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1. 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 da Re-
solução n.5/2011, o IA3 Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente, vem apresentar as infor-
mações solicitadas pelas respectivas normativas 
em seu Plano de Ação para o ano de 2016.

Nossa MIssão
Contribuir com a formação integral de ado-
lescentes através de atividades 
educacionais, culturais, esportivas e 
qualificação profissional, como alternativa 
de inclusão social, combate à pobreza e 
emancipação daqueles em situação de vul-
nerabilidade social.

Nossa VIsão
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.

O Instituto IA3 
FUNDADO em maio de 2008, após a reali-

zação de um diagnóstico social no município de 
Pindamonhangaba.  O Instituto IA3 é uma orga-
nização não governamental, sem fins econômi-
cos com a missão de promover a inclusão social, 
combater a pobreza e prevenir a transgressão 
de jovens e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social.

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 compro-
misso de fazer sempre mais e melhor.

Transparência: 
Manter uma relação ética e verdadeira com o 
público-alvo. 
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2. Finalidades 
Estatutárias

Tem por finalidade a promoção da ci-
dadania e o enfretamento das desigualdades, 
através de trabalhos assistenciais que visem 
amparar pessoas em estado de vulnerabilidade 
social, não fazendo distinção de raça, sexo, cor, 
idade, credo religioso ou politico, bem como 
condição social, o que garantirá a universalida-
de do atendimento, independente da contra-
prestação do usuário.

 

Objetivos
A entidade tem por finalidade desenvol-

ver programas assistenciais continuados, per-
manentes e planejados, na modalidade de aten-
dimento, assessoramento ou defesa e garantia 
de direitos, em conformidade com os parâme-
tros estabelecidos na Lei Orgânica de Assistên-
cia Social – N°. 8.742/93, cumulada com o Decre-
to N°. 6.308/07, visando à promoção da pessoa 
humana, em igualdade de condições. Para aten-
der a missão, o Instituto IA3 tem por objetivo:

I.  Acolher prioritariamente crianças e jovens 
entre 10 e 21 anos para desenvolver suas 
potencialidades e promover o aprendiza-
do de habilidades que os capacitem para o 
exercício da cidadania plena;

II. Contribuir para a formação integral dos 
adolescentes através de atividades educa-
cionais, culturais e esportivas;

III. Divulgar, entre os jovens, tecnologias al-
ternativas de produção, que garantam o 
desenvolvimento sustentável dos proces-
sos produtivos e a preservação do meio 
ambiente;

IV. Apoiar as experiências de trabalho coo-
perativo e de economia solidária como 

forma de organização para a produção 
e comercialização de produtos diversos, 
além da geração de renda aos participan-
tes dos programas;

V. Estimular a participação dos jovens no 
planejamento das atividades, descobrin-
do lideranças que possam efetivar ações 
coerentes com os objetivos da Entidade, 
bem como coordenar as equipes de gera-
ção de renda. 

VI. Desenvolver pesquisas, em parceria com 
as instituições acadêmicas, que busquem 
promover o crescimento intelectual e a 
plena realização da cidadania.

VII. Promover e incentivar a qualificação 
profissional dos adolescentes visando à 
inserção no mercado de trabalho através 
da Lei do Aprendiz nº. 10.097/2000, De-
creto nº. 5.598/2005 e respectivas porta-
rias de nºs.: 615 de 13.12.2007, 1.003 de 
04.12.2008, 656 de 29.03.2010 e 723 de 
23.04.2012 e da Lei do Estágio nº. 11.788 
de 25/09/2008 do Ministério do Trabalho 
e Emprego - MTE.

VIII. Valorizar e incentivar, através de premia-
ção e/ou ajuda de custo, a aquisição de 
competências e habilidades que contri-
buam para a formação integral dos ado-
lescentes e jovens.

IX. Prestar apoio à família dos jovens assis-
tidos, como iniciativa ao fortalecimento 
dos vínculos afetivos, proteção básica do 
núcleo familiar, visando promover o de-
senvolvimento e o protagonismo das fa-
mílias assistidas.

3. origem dos 
Recursos

I.  Contribuição de Associados
II. Doações Expontâneas 
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III. Receita de Eventos
IV. Recursos de Empresas via FUMCAD
V. Recursos de Pessoas Físicas via FUMCAD
VI. Recursos de Empresas via Lei Rouanet
VII. Recursos Estaduais
VIII. Recursos Federais
IX. Recursos Internacionais

4. Infraestrutura
O IA3 desenvolve seus projetos de qua-

lificação profissional, serviço de convivência  e 
fortalecimento de vínculo, cultura (dramatur-
gia e música), geração de renda em 7 polos de 
atendimento na cidade de Pindamonhangaba, 
contendo com a estrutura física adequada de 
atendimento. Os polos estão localizados nos se-
guintes endereços:

Polo I:  Av. Edarge Vieira Marcondes, 22 | Vista 
Alegre (Feital) | Pinda/SP | CEP: 12.442-230.

Polo II: Av.Darcy Vieira Marcondes, 92  Vista Ale-
gre (Feital) | Pinda/SP | CEP: 12.442-010.

Polo III: Av. João Francisco da Silva, 2700
Feital | Pinda/SP | CEP:  12.441-360.

Polo IV: R. Regina Célia Pestana César, 229 – Cas-
tolira – Pinda/SP – CEP: 12.405-490.

Polo V: Av. Profª. Mirian Maria Monteiro Ferraz, 
250 | Vila São Paulo (Comunidade Santa Clara) | 
Pinda/SP – CEP: 12405-582.

Polo VI: R. Wilson Muassab, 15 | Araretama | Pin-
da/SP – CEP: 12.423-600.

Polo VII: R Prudente de Morais, 167, SL 2
Centro |  Pinda/SP | CEP: 12.400-230.





PRoJETo
aPRENDIZ 

Na EMPREsa
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Objetivo Geral
Promover o acolhimento e garantir inclu-

são de jovens e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, através da capacitação 
profissional metódica para o exercício profissio-
nal e adequada inserção no mercado de traba-
lho, ao criar condições de empregabilidade.

Localização,  Público 
Alvo e Capacidade 
de Atendimento

Feital: Beneficiários oriundos dos bairros 
do Feital, Vista alegre, Jardim Regina, Jardim 
Eloyna, Beta, Cidade Nova e entorno.

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1
Acolher 100 jovens e adolescentes entre 
15 e 17 anos e 11 meses para participar 
de oficinas de desenvolvimento humano.  

Promoção de 430 horas de oficinas relacionados 
a temas relacionados ao protagonismo juvenil, 
desenvolvimento humano e capacitação básica 
para o trabalho como (relacionamento inter-pes-
soal,  trabalho em equipe, comunicação oral e 
escrita, teatro, matemática e raciocínio lógico).

Estimular que 
70% dos jovens 
completem este 
estágio.       
Perseguir inova-
ção e atrativida-
de garantindo 
frequência 
mínima 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 autoestima 
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 autoavaliação.
e) Avaliação formal do aprendizado.
f) Fotos e Material de Divulgação.

2

Capacitar profissionalmente 75 
jovens entre 15 a 17 anos e 11 meses nos 
módulos específicos I e II para atuarem 
como Assistente Administrativo; Ope-
rador Alimentador de Produção, Opera-
dores do Comércio em Lojas e Mercado 
– Repositor de Mercadorias e/ou  Assis-
tente de Vendas  via Lei do Aprendiz, 
estágio ou funcionário CLT.

Promoção de 430 horas de capacitação técnica 
por ano nas modalidades de Assistente Admi-
nistrativo, Operadores do Comércio em Lojas e 
Mercado-Repositor de Mercadorias e Assistente 
de Vendas, conforme descritas na grade curricu-
lar promovendo uma visão ampla e capacidade 
de executivas atividades de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração geral, finanças, 
logística, almoxarifado, atendimento ao  cliente e 
movimentação de material.

Estimular 80% 
da freqüência 
dos jovens no 
programa.
Garantir que 
70% 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-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.

5. Projeto 
aprendiz na 
Empresa

Programa de capacitação profissional me-
tódica que, através da Lei do Aprendiz, visa pro-
mover o acesso ao mercado formal de trabalho 
de jovens e adolescentes em situação de vul-
nerabilidade social do município de Pindamo-
nhangaba. O programa busca desenvolver nos 
jovens capacidades para atuar nos primeiros 
estágios ocupacionais das cadeias produtivas e 
no desenvolvimento de habilidades básicas (co-
municação, trabalho em equipe, empreende-
dorismo, participação cidadã, entre outros) que 
ampliem suas condições de empregabilidade e 
de manutenção no mercado de trabalho. 
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1
Acolher 100 jovens e adolescentes entre 
15 e 17 anos e 11 meses para participar 
de oficinas de desenvolvimento humano.  

Promoção de 430 horas de oficinas relacionados 
a temas relacionados ao protagonismo juvenil, 
desenvolvimento humano e capacitação básica 
para o trabalho como (relacionamento inter-pes-
soal,  trabalho em equipe, comunicação oral e 
escrita, teatro, matemática e raciocínio lógico).

Estimular que 
70% dos jovens 
completem este 
estágio.       
Perseguir inova-
ção e atrativida-
de garantindo 
frequência 
mínima 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 autoestima 
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 autoavaliação.
e) Avaliação formal do aprendizado.
f) Fotos e Material de Divulgação.

2

Capacitar profissionalmente 75 
jovens entre 15 a 17 anos e 11 meses nos 
módulos específicos I e II para atuarem 
como Assistente Administrativo; Ope-
rador Alimentador de Produção, Opera-
dores do Comércio em Lojas e Mercado 
– Repositor de Mercadorias e/ou  Assis-
tente de Vendas  via Lei do Aprendiz, 
estágio ou funcionário CLT.

Promoção de 430 horas de capacitação técnica 
por ano nas modalidades de Assistente Admi-
nistrativo, Operadores do Comércio em Lojas e 
Mercado-Repositor de Mercadorias e Assistente 
de Vendas, conforme descritas na grade curricu-
lar promovendo uma visão ampla e capacidade 
de executivas atividades de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração geral, finanças, 
logística, almoxarifado, atendimento ao  cliente e 
movimentação de material.

Estimular 80% 
da freqüência 
dos jovens no 
programa.
Garantir que 
70% 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-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.

Centro: Beneficiários dos demais bairros 
não contemplados com unidade física dentro 
do próprio bairro.

araretama: Beneficiários oriundos dos 
bairros do Araretama, Cidade Jardim e entorno.

Vila são Paulo: Beneficiários oriundos 
dos bairros do Castolira, Vila São Paulo, Água 
Preta, Residencial Andrade e entorno.

liberdade/Cícero Prado: Beneficiários 
oriundos dos bairros Liberdade e Cícero Prado, 
em especial dos conjuntos habitacional.

Capacidade de atendimento: 

175 jovens e adolescentes participando 
de oficinas de desenvolvimento das relações 
humanas e capacitação profissional e 60 aten-
dimentos em oficinas de educação continuada.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 31.016,29
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 63.604,75
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 127.887,96
4 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total 242.509,00

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

3 Promover 60 atendimentos em oficinas de 
educação continuada.

Promoção de 96 horas de oficinas relaciona-
dos a temas voltados a qualificação especifica 
em Depto Pessoal, PCP, informática avançada, 
orientação vocacional e aprendizado de outras 
línguas estrangeiras e orientação vocacional.

Estimular que 70% dos 
jovens completem este 
estágio.

Participação, conquista 
do aprendizado e en-
volvimento nas oficinas. 
Qualidade na capacitação 
profissional para que 
exista a manutenção do 
emprego.

a) No. Efetivo de Matrículas.    
b) No. Efetivo de Oficinas Realizadas Rela-
tório de Atividades.       
c) Índice de Freqüência 
Lista de Freqüência.
d) Nível de Interesse e Aplicação no  Tra-
balho Questionário de auto-avaliação.
e) Avaliação formal do aprendizado.
f) Fotos e Material de Divulgação.

4 Promover o aumento da renda familiar. Articulação, aproximação e sensibilização das 
empresas para contratação dos jovens.

Promover a inclusão no 
mercado de trabalho 
de 50% 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 Visitas, contatos 
gerados com empresas.
b) Relatório de Atividades.
c) Quantidade de Empregos Gerados 
Verificação através de Contratos de 
Trabalhos assinados.

5

Promover oficinas sobre conceitos de cida-
dania, 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 partici-
pantes objetivando o exercício da cidadania, a 
promoção e participação comunitária.

Promover três atividades 
sociais e de apoio duran-
te ano: a) Debate polí-
tico-eleitoral tendo em 
vista processo eleitoral. 
b) Intervenção coletiva 
ambiental.
c) Dia do voluntariado.

O desenvolvimento de 
cidadãos conscientes da 
sua corresponsabilidade 
na transformação da so-
ciedade, desenvolvimen-
to do papel socialmente 
responsável e o desen-
volvimento 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.

6

Promover a qualificação quanto ao enten-
dimento das dimensões do trabalho formal 
e informal.  (benefícios e conseqüências 
para seu futuro e carreira profissional des-
tes jovens).

54 horas de oficinas sobre mercado de trabalho, 
legislação trabalhista; Requisitos enquanto arti-
culador de Empreendimento Individual, Econo-
mia Solidária, Cooperativismo e Associativismo.

Número de Jovens tra-
balhando em empregos 
formais, com carteira 
assinada.

Adequado exercício pro-
fissional versus idade do 
adolescente. O respeito 
das empresas contratan-
tes 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.

7

Proporcionar acompanhamento sócio-fa-
miliar através da articulação de encontros 
com os Pais e familiares dos adolescentes 
participantes do Programa.

Promover encontros mensais para discutir 
temas transversais do protagonismo juvenil 
e questões do dia a dia buscando emancipa-
ção dos grupos familiares participantes do 
programa.

Freqüência de acima de 
75% das famílias partici-
pantes do Programa.

Fortalecimento dos víncu-
los e laços familiares.

a) Relatório de Freqüência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes par-
ticipantes do programa quanto à evolu-
ção das relações familiares.
c) Retorno das lideranças locais quanto 
à redução de problemas na comunidade 
das famílias participantes do programa.
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

3 Promover 60 atendimentos em oficinas de 
educação continuada.

Promoção de 96 horas de oficinas relaciona-
dos a temas voltados a qualificação especifica 
em Depto Pessoal, PCP, informática avançada, 
orientação vocacional e aprendizado de outras 
línguas estrangeiras e orientação vocacional.

Estimular que 70% dos 
jovens completem este 
estágio.

Participação, conquista 
do aprendizado e en-
volvimento nas oficinas. 
Qualidade na capacitação 
profissional para que 
exista a manutenção do 
emprego.

a) No. Efetivo de Matrículas.    
b) No. Efetivo de Oficinas Realizadas Rela-
tório de Atividades.       
c) Índice de Freqüência 
Lista de Freqüência.
d) Nível de Interesse e Aplicação no  Tra-
balho Questionário de auto-avaliação.
e) Avaliação formal do aprendizado.
f) Fotos e Material de Divulgação.

4 Promover o aumento da renda familiar. Articulação, aproximação e sensibilização das 
empresas para contratação dos jovens.

Promover a inclusão no 
mercado de trabalho 
de 50% 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 Visitas, contatos 
gerados com empresas.
b) Relatório de Atividades.
c) Quantidade de Empregos Gerados 
Verificação através de Contratos de 
Trabalhos assinados.

5

Promover oficinas sobre conceitos de cida-
dania, 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 partici-
pantes objetivando o exercício da cidadania, a 
promoção e participação comunitária.

Promover três atividades 
sociais e de apoio duran-
te ano: a) Debate polí-
tico-eleitoral tendo em 
vista processo eleitoral. 
b) Intervenção coletiva 
ambiental.
c) Dia do voluntariado.

O desenvolvimento de 
cidadãos conscientes da 
sua corresponsabilidade 
na transformação da so-
ciedade, desenvolvimen-
to do papel socialmente 
responsável e o desen-
volvimento 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.

6

Promover a qualificação quanto ao enten-
dimento das dimensões do trabalho formal 
e informal.  (benefícios e conseqüências 
para seu futuro e carreira profissional des-
tes jovens).

54 horas de oficinas sobre mercado de trabalho, 
legislação trabalhista; Requisitos enquanto arti-
culador de Empreendimento Individual, Econo-
mia Solidária, Cooperativismo e Associativismo.

Número de Jovens tra-
balhando em empregos 
formais, com carteira 
assinada.

Adequado exercício pro-
fissional versus idade do 
adolescente. O respeito 
das empresas contratan-
tes 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.

7

Proporcionar acompanhamento sócio-fa-
miliar através da articulação de encontros 
com os Pais e familiares dos adolescentes 
participantes do Programa.

Promover encontros mensais para discutir 
temas transversais do protagonismo juvenil 
e questões do dia a dia buscando emancipa-
ção dos grupos familiares participantes do 
programa.

Freqüência de acima de 
75% das famílias partici-
pantes do Programa.

Fortalecimento dos víncu-
los e laços familiares.

a) Relatório de Freqüência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes par-
ticipantes do programa quanto à evolu-
ção das relações familiares.
c) Retorno das lideranças locais quanto 
à redução de problemas na comunidade 
das famílias participantes do programa.
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6. Projeto Cubo 
ambiental

Projeto idealizado em três eixos: oficinas 
de alfabetização ecológica e educação am-
biental, estímulo à coleta seletiva e atividades 
práticas de intervenção e revitalização de áreas 
degradadas/deterioradas.

O Projeto possui como premissa criar a 
conscientização ambiental prioritariamente 
nos jovens residentes dos bairros atendidos 
pela entidade.

O Projeto Cubo Ambiental desenvolve a 
consciência para a sustentabilidade através das 
oficinas de educação ambiental, palestras e mo-
bilizações. As atividades são abordadas a partir 
de discussões, vídeos e dinâmicas participativas. 

Como iniciativa de manutenção do pro-
grama e incentivo a coleta seletiva, semanal-
mente os jovens arrecadam diversos materiais 
como papel (encartes, cadernos, jornal, revistas, 
papelão), plásticos (sacolas, PET de refrigeran-
te 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 mate-
riais são pesados e trocados por uma cédula am-
biental denominada “ECOMOEDA” que pode ser 
trocada por produtos da Lojinha Sustentável do 
IA3. A “lojinha sustentável” que atinge não so-
mente os inscritos no projeto como também os 
participantes de outros projetos do IA3 e toda a 
comunidade do bairro do Feital e entorno.

Objetivo Geral
Criar a consciência ambiental em crianças 

e adolescentes através da educação ambiental, 
que incluí ações educativas relacionadas ao des-
tino do lixo e de materiais recicláveis, interven-
ções ambientais nas comunidades.

Localização, Público 
Alvo e Capacidade de 
Atendimento

Feital: Beneficiários oriundos dos bairros 
do Feital, Vista alegre, Jardim Regina, Jardim 
Eloyna, Beta, Cidade Nova e entorno.

Centro: Beneficiários dos demais bairros 
não contemplados com unidade física dentro 
do próprio bairro.

araretama: Beneficiários oriundos dos 
bairros do Araretama, Cidade Jardim e entorno.

Vila são Paulo: Beneficiários oriundos 
dos bairros do Castolira, Vila São Paulo, Água 
Preta, Residencial Andrade e entorno.

liberdade/Cícero Prado: Beneficiários 
oriundos dos bairros Liberdade e Cícero Prado, 
em especial dos conjuntos habitacional.

Capacidade de atendimento: 
800 beneficiários diretos.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo
ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 13.161,42
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 20.100,00
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 39.738,58
4 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total 83.000,00

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Promover oficinas de alfabetização eco-
lógica e educação ambiental, por meio 
de ações de mobilização, sensibilizações 
e intervenções in loco a 800 beneficiários 
entre crianças e adolescentes de 10 a 17 
anos e onze meses. 

Elaborar divulgação e ficha de inscrição:
a) Oficinas em Sala de aula;
b) Trabalho de Campo: 
Oficinas realizadas ao ar livre;
c) Palestras;
 

a) 05 oficinas em sala de aula com apresen-
tação de conceitos de uso e ocupação do 
solo, área degradada, destinação de resídu-
os sólidos e reuso de materiais;
b) 05 oficinas realizadas ao ar livre, no Bairro 
Feital e Moreira Cesar com atividades de 
intervenções em áreas degradadas.
c) 05 Palestras entre escolas públicas muni-
cipais e estaduais.

Ficha de avaliação de 
aprendizagem apli-
cada aos alunos.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

2

Realizar 04 ecos-oficina de capacitação de 
reuso de materiais com os adolescentes 
de 14 a 17 anos e onze meses e/ou aberto 
a comunidade, em parceria com a Escola 
da Família dos bairros atendidos pela 
instituição.

Elaborar divulgação e ficha de inscrição.
Participação mínima de 10 pessoas por 
oficina.

Ficha de avaliação 
de aprendizagem e 
satisfação aplicada 
aos alunos.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

3

Oferecer 16 horas de capacitação em 
meio ambiente para 10 monitores e par-
ticipantes do programa Escola da Família 
nos Bairros Feital e Moreira Cesar para 
divulgar a destinação de resíduos sólidos.

Promover parceria com o programa Escola da 
Família, por meio de oficinas de capacitação para 
os monitores.

Realização de 16hs de atividades entre teó-
ricas e práticas.

Beneficiar 10 monitores com a capacitação.

Ficha de avaliação 
de aprendizagem e 
satisfação aplicada 
aos monitores.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

4

Promover 02 Encontros para divulgação 
e avaliação de resultados alcançados das 
iniciativas desenvolvidas com as comuni-
dades do bairro Feital e Moreira Cesar.

a) Divulgação de banner;
b) Divulgação site;
c) Divulgação jornal;
d) Semana do meio ambiente;
e) Elaboração de folders.

Atingir no mínimo 60% da área geográfica 
de cada região.

Aumentar 25% os resíduos sólidos coleta-
dos nos bairros atendidos.

Percepção dos mo-
radores quanto às 
atividades de meio 
ambiente no bairro e 
sua importância.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Exemplares dos materiais 
elaborados, produzidos e 
aplicados.
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Promover oficinas de alfabetização eco-
lógica e educação ambiental, por meio 
de ações de mobilização, sensibilizações 
e intervenções in loco a 800 beneficiários 
entre crianças e adolescentes de 10 a 17 
anos e onze meses. 

Elaborar divulgação e ficha de inscrição:
a) Oficinas em Sala de aula;
b) Trabalho de Campo: 
Oficinas realizadas ao ar livre;
c) Palestras;
 

a) 05 oficinas em sala de aula com apresen-
tação de conceitos de uso e ocupação do 
solo, área degradada, destinação de resídu-
os sólidos e reuso de materiais;
b) 05 oficinas realizadas ao ar livre, no Bairro 
Feital e Moreira Cesar com atividades de 
intervenções em áreas degradadas.
c) 05 Palestras entre escolas públicas muni-
cipais e estaduais.

Ficha de avaliação de 
aprendizagem apli-
cada aos alunos.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

2

Realizar 04 ecos-oficina de capacitação de 
reuso de materiais com os adolescentes 
de 14 a 17 anos e onze meses e/ou aberto 
a comunidade, em parceria com a Escola 
da Família dos bairros atendidos pela 
instituição.

Elaborar divulgação e ficha de inscrição.
Participação mínima de 10 pessoas por 
oficina.

Ficha de avaliação 
de aprendizagem e 
satisfação aplicada 
aos alunos.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

3

Oferecer 16 horas de capacitação em 
meio ambiente para 10 monitores e par-
ticipantes do programa Escola da Família 
nos Bairros Feital e Moreira Cesar para 
divulgar a destinação de resíduos sólidos.

Promover parceria com o programa Escola da 
Família, por meio de oficinas de capacitação para 
os monitores.

Realização de 16hs de atividades entre teó-
ricas e práticas.

Beneficiar 10 monitores com a capacitação.

Ficha de avaliação 
de aprendizagem e 
satisfação aplicada 
aos monitores.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Lista de presença.

4

Promover 02 Encontros para divulgação 
e avaliação de resultados alcançados das 
iniciativas desenvolvidas com as comuni-
dades do bairro Feital e Moreira Cesar.

a) Divulgação de banner;
b) Divulgação site;
c) Divulgação jornal;
d) Semana do meio ambiente;
e) Elaboração de folders.

Atingir no mínimo 60% da área geográfica 
de cada região.

Aumentar 25% os resíduos sólidos coleta-
dos nos bairros atendidos.

Percepção dos mo-
radores quanto às 
atividades de meio 
ambiente no bairro e 
sua importância.

a) Relatórios do coordena-
dor do projeto.
b) Registros fotográficos e 
c) Exemplares dos materiais 
elaborados, produzidos e 
aplicados.
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7. Projeto 
Primeiros
Passos

Projeto de geração de Renda & Empre-
endedorismo com intuito de promover o desen-
volvimento e profissionalização e de fomentar o 
espirito empreendedor através da qualificação 
em atividades produtivas, prestação de serviços 
e orientações em gestão de negócios.

O projeto se propõe a colaborar na cria-
ção de atividades que possam tirar os jovens e 
adolescentes da rua e do ócio, proporcionando-
lhes oficinas técnicas especificas de cada núcleo,  
trabalho com temas transversais em oficinas de 
Desenvolvimento Humano e Cidadania, ativida-
des de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Em-
preendedorismo e Economia Solidária. 

Os programas foram delineados respei-
tando o grau intelectual, fases do desenvolvi-
mento e legislação vigente aplicável às áreas 
de atuação das oficinas.

As oficinas técnicas busca conciliar de-
manda de mercado e interesse dos beneficiá-
rios, podendo desta forma sofrer alterações em 
sua área técnica de desenvolvimento (oficinas 
de formação técnica, atualmente são forneci-
das qualificações em Estética e Beleza, Culiná-
ria Profissional, Panificação, Fabricação de Joias 
em breve Comunicação e Designer).

Objetivo Geral
Promover o acolhimento e inclusão social 

de jovens e adolescentes em vulnerabilidade so-
cial através do estímulo ao empreendedorismo 
e economia solidária, iniciativas de capacitação 
com foco em atividades que possam gerar ren-
da, através de promoção de atividades coope-
rativas, associativas, incubadoras e empreendi-
mento individual.

Localização, Público 
Alvo e Capacidade de 
Atendimento

Feital: Beneficiários oriundos dos bair-
ros do Feital, Vista alegre, Jardim Regina, Jardim 
Eloyna, Beta, Cidade Nova e entorno.

Centro: Beneficiários dos demais bairros 
não contemplados com unidade física dentro 
do próprio bairro.

araretama: Beneficiários oriundos dos 
bairros do Araretama, Cidade Jardim e entorno.

Vila são Paulo: Beneficiários oriundos 
dos bairros do Castolira, Vila São Paulo, Água 
Preta, Residencial Andrade e entorno.

liberdade/Cícero Prado: Beneficiários 
oriundos dos bairros Liberdade e Cícero Prado, 
em especial dos conjuntos habitacional.

Capacidade de atendimento: 
80 jovens e adolescentes.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo
ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 25.702,90
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 49.760,00
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 52.537,10
4 MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total 178.000,00

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Capacitar profissionalmente, 60 jovens 
a partir de 16 anos, entre as modalidade 
de formação técnica, para atuarem como 
empreendedores.

Promoção de capacitação em culinária profis-
sional - panificação, estética e beleza, fabricação 
de joias e comunicação e design; com objetivo 
de despertar o Espírito Empreendedor.

Capacitar 70% dos 
jovens .

Qualificação profissional e co-
nhecimentos 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 desenvolvimen-
to do grupo.

2

Promover oficinas com foco em desenvolvi-
mento humano, elevação da escolaridade e 
sobre conceitos de cidadania, responsabili-
dade sócio-ambiental e respeito pelos bens 
comuns disponíveis na comunidade onde 
vivem.

Promoção de oficinas em temas transversais 
voltados ao desenvolvimento das relações hu-
manas e cidadania, para o incentivo ao protago-
nismo juvenil, além de realização de e viagens 
culturais e visitas técnicas que possibilitem a 
consolidação da aprendizagem.

Frequência mínima 
de 75% nas oficinas e 
participação na via-
gem cultural e visitas 
técnicas.

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. 

3

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 pro-
grama quanto ás oportunidades disponíveis de 
articulação e oferta de serviço e renda.

Frequência mínima 
de 75%. 

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

Promover a qualificação quanto ao enten-
dimento das dimensões do trabalho formal 
e informal.  (benefícios e conseqüências 
para seu futuro e carreira profissional des-
tes jovens).

Oficinas sobre mercado de trabalho, legislação 
trabalhista; Requisitos enquanto articulador de 
Empreendimento Individual, Economia Solidá-
ria, Cooperativismo e Associativismo.

Frequência mínima 
de 75%.

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

Proporcionar acompanhamento sócio-fa-
miliar através da articulação de encontros 
com os Pais e familiares dos adolescentes 
participantes do Programa.

Encontros mensais para discutir temas trans-
versais do protagonismo juvenil e questões do 
dia a dia buscando emancipação dos grupos 
familiares participantes do programa.

Frequência mínima 
de 75%.

Fortalecimento dos vínculos e 
laços familiares.

a) Relatório de Freqüência. nos encon-
tros.
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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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Capacitar profissionalmente, 60 jovens 
a partir de 16 anos, entre as modalidade 
de formação técnica, para atuarem como 
empreendedores.

Promoção de capacitação em culinária profis-
sional - panificação, estética e beleza, fabricação 
de joias e comunicação e design; com objetivo 
de despertar o Espírito Empreendedor.

Capacitar 70% dos 
jovens .

Qualificação profissional e co-
nhecimentos 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 desenvolvimen-
to do grupo.

2

Promover oficinas com foco em desenvolvi-
mento humano, elevação da escolaridade e 
sobre conceitos de cidadania, responsabili-
dade sócio-ambiental e respeito pelos bens 
comuns disponíveis na comunidade onde 
vivem.

Promoção de oficinas em temas transversais 
voltados ao desenvolvimento das relações hu-
manas e cidadania, para o incentivo ao protago-
nismo juvenil, além de realização de e viagens 
culturais e visitas técnicas que possibilitem a 
consolidação da aprendizagem.

Frequência mínima 
de 75% nas oficinas e 
participação na via-
gem cultural e visitas 
técnicas.

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. 

3

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 pro-
grama quanto ás oportunidades disponíveis de 
articulação e oferta de serviço e renda.

Frequência mínima 
de 75%. 

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

Promover a qualificação quanto ao enten-
dimento das dimensões do trabalho formal 
e informal.  (benefícios e conseqüências 
para seu futuro e carreira profissional des-
tes jovens).

Oficinas sobre mercado de trabalho, legislação 
trabalhista; Requisitos enquanto articulador de 
Empreendimento Individual, Economia Solidá-
ria, Cooperativismo e Associativismo.

Frequência mínima 
de 75%.

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

Proporcionar acompanhamento sócio-fa-
miliar através da articulação de encontros 
com os Pais e familiares dos adolescentes 
participantes do Programa.

Encontros mensais para discutir temas trans-
versais do protagonismo juvenil e questões do 
dia a dia buscando emancipação dos grupos 
familiares participantes do programa.

Frequência mínima 
de 75%.

Fortalecimento dos vínculos e 
laços familiares.

a) Relatório de Freqüência. nos encon-
tros.
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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8. Projeto 
Vem ser

Em parceria com a Secretaria de Saúde 
e Assistência Social o Vem SER é um projeto 
de Geração de Renda & Empreendedorismo 
com intuito de fomentar o espirito empreen-
dedor através da qualificação em atividades 
produtivas na confecção de produtos a partir 
de materiais recicláveis, papel artesanal, além 
de bolsas, acessórios e outros materiais em te-
cido, utilizando-se de técnicas artesanais tais 
como reaproveitamento de resíduos de pa-
pel (papel branco, jornal, reciclados, saco de 
cimento, entre outros), encadernação, decou-
pagem, forração francesa, patchwork, borda-
dos, prestação de serviços e orientações em 
gestão de negócios.

Em conjunto com as oficinas técnicas 
os participantes passam por um programa de 
desenvolvimento das relações humanas, além 
de oficinas voltadas ao empreendedorismo e 
acompanhamento psicossocial.

Objetivo Geral
O projeto se propõe a promover o aco-

lhimento e inclusão social nas comunidades 
carentes atendidas pela entidade, através da 
promoção de oficinas de desenvolvimento das 
relações humanas, cidadania e capacitação 
profissional em técnicas artesanais e costura de 
bolsas e outros acessórios, visando tirá-los do 
ócio, além de estimular o empreendedorismo 
e a emancipação enquanto cidadão vulnerável 
perante a sociedade, através do aprendizado 
em uma atividade profissional que possa lhe 
gerar renda e facilitação da promoção do tra-
balho organizado e em rede com demais par-
cerias locais e órgãos municipais.

Localização, Público 
Alvo e Capacidade 
de Atendimento

Feital: Público a partir dos 16 anos, oriun-
do dos bairros Feital, Vista alegre, Jardim Regina, 
Jardim Eloyna, Cidade Nova e entorno.

Castolira: Público a partir dos 16 anos, 
oriundo do bairro do Castolira, Vila São Paulo, 
Palmeiras e Morumbi.

Capacidade de atendimento: 
40 beneficiários.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo
ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 23.135,13
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 61.137,10
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 39.207,77
4 MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total 123.480,00

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo Qualitativo

1

Promover inclusão e transformação social 
nas comunidades carentes atendidas pela 
entidade, assim como qualificação profis-
sional técnica de qualidade para 40 bene-
ficiários entre as comunidades atendidas 
pelo programa.

Promover oficinas de desenvolvimento e cida-
dania, além de oficinas de empreendedorismo 
e técnicas relacionadas as especificidade de 
cada polo a 40 participantes dos programas.

Capacitar 70% do 
público
 inscrito.

Qualificação profissional e conhe-
cimentos das ferramentas para se 
inserir no mercado de trabalho.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de Autoavaliação
c) Relatório das oficinas, quanto ao 
desenvolvimento do grupo.

2

Desenvolver parcerias na recepção de 
materiais recicláveis e outros materiais em 
tecido a ser utilizados como insumos na 
confecção dos produtos.

Desenvolver parcerias visando minimizar custos 
e garantir a sustentabilidade do projeto, além 
de promover consciência aos 40 participantes 
do programa da importância reutilização de 
materiais nesse beneficiamento.

Minimização de 25% 
dos Custos com insu-
mos.

Ações de Meio Ambiente e Cida-
dania através do beneficiamento 
de refugos de materiais que se 
tornam insumos nas oficinas e/
ou materiais recicláveis.

a) Relatório de recepção de mate-
riais.

3
Promover elevação da autoestima, desen-
volvimento cognitivo e emocional aos 40 
participantes dos programas.

Promover oficinas e encontros temáticos abor-
dando assuntos de desenvolvimento humano 
e cidadania, com o objetivo de proporcionar 
reflexões e busca pelo autoconhecimento aos 
40 participantes.

Promover 225 horas de 
atividades entre ofici-
nas, encontros temáti-
cos, etc.

Participação, envolvimento nas 
oficinas, conquista do aprendiza-
do e percepção dos beneficiários 
em relação ao seu desenvolvi-
mento.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de Autoavaliação
c) Relatório das oficinas, quanto ao 
desenvolvimento do grupo.

4

Realizar encontros quinzenais para as famí-
lias dos 40 beneficiários, que visam discutir 
temas relacionados ao cotidiano nos dias 
atuais.

Encontros quinzenais para discutir temas trans-
versais do cotidiano das famílias, buscando 
emancipação dos grupos familiares participan-
tes do programa.

Presença de 75% de 
representantes das fa-
mílias em cada encon-
tro realizado.

Fortalecimento dos vínculos 
familiar e comunitário.

a) Relatório de Frequência. 
b) Relatório dos encontros quanto 
ao desenvolvimento dos grupos.

5

Apoiar o desenvolvimento da capacidade 
de identificar oportunidades de negócios 
em rede como alternativa para venda dos 
produtos e promovendo a sustentabilidade 
do projeto.

Despertar o espirito empreendedor através do 
apoio técnico para as iniciativas empreendedo-
ras de forma individual, de negócios em rede e/
ou de economia solidária, além de articulações 
para encomendas/venda dos produtos.

Aumento da renda 
familiar através da 
geração de renda com 
participação de 60%.

Inserção no mundo do traba-
lho, aumento da renda familiar, 
e transformação da condição 
social.

a) Relatório das oficinas quanto ao 
desenvolvimento do grupo. 
b) Relatório de produção venda e 
geração de renda.

6
Promoção de 02 visitas técnicas, Feiras de 
Artesanatos a 40 participantes dos progra-
mas.

Promover ampliação quanto às técnicas arte-
sanais disponíveis, novos produtos e pontos de 
vendas dos produtos fabricados pelo projeto.

Participação de 80% 
dos participantes dos 
programas.

Ampliação da visão técnica, do 
mercado, das técnicas artesanais 
disponíveis, bem como, das prá-
ticas de mercado e estratégias de 
vendas dos produtos.

a) Avaliação a ser feita pelos par-
ticipantes quanto ao aprendizado 
nestas iniciativas
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo Qualitativo

1

Promover inclusão e transformação social 
nas comunidades carentes atendidas pela 
entidade, assim como qualificação profis-
sional técnica de qualidade para 40 bene-
ficiários entre as comunidades atendidas 
pelo programa.

Promover oficinas de desenvolvimento e cida-
dania, além de oficinas de empreendedorismo 
e técnicas relacionadas as especificidade de 
cada polo a 40 participantes dos programas.

Capacitar 70% do 
público
 inscrito.

Qualificação profissional e conhe-
cimentos das ferramentas para se 
inserir no mercado de trabalho.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de Autoavaliação
c) Relatório das oficinas, quanto ao 
desenvolvimento do grupo.

2

Desenvolver parcerias na recepção de 
materiais recicláveis e outros materiais em 
tecido a ser utilizados como insumos na 
confecção dos produtos.

Desenvolver parcerias visando minimizar custos 
e garantir a sustentabilidade do projeto, além 
de promover consciência aos 40 participantes 
do programa da importância reutilização de 
materiais nesse beneficiamento.

Minimização de 25% 
dos Custos com insu-
mos.

Ações de Meio Ambiente e Cida-
dania através do beneficiamento 
de refugos de materiais que se 
tornam insumos nas oficinas e/
ou materiais recicláveis.

a) Relatório de recepção de mate-
riais.

3
Promover elevação da autoestima, desen-
volvimento cognitivo e emocional aos 40 
participantes dos programas.

Promover oficinas e encontros temáticos abor-
dando assuntos de desenvolvimento humano 
e cidadania, com o objetivo de proporcionar 
reflexões e busca pelo autoconhecimento aos 
40 participantes.

Promover 225 horas de 
atividades entre ofici-
nas, encontros temáti-
cos, etc.

Participação, envolvimento nas 
oficinas, conquista do aprendiza-
do e percepção dos beneficiários 
em relação ao seu desenvolvi-
mento.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de Autoavaliação
c) Relatório das oficinas, quanto ao 
desenvolvimento do grupo.

4

Realizar encontros quinzenais para as famí-
lias dos 40 beneficiários, que visam discutir 
temas relacionados ao cotidiano nos dias 
atuais.

Encontros quinzenais para discutir temas trans-
versais do cotidiano das famílias, buscando 
emancipação dos grupos familiares participan-
tes do programa.

Presença de 75% de 
representantes das fa-
mílias em cada encon-
tro realizado.

Fortalecimento dos vínculos 
familiar e comunitário.

a) Relatório de Frequência. 
b) Relatório dos encontros quanto 
ao desenvolvimento dos grupos.

5

Apoiar o desenvolvimento da capacidade 
de identificar oportunidades de negócios 
em rede como alternativa para venda dos 
produtos e promovendo a sustentabilidade 
do projeto.

Despertar o espirito empreendedor através do 
apoio técnico para as iniciativas empreendedo-
ras de forma individual, de negócios em rede e/
ou de economia solidária, além de articulações 
para encomendas/venda dos produtos.

Aumento da renda 
familiar através da 
geração de renda com 
participação de 60%.

Inserção no mundo do traba-
lho, aumento da renda familiar, 
e transformação da condição 
social.

a) Relatório das oficinas quanto ao 
desenvolvimento do grupo. 
b) Relatório de produção venda e 
geração de renda.

6
Promoção de 02 visitas técnicas, Feiras de 
Artesanatos a 40 participantes dos progra-
mas.

Promover ampliação quanto às técnicas arte-
sanais disponíveis, novos produtos e pontos de 
vendas dos produtos fabricados pelo projeto.

Participação de 80% 
dos participantes dos 
programas.

Ampliação da visão técnica, do 
mercado, das técnicas artesanais 
disponíveis, bem como, das prá-
ticas de mercado e estratégias de 
vendas dos produtos.

a) Avaliação a ser feita pelos par-
ticipantes quanto ao aprendizado 
nestas iniciativas
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PRoJETo
aToREs
soCIaIs
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9. Projeto 
atores sociais

O Projeto Atores Sociais tem por objetivo 
o desenvolvimento humano, o fomento a cida-
dania e protagonismo juvenil, entre crianças e 
adolescentes, através do uso de técnicas teatrais 
e dramaturgia, fomentando o acesso à cultura, 
utilizando-se dela como eixo para o desenvolvi-
mento do trabalho pedagógico. 

Durante as oficinas do Projeto Atores So-
ciais serão contempladas apresentações inter-
nas e avaliações abertas para que a comunidade 
possa estar inserida no contexto do aprendiza-
do e para que os jovens adquiram através da 
apreciação de seus entes queridos força e cora-
gem para as apresentações nas escolas, espaços 
públicos e empresas.

Além de todo o desenvolvimento propos-
to, espera-se que o contato com o universo das 
empresas, estimule o jovem a buscar qualificação 
profissional para ingressarem no mercado de tra-
balho ao mesmo tempo em que proporciona re-
flexão ao público, sobre os temas propostos. 

Objetivo Geral
Promover formação que possibilite uma 

capacitação estruturada em atos pedagógicos 
sistematizados e de forma que as informações 
disponíveis se transformem em conhecimento e 
produções artísticas de representações teatrais 
e que além de promover o desenvolvimento e 
transformação do individuo o transformem em 
multiplicadores, criando assim, um interessan-
te campo de iniciação, formação, socialização e 
ampliação do universo cultural do jovem parti-
cipante e dos membros das comunidades em 
geral atendidas pelo Instituto.

Localização, Público 
Alvo e Capacidade de 
Atendimento

Feital: Beneficiários oriundos dos 
bairros do Feital, Vista alegre, Jardim Regina, 
Jardim Eloyna, Beta, Cidade Nova e entorno.

Centro: Beneficiários dos demais bair-
ros não contemplados com unidade física 
dentro  do próprio bairro.

araretama: Beneficiários oriundos 
dos bairros do Araretama, Cidade Jardim e 
entorno.

Vila são Paulo: Beneficiários oriundos 
dos bairros do Castolira, Vila São Paulo, Água 
Preta, Residencial Andrade e entorno.

liberdade/Cícero Prado: Beneficiá-
rios oriundos dos bairros Liberdade e Cíce-
ro Prado,  em especial dos conjuntos habi-
tacional.

Capacidade de atendimento: 
170 crianças e adolescentes.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo
ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 37.880,98
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 75.190,00
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 41.929,02
4 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total 160.000,00

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Desenvolver o protagonismo em 
110 beneficiários (55 crianças 10 a 
13 anos e 55 adolescentes a partir 
de 14 anos) através da cultura.

Promoção de oficinas utilizando-se do fomento cultural 
e temas transversais, para estimular o pensar crítico, 
a criatividade, e o desenvolvimento da elaboração de 
estratégias para a construção de um plano de vida. 

Permanência de 70% 
dos jovens inscritos.

Desenvolvimento da ma-
turidade do aluno.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório elaborado pelos Facilitadores do 
programa, quanto ao desenvolvimento do 
grupo.
d) Aplicação de testes psicológicos.

2

Fornecer iniciação a formação 
teatral para 55 adolescentes com 
mais de 14 anos, através de técni-
cas básicas do fazer teatral pratico, 
teórico e técnico.

Promoção de oficinas técnicas em teatro em três módu-
los (pratica teatral, teoria teatral e elementos técnicos 
do teatro).

Frequência mínima 
de 75% nas oficinas e 
participação em via-
gem cultural e visitas 
técnicas.

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores quanto ao de-
senvolvimento do grupo. 

3
Desenvolver a responsabilidade 
social, cidadania, senso critico e 
valores éticos.

Incentivar as apresentações em escolas públicas, mo-
tivando a responsabilidade de cada um como agente 
transmissor de informação ao mesmo tempo que o 
senso critico quanto a sua atuação como multiplicador 
dessas informações, valorizando a postura ética e o 
exercício da cidadania.

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

4
Estimular a pratica da leitura 
e da escrita.

Atividades de roda de leitura, conto e reconto além de 
criação e adaptação de textos.

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

5
Desenvolver apreço pela autono-
mia e motivação para a busca da 
profissionalização.

Proporcionar atividade que tirem o adolescente do ócio 
e incentive a tomada de decisão em exercícios media-
dos pelo professor, mas que possam se tornar referencia 
de um processo para ser utilizado no cotidiano. 

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de autoavaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

6

Proporcionar acompanhamento 
sócio familiar através da articulação 
de encontros com os Pais e familia-
res dos adolescentes participantes 
do Programa.

Encontros mensais para discutir temas transversais do 
protagonismo juvenil e questões do dia a dia buscando 
emancipação dos grupos familiares participantes do 
programa.

Frequência mínima 
de 75%.

Fortalecimento dos vín-
culos e laços familiares.

a) Relatório de Frequência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes parti-
cipantes 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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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Desenvolver o protagonismo em 
110 beneficiários (55 crianças 10 a 
13 anos e 55 adolescentes a partir 
de 14 anos) através da cultura.

Promoção de oficinas utilizando-se do fomento cultural 
e temas transversais, para estimular o pensar crítico, 
a criatividade, e o desenvolvimento da elaboração de 
estratégias para a construção de um plano de vida. 

Permanência de 70% 
dos jovens inscritos.

Desenvolvimento da ma-
turidade do aluno.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório elaborado pelos Facilitadores do 
programa, quanto ao desenvolvimento do 
grupo.
d) Aplicação de testes psicológicos.

2

Fornecer iniciação a formação 
teatral para 55 adolescentes com 
mais de 14 anos, através de técni-
cas básicas do fazer teatral pratico, 
teórico e técnico.

Promoção de oficinas técnicas em teatro em três módu-
los (pratica teatral, teoria teatral e elementos técnicos 
do teatro).

Frequência mínima 
de 75% nas oficinas e 
participação em via-
gem cultural e visitas 
técnicas.

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores quanto ao de-
senvolvimento do grupo. 

3
Desenvolver a responsabilidade 
social, cidadania, senso critico e 
valores éticos.

Incentivar as apresentações em escolas públicas, mo-
tivando a responsabilidade de cada um como agente 
transmissor de informação ao mesmo tempo que o 
senso critico quanto a sua atuação como multiplicador 
dessas informações, valorizando a postura ética e o 
exercício da cidadania.

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

4
Estimular a pratica da leitura 
e da escrita.

Atividades de roda de leitura, conto e reconto além de 
criação e adaptação de textos.

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

5
Desenvolver apreço pela autono-
mia e motivação para a busca da 
profissionalização.

Proporcionar atividade que tirem o adolescente do ócio 
e incentive a tomada de decisão em exercícios media-
dos pelo professor, mas que possam se tornar referencia 
de um processo para ser utilizado no cotidiano. 

Participação mínima 
de 75%. 

Participação, conquista 
do aprendizado e envol-
vimento nas oficinas.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de autoavaliação.
c) Relatório dos Facilitadores, quanto ao de-
senvolvimento do grupo.

6

Proporcionar acompanhamento 
sócio familiar através da articulação 
de encontros com os Pais e familia-
res dos adolescentes participantes 
do Programa.

Encontros mensais para discutir temas transversais do 
protagonismo juvenil e questões do dia a dia buscando 
emancipação dos grupos familiares participantes do 
programa.

Frequência mínima 
de 75%.

Fortalecimento dos vín-
culos e laços familiares.

a) Relatório de Frequência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes parti-
cipantes 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.





PRoJETo
CoNTRaPoNTo
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10. Projeto 
Contraponto

Programa que visa promover o ensino da 
música instrumental, teoria musical e canto co-
ral, como alternativa a inclusão, transformação 
social e expansão do universo cultural e musical 
de jovens e adolescentes do município de Pin-
damonhangaba.

Através do ensino da musica, o programa 
visa desenvolver além dos sensores cognitivos e 
emocionais, a atenção, a sensibilidade estética, 
além de ampliar o universo cultural e musical dos 
jovens beneficiários. O projeto oferece um espa-
ço de aprendizagem sociocultural, onde se verifi-
ca a exploração de instrumentos e canto, através 
da troca de experiências, a observação entre os 
alunos e o apoio concedido aos colegas num pro-
cesso grandioso de aprendizado em conjunto. 

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Acolher e promover o ensino 
da música instrumental, canto 
coral, proporcionando atendi-
mento a 160 crianças e adoles-
centes entre 9 a 18 anos.

As crianças e os adolescentes participarão de duas aulas 
coletivas semanais com prática instrumental e coral.

Frequência acima de 
75 %, tanto nas aulas 
praticas e teórica, 
atentando à especi-
ficidades do plane-
jamento didático e 
legislação vigente.

Participação, aprendiza-
do e envolvimento nas 
aulas, bem como a qua-
lificação e desenvoltura 
da execução instrumen-
tal e vocal correta.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

2

Possibilitar aos alunos a cons-
trução de conhecimentos musi-
cais que permitam continuida-
de nos estudos musicais.

Os ensinamentos proporcionados aos alunos inicialmente  
um conhecimento básico da música bem como a prática 
de grupo que possibilitarão aos alunos prosseguir em seus 
estudos em uma entidade de ensino superior buscando a 
sua profissionalização.

Frequência acima 
de 75% nas aulas e 
ensaios.

Participação, conquis-
ta do aprendizado e 
envolvimento nas aulas, 
buscando um maior 
desempenho musical.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

Objetivo Geral
Proporcionar espaço sociocultural e pro-

mover e assegurar o acolhimento e inclusão so-
cial de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social por meio do ensino cole-
tivo e regular de teoria musical, canto e instru-
mentos musicais de percussão, sopro, metais, 
corda e teclado.

Localização, Público 
Alvo e Capacidade 
de Atendimento

Feital: Beneficiários oriundos dos bairros 
do Feital, Vista alegre, Jardim Regina, Jardim 
Eloyna, Beta, Cidade Nova e entorno.

Centro: Beneficiários dos demais bairros 
não contemplados com unidade física dentro 
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

1

Acolher e promover o ensino 
da música instrumental, canto 
coral, proporcionando atendi-
mento a 160 crianças e adoles-
centes entre 9 a 18 anos.

As crianças e os adolescentes participarão de duas aulas 
coletivas semanais com prática instrumental e coral.

Frequência acima de 
75 %, tanto nas aulas 
praticas e teórica, 
atentando à especi-
ficidades do plane-
jamento didático e 
legislação vigente.

Participação, aprendiza-
do e envolvimento nas 
aulas, bem como a qua-
lificação e desenvoltura 
da execução instrumen-
tal e vocal correta.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

2

Possibilitar aos alunos a cons-
trução de conhecimentos musi-
cais que permitam continuida-
de nos estudos musicais.

Os ensinamentos proporcionados aos alunos inicialmente  
um conhecimento básico da música bem como a prática 
de grupo que possibilitarão aos alunos prosseguir em seus 
estudos em uma entidade de ensino superior buscando a 
sua profissionalização.

Frequência acima 
de 75% nas aulas e 
ensaios.

Participação, conquis-
ta do aprendizado e 
envolvimento nas aulas, 
buscando um maior 
desempenho musical.

a) Relatório de Freqüência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

do próprio bairro.
araretama: Beneficiários oriundos dos 

bairros do Araretama, Cidade Jardim e entorno.
Vila são Paulo: Beneficiários oriundos 

dos bairros do Castolira, Vila São Paulo, Água 
Preta, Residencial Andrade e entorno.

liberdade/Cícero Prado: Beneficiários 
oriundos dos bairros Liberdade e Cícero Prado, 
em especial dos conjuntos habitacional.

Capacidade de atendimento: 
330 crianças e adolescentes.
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RECURsos FINaNCEIRos
QUaDRo sINTéTICo CRoNogRaMa DE 

DEsEMbolso FINaNCEIRo
ToTal (R$)

1 MATERIAIS DE CONSUMO 34.597,00
2 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 118.000,00
3 RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS 44.829,92
4 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total 217.426,92

METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo MaETas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

3

Oferecer um ensino musical de 
qualidade, conectado com a re-
alidade social e cultural dos alu-
nos, utilizando-se de ferramentas 
artístico-pedagógicas modernas e 
com vistas a promover a inclusão 
sociocultural. 

Utilizar os conhecimentos musicais de origem apre-
sentando outros que possam agregar, desenvolver e  
ampliar  o interesse por novas culturas musicais.

Frequência acima 
de 75 % nas aulas 
práticas e teórica, 
atentando ao reper-
tório apresentado as 
crianças e adolescen-
tes que deverão ser 
a cada semestre um 
tema diverso.

Participação e interesse 
do aluno em  adquirir 
conhecimento musical 
que amplie o seu reper-
tório música e cultural. 

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

4

Desenvolver a sensibilidade estéti-
ca e artística dos alunos, bem como 
seu potencial crítico e analítico, por 
meio de vivências musicais práticas 
de execução vocal e instrumental 
coletiva construindo um conheci-
mento da música como um todo. 

Proporcionar a os alunos conteúdos pedagógicos musi-
cais durante as aulas que busca desenvolver a capacida-
de de  auto-avaliação, proporcionando um senso crítico 
e analítico  dos assuntos abordados em sala de aula.

Freqüência acima de 
75% nas aulas.

Participação efetiva 
dos alunos nos exercí-
cios que possibilitem 
a avaliação pessoal de 
cada um.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

5
A organização de um grupo de 
referência, ou seja, um Grupo Musi-
cal, com a participação dos alunos. 

Ensaios em grupo dos alunos, com foco na qualidade 
musical bem como a convivência dentro de um grupo 
musical heterogêneo. 

Frequência acima de 
75% nos ensaios.

Capacidade de parti-
cipação e de interesse 
do aluno em realizar e 
executar o repertório 
da orquestra.

a) Relatório de Frequência.
b) Relatório do Maestro e Coordenador Peda-
gógico do projeto, quanto ao desenvolvimento 
do grupo, conteúdo pedagógico e repertório 
apreciado nos ensaio
c) Relatório do Regente do Grupo  e Coordena-
dor Pedagógico das apresentações do grupo.

6

Proporcionar acompanhamento 
sócio-familiar através da articu-
lação de encontros com os Pais e 
familiares dos adolescentes partici-
pantes 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 Pro-
grama.

Fortalecimento dos vín-
culos e laços familiares.

a) Relatório de Frequência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes parti-
cipantes do programa quanto à evolução das 
relações familiares.
c) Retorno das lideranças locais quanto à redu-
ção de problemas na comunidade das famílias 
participantes do programa.
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METas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo MaETas, EsTRaTégIas UTIlIZaDas, aValIação E aCoMPaNhaMENTo

obJETIVos EsPECÍFICos aTIVIDaDEs E açõEs
REsUlTaDos EsPERaDos INDICaDoREs E MEIos 

DE VERIFICaçãoQUaNTITaTIVo QUalITaTIVo

3

Oferecer um ensino musical de 
qualidade, conectado com a re-
alidade social e cultural dos alu-
nos, utilizando-se de ferramentas 
artístico-pedagógicas modernas e 
com vistas a promover a inclusão 
sociocultural. 

Utilizar os conhecimentos musicais de origem apre-
sentando outros que possam agregar, desenvolver e  
ampliar  o interesse por novas culturas musicais.

Frequência acima 
de 75 % nas aulas 
práticas e teórica, 
atentando ao reper-
tório apresentado as 
crianças e adolescen-
tes que deverão ser 
a cada semestre um 
tema diverso.

Participação e interesse 
do aluno em  adquirir 
conhecimento musical 
que amplie o seu reper-
tório música e cultural. 

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

4

Desenvolver a sensibilidade estéti-
ca e artística dos alunos, bem como 
seu potencial crítico e analítico, por 
meio de vivências musicais práticas 
de execução vocal e instrumental 
coletiva construindo um conheci-
mento da música como um todo. 

Proporcionar a os alunos conteúdos pedagógicos musi-
cais durante as aulas que busca desenvolver a capacida-
de de  auto-avaliação, proporcionando um senso crítico 
e analítico  dos assuntos abordados em sala de aula.

Freqüência acima de 
75% nas aulas.

Participação efetiva 
dos alunos nos exercí-
cios que possibilitem 
a avaliação pessoal de 
cada um.

a) Relatório de Frequência.
b) Questionário de auto-avaliação.
c) Relatório técnico dos educadores de avalia-
ção de progressão de aprendizagem de cada 
alunos.
d) Relatório dos Educadores e Coordenador 
Pedagógico do projeto, quanto ao desenvolvi-
mento do grupo e conteúdo pedagógico.

5
A organização de um grupo de 
referência, ou seja, um Grupo Musi-
cal, com a participação dos alunos. 

Ensaios em grupo dos alunos, com foco na qualidade 
musical bem como a convivência dentro de um grupo 
musical heterogêneo. 

Frequência acima de 
75% nos ensaios.

Capacidade de parti-
cipação e de interesse 
do aluno em realizar e 
executar o repertório 
da orquestra.

a) Relatório de Frequência.
b) Relatório do Maestro e Coordenador Peda-
gógico do projeto, quanto ao desenvolvimento 
do grupo, conteúdo pedagógico e repertório 
apreciado nos ensaio
c) Relatório do Regente do Grupo  e Coordena-
dor Pedagógico das apresentações do grupo.

6

Proporcionar acompanhamento 
sócio-familiar através da articu-
lação de encontros com os Pais e 
familiares dos adolescentes partici-
pantes 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 Pro-
grama.

Fortalecimento dos vín-
culos e laços familiares.

a) Relatório de Frequência. nos encontros.
b) “Feedback” dos Pais e adolescentes parti-
cipantes do programa quanto à evolução das 
relações familiares.
c) Retorno das lideranças locais quanto à redu-
ção de problemas na comunidade das famílias 
participantes do programa.
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EQUIPE
INsTITUTo Ia3
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CoMPosIção Da EQUIPE TéCNICa Da INsTITUIção

NoME FUNção Na INsTITUIção
FoRMação 

PRoFIssIoNal
Ana Morotte Facilitadora – Mercado de Trabalho Administração

Ana Paula Magalhães U. Rosa
Facilitadora Voluntária – Recreação 
e Lazer

Recreadora

Ariane Magalhães de Castro Facilitadora Empreendedorismo Administração

Célia Regina Machado Horta
Facilitadora Voluntária – 
Criatividade

Arte Educadora

Claudia Rangel Facilitadora - Contabilidade Administração

Claudio Ferreira da Costa
Facilitador - Desenvolvimento 
Cores em Produtos

Engenheiro Químico c/ 
Experiência como Colorista

Denise Andrade Facilitadora Voluntária - Liderança Psicologia
Diego da Silva Rosa Facilitador – Percussão Músico 
Dorival de Souza Filho Facilitador – Teoria Musical Músico 
Elá Camarena Desenhos e Protótipos Designer 

Fabiana Rodrigues Lima
Coordenadora Institucional e 
Projetos 

Administração

Flávio Correa Mobilizador Social Técnico de Meio Ambiente
Gláucia Santana da Silva Facilitadora - Finanças Contadora/Controller
Guilherme Donegatti de 
Carvalho

Psicólogo, Facilitador, Orientador 
Vocacional

Psicólogo

Helison de Oliveira Coordenador Pedagógico Músico
João B. da Cruz Filho Facilitador – Fabricação de Papel Técnico Celulose
Jocimara Letícia de Lima 
Akahame

Assistente de Produção e Polo Ensino Médio

Leticia Short de Almeida Designer e Modelista
Especialização em Design e 
Modelagem

Lucimara Reis Facilitadora  – Informática Ciências da Computação
Luiz Claudio de Oliveira Facilitador – Canto e Coral Músico 

Luiz Umberto Bertrami
Facilitador Violoncello e 
Contrabaixo

Músico 

Maia José Mendes Mobilizadora Social Engenharia  Ambiental

Marcos Roberto de Souza
Facilitador Sopros Metais e 
Maestro

Músico 

Maria Eduarda do N. 
Marcondes

Psicóloga e Fac. Rel. Interpessoais e 
Sexualidade

Psicologia

Maria Letícia Medina Marques Facilitadora – Matemática Matemática

Marlene Marcondes Santiago
Facilitadora – Costura e Arte em 
Tecido

Artes

11. Equipe
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CoMPosIção Da EQUIPE TéCNICa Da INsTITUIção

NoME FUNção Na INsTITUIção
FoRMação 

PRoFIssIoNal

Mauro da Silva Lopes Junior
Facilitador – Administração, 
Logistica, Informática.

MBA em Administração, 
Qualidade e cursando 
Recursos Humanos

Michele Simoni Lima Reis Facilitadora – Violão Músico

Natália Pena de Barros Santos
Facilitadora – Português e 
Matemática

Pedagogia

Patrícia Alves Barbosa Assistente Administrativa e RH Administração

Rafael Barreiro Takei
Mobilizador de Parcerias e 
Recursos

Administração

Rafael de O. Lopes Pereira
Facilitador Voluntário – Segurança 
do Trabalho

 Segurança do Trabalho

Reginaldo Machado da Silva
Psicólogo, Facilitador, Articulador 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

Psicólogo

Renan Wisney Teixeira Produtor Cultural Aluno ouvinte USP
Rodolfo Rogerio Montovani Facilitador Violão Músico 

Rosemeri Seixas Nunes Pereira
Mobilizadora Social – Programas 
de Aprendizagem

Arte Educadora

Thiago Pedroso Chagas Bento Facilitador Voluntário – Qualidade Eng. Qualidade
Willians Jobair da Silva Facilitador – Violino e Viola Músico 
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11. Eventos Previstos
EVENTO/ATIVIDADE DATA ExECUÇãO

Ecogincana Janeiro Projeto Cubo Ambiental
Semana da Água Abril Projeto Cubo Ambiental
Reunião de Pais e Comunidade Abril Institucional - IA3
Feira Dia das Mães - Exposição e Venda de Produtos Maio Projeto Vem Ser
Viagem Cultural Maio Institucional - IA3
Visita Tecnica Bio Joias Maio Projeto Primeiros Passos
Reunião de Pais e Comunidade Maio Institucional - IA3
Visita Técnica Junho Projeto Aprendiz
Reunião de Pais e Comunidade Junho Institucional - IA3
Reunião de Pais e Comunidade Julho Institucional - IA3
Dia do Voluntário Agosto Institucional - IA3
Reunião de Pais e Comunidade Agosto Institucional - IA3
Dia da Árvore Setembro Projeto Cubo Ambiental
Visa Técnica - Beauty Fair Setembro Projeto Primeiros Passos
Reunião de Pais e Comunidade Setembro Institucional - IA3
Ecogincana Outubro Projeto Cubo Ambiental
Evento de Captação de Recursos Outubro Institucional - IA3
Reunião de Pais e Comunidade Novembro Institucional - IA3
Visita Técnica Novembro Projeto Atores Sociais
Reunião de Pais e Comunidade Dezembro Institucional - IA3
Feira de Natal - Exposição e Venda de Produtos Dezembro Projeto Vem Ser
Evento de Encerramento Dezembro Institucional - IA3

** Realização dos eventos dependerá de captação e disponibilidade de recurso.

12. Forma de 
Participação 
do Usuário

A elaboração dos projetos é de responsabi-
lidade da Direção, Conselho Deliberativo, Corpo 
Técnico e Voluntário do Instituto IA3. Ao estabele-
cer as estratégias e ações é utilizado um diagnós-
tico prévio das condições sociais e ambientais, 
além dos indicadores de vulnerabilidade juvenil 
realizado em 2008 e atualizado anualmente. Pre-
tendemos com os nossos projetos interferir na 

condição socioeconômica e ambiental 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 implan-
tação. Todas as atividades são presenciais, em 
oficinas teóricas e práticas, através de jogos coo-
perativos, visitas culturais e trabalho de campo.

Destaque especial para o trabalho com 
as famílias: faz parte da nossa metodologia a 
reunião quinzenal com membros da família, 
discutindo temas relacionados à educação, ao 
desenvolvimento do jovem e ao núcleo fami-
liar como um todo.
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12 3637.5416
contato@ia3.org.br

www.ia3.org.br

Material elaborado como parte do 
planejamento estratégico de 2016
do Ia3 – Instituto de acolhimento 

e apoio ao adolescente.
Pindamonhangaba/sP.


