 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO  

 
725.130,00 

 

 

 

f) Construção da Sede Própria 

 

Através da proposta de descentralização das atividades sociais, favorecendo 

assim um maior número de pessoas, este projeto visa proporcionar espaço físico 

adequado, a ser utilizado pelo Instituto IA3, na aplicação de suas diversas 

iniciativas de capacitação, geração de renda e intervenção sócio-ambiental. A 

falta de unidades próprias, muitas vezes tem se tornado fator limitante para 

ampliação do atendimento promovido pela entidade. Como atuamos em 

comunidades carentes, os imóveis disponíveis nestas localidades são de espaços 

restritos e inadequados para serem utilizados como centro de formação e 

capacitação, já que foram constituídos inicialmente para utilização de fins 

residencial. 

 

Objetivo Geral 

 

Construir o Centro de Capacitação e Inclusão, com vista a acolher jovens e 

adolescentes em vulnerabilidade social das áreas atendidas pela Instituição. 
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Localização e Publico Alvo 

 

Unidade 1 - Bairro do Feital – Pindamonhangaba- São Paulo.  

 

Metas 

 

Metas, Estratégias Utilizadas, Avaliação e Monitoramento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

ATIVIDADES E AÇÕES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

INDICADORES DE 

VERIFICAÇÃO 

 

QUANTITATIVO 

 

 

QUALITATIVO 

 

1. 

 

Construir a edificações, que 

servirá como sede da  

unidade no bairro do Feital. 

 

- contatos com o poder público 

municipal 

- contatos com empresários. 

- adequação/construção dos 

espaços 

- adequação da estrutura 

(móveis e equipamentos). 

 

01 espaço 

adequado 

(núcleo) ao 

funcionamento 

dos diversos 

projetos do IA3 

 

Número de 

projetos 

implantados no 

núcleo. 

 

Relatório de obra 

Planilhas de 

acompanhamento  

de execução. 

Fotos 

 

 

Fases de Execução  

 

 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aquisição do Terreno, caso 

não seja víavel a doação ou 

concessão pela Prefeitura 

x            

Fundação e Infraestrutura 

(alicerce) 

x x           

Estrutura 
x x           

Alvenaria/Divisórias 
 x x          

Impermeabilizações 
 x x          
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Projeto hidráulica 
  x x         

Projeto de Elétrica 
    x        

Forro  
   x         

Esquadrias 
     X       

Revestimentos Internos 
     x       

Pintura 
     x       

Fachada 
      x      

Projeto Executivo 

(iluminação e mobiliário) 

      x x     

Aquisição de 

Equipamentos em geral 

      x x     

Projeto e execução 

Paisagística 

        x    

Coordenador para 

Execução da Obra 

x x x x x x x x x x x x 

Despesas com Aprovação 

junto a Prefeitura 

          x  

Despesas com 

documentação, taxas, 

emolumentos e licenças 

para funcionamento 

          x  
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Orçamento Previsto 

 

Orçamento Financeiro Destinado Exclusivamente ao 
Desenvolvimento do Projeto 

R$ Total 

Aquisição do Terreno, caso não seja viável a doação ou cessão pela 
Prefeitura 300.000,00 

Fundação e Infraestrutura (Alicerce) 27.000,00 

Estrutura 27.000,00 

Alvenaria/Divisórias 42.000,00 

Impermeabilização 9.000,00 

Projeto Hidráulico 13.500,00 

Projeto Elétrica 13.500,00 

Forro 9.000,00 

Esquadrias 27.000,00 

Revestimentos Internos 40.500,00 

Pintura 18.000,00 

Fachada 16.000,00 

Projeto Executivo (iluminação e mobiliário) 8.000,00 

Aquisição de Equipamento em Geral 50.000,00 

Projeto e execução paisagistica 6.000,00 

Direção Geral para execução da obra 20.000,00 

Despesas com aprovação junto a Prefeitura 7.000,00 

Despesas com Documentação, taxas, emoluentes e licença para 
funcionamento. 4.500,00 

TOTAL 638.000,00 

 
 
 

CUSTO  R$ 

 
CUSTO TOTAL DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO  

 
638.000,00 
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VII) Forma de Participação dos Usuários  

 

A elaboração dos projetos é de responsabilidade do corpo técnico e voluntário 

do Instituto que, a partir do diagnóstico prévio das condições sociais e 

ambientais e do estudo dos indicadores de vulnerabilidade juvenil, realizado em 

2008 e reavaliado anualmente, traça as estratégias de atuação. Pretendemos 

com os nossos projetos interferir em algumas condições sociais e ambientais de 

cada adolescente, de modo a transformar e estimular o desenvolvimento 

integral de cada um deles. 

Os usuários (adolescentes e suas famílias) participam dos projetos a partir de sua 

implantação. Todas as atividades são presenciais, em oficinas teóricas e práticas, 

através de jogos cooperativos, visitas culturais e trabalho de campo. 

Destaque especial para o trabalho com a família: faz parte da nossa metodologia 

reunião quinzenal com membros da família, discutindo e avaliando as etapas dos 

projetos. 
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Elaboração  

 

Material elaborado como parte do planejamento estratégico da Instituição. 

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente. 

Pindamonhangaba, Fevereiro  – 2012. 


