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Mais um ano se encerra, o nosso trabalho ampliou o esco-
po de objetivos, no entanto, a criança e o adolescente continua 
sendo nossa principal prioridade de atuação e direcionamento 
de nossos esforços, acreditamos que eles poderão de alguma 
forma mudar o curso do nosso País, que mais do que nunca, 
exige mudanças.

O caminho que escolhemos para produzir mudanças e 
transformação social, talvez seja o mais complexo a ser ge-
rido por uma Instituição como a nossa: grande no coração e 
nos objetivos, pequena ainda em volume de recursos, ferra-
mentas e visibilidade diante dos desafios e propósitos que 
escolheu perseguir. 

Atuamos em diversos eixos, como na qualificação profis-
sional e inserção de jovens e adolescentes no mercado formal de 
trabalho por meio da lei do Aprendiz. Incentivamos o empreende-
dorismo e geração alternativa de renda por meio de projetos de 
qualificação profissional em panificação, estética e beleza, artesa-
nato, confecção, e criação de produtos por meio de materiais de 
reaproveitamento. Na área da Cultura, trabalhamos com projetos 
que visam o desenvolvimento por meio do uso da dramaturgia 
e artes cênicas, ensino de musica instrumental, canto coral e for-
mação de orquestra. Com  iniciativas de promoção da educação e 
conscientização ambiental, realizamos projeto de incentivo à co-
leta seletiva e apoio às cooperativas de reciclagem. O serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos e apoio psicossocial, não 
somente aos beneficiários, mas ao núcleo familiar dos jovens as-
sistidos e à comunidade a que estamos inseridos, completam nos-
so escopo de atuação e impacto que buscamos atingir: promover 
inclusão e transformação social aos indivíduos de menor renda e 
comunidades mais expostas a riscos e vulnerabilidades.

Os desafios enfrentados diariamente testam nossa capaci-
dade de manter a esperança, solidez de propósitos na realização 
de nossa missão. Em meio a uma crise econômica e política que 
se agrava a cada dia, os desafios se tornam ainda maiores e é nes-
te quesito que o apoio, fidelidade de nossos parceiros tem nos 
garantido a condição de permanecer confiantes transformando, 

Carta do Presidente
Charles Almeida, 
presidente do IA3
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desenvolvendo comunidades e idealizando um mundo melhor.
Em 2015, a instituição atendeu 630 beneficiários de forma 

continuada e 5.300 em atividades pontuais. Realizou 11.428 ho-
ras de qualificação. Realizou 22 apresentações públicas das pe-
ças teatrais e a orquestra dos jovens em formação, além de 45 
eventos de intervenção ambiental.

Também conquistamos a concessão por 20 anos da es-
tação ferroviária de Pindamonhangaba, um espaço central que 
servirá de apoio às oficinas de qualificação, de ensino da arte e 
cultura e demais atividades de apoio à instituição. O projeto Vem 
Ser de geração de renda foi mais uma vez premiado, anterior-
mente pela Fundação Volkswagen, neste ano pela “Solidarity Ac-
cor Foundation”. A qualidade dos produtos e direcionamento do 
projeto foi o que chamou a atenção da “Christine de Longevialle, 
Managing Director da Solidarity Accor Foundation”. Pelos próxi-
mos dois anos, a Accor e seus voluntários irão nos auxiliar a fazer 
com que os produtos feitos artesanalmente pelas beneficiárias 
do projeto cheguem às mãos dos potenciais consumidores, re-
sultando em geração contínua de renda para elas.

O ano de 2016 se apresenta ainda mais desafiador, porém, 
o apoio de todos envolvidos com nosso trabalho nos dá seguran-
ça e certeza que tudo dará certo.

Esperamos que as informações contidas neste relatório 
possam dar a devida transparência e de alguma forma de-
monstrar a todos que apoiam, torcem e tenham interesse pelo 
nosso trabalho o quanto está sendo realizado com o apoio 
dos nossos colaboradores, voluntários e recursos de nossos 
patrocinadores e apoiadores. 

É com imensa gratidão que nós e nossos beneficiários 
agradecemos a todos que apoiam e viabilizam este trabalho.

Atenciosamente,

Charles Silva Almeida
Presidente do Instituto IA3
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O Instituto IA3
O IA3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente, 

constituído em 15 de maio de 2008, é uma associação sem fins 
lucrativos de iniciativa privada com independência administrati-
va e financeira, regido por seu Estatuto registrado em cartório e 
legislação aplicável às organizações do terceiro setor.

O IA3 tem como foro e sede o município de Pindamonhan-
gaba, estado de São Paulo e endereço à Rua Edarge Vieira Marcon-
des, 22 – Vista Alegre (Feital) CEP 12442-230, tem prazo de duração 
indeterminado.

São objetivos do IA3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente:

1. Acolher prioritariamente crianças e jovens entre 10 e 21 
anos para desenvolver suas potencialidades e promover o apren-
dizado de habilidades que os capacitem para o exercício da cida-
dania plena;

2. Contribuir para a formação integral dos adolescentes 
através de atividades educacionais, culturais e esportivas;

3. Promover a superação da miséria, capacitando os jovens 
para a geração de renda;

4. Divulgar, entre os jovens, tecnologias alternativas de pro-
dução que garantam o desenvolvimento sustentável dos processos 
produtivos e a preservação do meio ambiente;

5. Apoiar as experiências de trabalho cooperativo e de eco-
nomia solidária como forma de organização para a produção e 
comercialização de produtos diversos;

6. Estimular a participação dos jovens no planejamento das 
atividades, descobrindo lideranças que possam efetivar ações co-
erentes com os objetivos da Entidade, bem como coordenar as 
equipes de geração de renda. 

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

8. Promover e incentivar a capacitação profissional dos 
adolescentes visando a 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.

Instituto de Acolhimento 
e Apoio ao Adolescente 
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9. Valorizar e incentivar, através de premiação, a aquisição 
de competências e habilidades que contribuam para a formação 
integral dos adolescentes e jovens. 

Para cumprimento de seus objetivos sociais o IA3 – INSTITU-
TO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE – poderá aceitar 
auxílios, contribuições ou doações, constituir e gerenciar fundos, 
firmar convênios, contratos e termos de parcerias com instituições 
de ensino, entidades afins, pessoas físicas e setores do governo, 
desde que não impliquem em sua submissão a compromisso ou 
interesses conflitantes com seus objetivos, sempre em obediência 
aos dispositivos legais vigentes.

Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade, economicidade e eficiência;

Adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficien-
tes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios 
ou vantagens pessoais, em decorrência da participação em proces-
sos decisórios;

Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade;

Prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pú-
blica de acordo com o prescrito no parágrafo único do art. 70 da 
Constituição Federal;

Publicidade, por qualquer meio eficaz, no final do ano fiscal, dos 
relatórios de atividades e das demonstrações financeiras da Enti-
dade, incluindo as certidões junto ao INSS e FGTS;

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Em sua Administração 
o Instituto obedecerá:

Nossa Missão
Contribuir com a formação in-
tegral de adolescentes através 
de atividades educacionais, cul-
turais, esportivas e qualificação 
profissional, como alternativa 
de inclusão social, combate à 
pobreza e emancipação daque-
les em situação de vulnerabili-
dade social.

Nossa Visão
Ser um centro de excelência e soluções inovadoras no ato de 
empreender ações de desenvolvimento, transformação e inclu-
são social que gerem valor e impacto significativo na sociedade.

Nossos Valores

Solidariedade e Humanidade:  agir com amor, sensibilidade e 
respeito, valorizando o potencial humano.
Resiliência e Excelência: conservar-se firme e constante, com o 
compromisso de fazer sempre mais e melhor.
Transparência:  relação ética e verdadeira com todos. 
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Em maio de 2008, após a realização de um diagnóstico social 
no município de Pindamonhangaba, nasce o IA3 – Instituto de Aco-
lhimento e Apoio ao Adolescente. Legalmente constituído em 
setembro do mesmo ano, sob o desafio de empreender múlti-
plos projetos voltados à capacitação profissional metódica, gera-
ção de renda, intervenção ambiental e ao estímulo cultural e es-
portivo. A estratégia 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 épo-
ca de sua constituição. Após três anos de atuação e consolidação 
das ações, o instituto IA3 se viu preparado para empreender novos 
desafios; replicando a partir de então seu trabalho e metodologia 
nas demais comunidades carentes de Pindamonhangaba.

O IA3 é constituído por uma Diretoria Executiva de 6 (seis) 
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 Utili-
dade Pública número 4.931, de 03 de junho de 2009.

O Instituto IA3 tem como parceiros estratégicos a Fun-
dação Gerdau, Lyondellbasell, Novelis, Thermojet e Fundação 
Volkswagen, além da Prefeitura Municipal através da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento e 
Combate a Fome.

As fontes de recursos vêm de contribuição direta de asso-
ciados, eventos filantrópicos e destinação de recursos de empre-
sas e pessoas físicas, via Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (FUMCAD), convênios com a Prefeitura através 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, além de recursos pro-
venientes pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Nossas experiências mais importantes apontam para qua-
tro áreas: aproximação e sensibilização das empresas em nossos 
projetos, iniciativas de capacitação guiadas por metodologia 

História do Instituto
Capacitação profissional, 
geração de renda, 
intervenção ambiental 
e estímulo cultural e 
esportivo
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própria da entidade ou através de parcerias com entidades re-
conhecidas 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.

“O DIFERENCIAL do 
nosso trabalho é 
contar com parceiros 
estratégicos que nos 
apoiam!”

Empresas parceiras

Parceiros do Programa
de Aprendizagem
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01
Programa de  

Aprendizagem 

02

03

04
05

06
07

Qualificação 
Profissional

Geração 
de Renda 

Educação 
e Conscien-

tização 
Ambiental

Atividades
 Culturais

Acompanhamento 
Sócio Familiar

Voluntariado

Projetos do Instituto de  
Acolhimento  e Apoio ao 
Adolescente

Eixos de Atuação
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Trabalho Social 
Público-Alvo: Acolher prioritariamente crianças e jovens entre 
10 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social.

Abrangência geográfica: Município de Pindamonhangaba, 
prioritariamente oriundos do bairro do Feital, Vista Alegre, Jd. 
Regina, Jd. Eloyna, Campinas, Beta, Cidade Nova, Araretama, 
Cidade Jardim, Castolira, Vila São Paulo, Liberdade, Cicero Pra-
do e bairros circunvizinhos.

Regime segundo art. 90 da Lei 8.069/90: Orientação e apoio 
sócio familiar e sócio educativo em meio aberto.

Capacidade: 800 jovens. 

Polo I: Avenida Edarge Vieira Marcondes, 22 – Vista Alegre (Fei-
tal) – Pindamonhangaba/SP – CEP: 12.442-230.

Polo II:  Avenida Darcy Vieira Marcondes, 92 – Vista Alegre (Fei-
tal) – Pindamonhangaba/SP – CEP: 12.442-010.

Polo III:  Avenida João Francisco da Silva, 2700 – Feital – Pinda-
monhangaba/SP – CEP: 12.441-360.

Polo IV:  Rua Regina Célia Pestana César, 229 – Castolira – Pinda-
monhangaba/SP – CEP: 12.405-490.

Polo V: Avenida Professora Mirian Maria Monteiro Ferraz, 250 – 
Vila São Paulo (Comunidade Santa Clara) – Pindamonhangaba/
SP – CEP: 12405-582.

Polo VI: Rua Wilson Muassab, 15 – Araretama – Pindamonhan-
gaba/SP – CEP:  12.423-600.

Polo VII: Rua Barão Homem de Mello, nº 137 – Loja 2, Centro, 
Pindamonhangaba/SP – CEP: 12.400-440.

Promovido pelo 
Instituto IA3

Locais de atendimento 
em Pinda/SP:
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PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
DETALHAMENTO IMPACTO/PARTICIPANTES

Projeto Aprendiz na Empresa 196
Projeto Primeiros Passos 025
Projeto Vem Ser 048
Projeto Contraponto 247
Projeto Atores Sociais - Desenvolvimento Humano SCFV 079
Projeto Atores Sociais – Módulo Teatro 035
Público Direto Atendido em Atividades Continuadas 630
Projeto Cubo Ambiental 4.575
Público Direto Atendido em Atividades Pontuais 5.300
Público Indireto Atendido 17.790

Horas de Qualificação em 2015 11.428

EVENTOS COMUNITÁRIOS
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Apresentações Públicas do Teatro, Coral e Orquestra do Projeto 22
Contraponto 6
Atividades de Intervenção Ambiental 45
Visitas Técnicas 1

ESTRUTURA FÍSICA / DIMENSÃO ATUAÇÃO
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Salas 20
Metragem disponível de atendimento a criança e o adolescente 700 metros
Projetos 007
Eixo de Atuação 005
Capacidade de Atendimento (beneficiários): 600
Educadores/Profissionais Envolvidos no projeto 030
Voluntários 020
Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 018
Patrocinadores Pessoa Jurídica 006

Associados 035
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Demonstrativo
Financeiro e Contábil

BALANÇA PATRIMONIAL
ATIVO 31/12/14 31/12/15 PASSIVO 31/12/14 31/12/15

CIRCULANTE 382.165,89 845.189,80 CIRCULANTE 177.165,06 373.468,79

Disponível 359.810,86 771.531,38 Contas a Pagar 0,00 0,00

Caixa 0,28 625,69 Fornecedores 0,00 0,00

Banco Cta.Movto. 129.783,84 234.167,91

Banco Cta.Movto. - 
Recursos Terceiros 875,88 113.553,49 Obrigações Tributárias 14.894,23 486,29

Aplicações 
Financeiras 188.352,13 317.194,89 INSS a Recolher 11.962,82 1.196,68

Aplic. Financeiras - 
Recurso de Terceiros 40.798,73 105.989,40 FGTS a Recolher 2.493,03   (2.571,37)

Pis a Recolher 113,00 205,50

Contas a Receber 22.322,36 23.490,23 IRF a recolher 21,04 1.315,88

Outras Contas a 
Receber 1.600,00 1.600,00 Contrib.Sind/Assist. a 

Recolher 304,34 339,60

Clientes 20.722,36 21.890,23

Obrigações Funcionários 43.840,91 54.040,90

Adiantamentos 32,67 8.452,28 Salários a Pagar 13.969,20 19.135,16

Adiantamento a 
Funcionarios 32,67 8.452,28 Provisão Férias + 

Encargos 29.871,71 34.905,74

Impostos a 
Recuperar 0,00 41.715,91 Recursos de Terceiros - 

Projetos 118.429,92 318.941,60

INSS a Recuperar 0,00 41.715,91 Recursos de Entidades 
Privadas-Lei Rouanet 796.020,23 1.206.578,21

NÃO CIRCULANTE 124,230.16 140.764,03 (-) Recursos Aplicados de 
Entid. Privadas   (677.590,31)   (887.636,61)

IMOBILIZADOS 124,230.16 140.764,03 Devol. Recursos Não 
Aplicados 0,00 0,00

Máquinas e 
Ferramentas 19.290,30 23.439,60

Móveis 42.576,86 43.984,86 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 329.230,99 612.485,04

Equipamentos de 
Informática 22.743,23 24.642,23 PATRIMÔNIO SOCIAL 329.230,99 612.485,04

Instrumentos 
Musicais 50579,62 50579,62 Resultado de Exercicios 

Anteriores 109.096,31 329.230,99

Equipamentos 
Telefônicos 1.254,20 1.254,20 Superávit/Déficit do 

Exercício   220.134,68   283.254,05 

Equipamentos p/ 
Cozinha   -     19.812,94 

(-) Depreciação Acu-
mulada   (12.214,05)   (22.949,42)

TOTAL DO ATIVO 506.396,05 985.953,83 TOTAL DO PASSIVO 506.396,05 985.953,83
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/14 31/12/15

RECEITA BRUTA 880.236,56 758.127,64

RECEITAS OPERACIONAIS 880.236,56 758.127,64

Receita de Contribuições Pessoa Jurídica 152.171,30 58.614,54

Receita de Contribuições Pessoa Fisica 16.029,20 15.541,83

Patrocínios - Leis de Incentivo 287.951,93 100.694,86

Convênios 241.578,46 15.825,32

Cessão Mão-de-Obra Aprendizagem 180.702,67 506.339,51

Receitas de Eventos e Diversas 1.803,00 1.111,58

Patrocínios não Incentivados 0,00 60.000,00

DESPESAS OPERACIONAIS 681.803,74 478.257,53

Custo dos Materiais dos Projetos 30.743,27 2.817,20

Despesas Fixas 40.918,82 1.105,54

Despesas de Materiais 33.083,22 2.400,66

Despesas de Manutenção 6.964,61 5.356,88

Despesas de Transporte 8.560,32 4.983,49

Despesas de Alimentação 32.165,47 24.901,53

Serviços de terceiros Diversos 27.608,50 27.751,73

Despesas c/ Pessoal - CLT 257.917,22 171.161,78

Despesas c/ Pessoal - Terceiros 176.950,98 216.109,63

Despesas Diversas 62.316,15 10.933,72

Depreciação 4.575,18 10.735,37

RESULTADO OPERACIONAL   198.432,82   279.870,11 

(+) Resultado Financeiro 21.701,86 3.383,94

RECEITA NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00

Crédito Nota Fiscal Paulista 0,00 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO   220.134,68   283.254,05 

Evolução das Receitas 
por Tipo de Contribuição 



INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

16 Relatório Anual 2015

Evolução das Despesas 
por Ano Fiscal

Ág
ua

, L
uz

, 
Te

le
fo

ne
, 

In
te

rn
et

, 
A

lu
gu

el

M
at

er
ia

l 
D

id
át

ic
o

In
su

m
o 

O
fic

in
a 

A
rt

es
an

al

M
at

er
ia

is
 

D
iv

er
so

s
U

ni
fo

rm
es

D
es

pe
sa

s 
D

iv
er

sa
s

Tr
an

s-
po

rt
e

A
lim

en
-

ta
çã

o 
do

s 
Ad

ol
es

-
ce

nt
es

M
an

ut
en

-
çã

o
D

iv
ul

-
ga

çã
o 

Pr
oj

et
os

 e
 

In
ic

ia
tiv

as

Fe
ira

 e
 

Ev
en

to
s

Pe
ss

oa
l 

Fi
xo

A
pr

en
di

-
za

ge
m

Ed
uc

a-
do

re
s

Fa
ci

lit
ad

o-
re

s 
In

st
ru

-
m

en
to

s 
M

us
ic

ai
s

Re
pa

ss
e 

A
rt

es
ão

En
ca

rg
os

 
So

ci
ai

s 
e 

Be
ne

fi-
ci

os

Aq
ui

si
çã

o 
de

 B
en

s

20
11

10
75

9,
41

  3
.6

81
 

-
  3

.6
01

  2
.3

00
  5

.2
02

  2
.0

65
 

  5
.5

26
 

  4
.8

68
 

-
-

  1
2.

83
5

-
  4

9.
87

7
-

-
  2

5.
01

8
  6

.8
50

20
12

  2
1.

63
7

  2
.0

73
 

  1
0.

92
5

  1
3.

39
6

  6
.0

34
  5

.9
35

  3
.9

18
 

  2
0.

22
2 

  1
3.

62
0 

  5
.1

00
  6

.2
97

  2
2.

89
8

  3
1.

64
6

  9
8.

05
8

-
  3

.6
71

  5
5.

11
7

  1
3.

50
3

20
13

  2
8.

70
2

  9
.1

11
 

  2
2.

99
5

  2
0.

31
1

  6
.8

58
  1

3.
49

4
  1

4.
46

2
  3

6.
77

7 
  4

4.
03

3 
  8

.8
47

1.
00

0
  9

7.
77

0
  1

4.
18

2
  1

26
.4

39
  1

16
.4

37
-

  1
23

.4
68

  1
27

.4
22

20
14

  4
8.

54
9

  2
2.

37
7 

   
13

.8
60

  1
6.

88
3

  1
5.

16
9

  4
.9

45
  1

2.
59

0
  5

1.
36

3 
  6

.8
17

 
  2

3.
53

3
  5

.9
30

  7
6.

55
9

  1
34

.8
42

  1
91

.5
17

  1
11

.3
83

-
  1

29
.4

14
  1

16
.1

89

20
15

  4
9.

42
9

  9
.5

26
 

  1
6.

99
6

  2
0.

16
7

  7
.8

97
  1

1.
55

8
  1

3.
35

0
  6

4.
16

3 
  2

6.
18

9 
  1

5.
17

8
  3

.4
71

  1
01

.9
77

  3
36

.9
20

  2
86

.2
59

  1
42

.5
54

-
  1

46
.2

91
  2

7.
37

7



INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

17Relatório Anual 2015

Composição das 
Despesas 2015

Composição das 
Receitas 2015

21%
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Premiado em 2014 pelo Instituto Embraer e nos anos de 
2011 e 2012 pela Fundação Volkswagen, o Projeto Aprendiz na 
Empresa é um programa de capacitação profissional metódica, 
que, por meio da Lei do Aprendiz, visa promover o acesso de jo-
vens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ao mer-
cado formal de trabalho, no município de Pindamonhangaba.

Projeto Aprendiz na Empresa

Dados da VII Edição/
2015 do Projeto 

ATENDIMENTOS
ANO DIRETOS INDIRETOS JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO

2009/2010 42 126 15
2011 28 84 3
2012 68 204 10
2013 97 249 15
2014 155 465 56
2015 196 588 51

VII Edição/2015, desde sua constituição, mais de 586 
jovens participaram do programa básico preparatório para o 
mercado de trabalho, das oficinas de desenvolvimento humano 
e dos programas de qualificação técnica promovidos pelo Insti-
tuto. São 150 inserções formais no mercado de trabalho, sendo 
deste montante, 51 somente no ano de 2015.

O programa auxilia o jovem a vislumbrar novos horizontes, 
a cursar o nível Superior e trabalhar em grandes empresas que 
fazem parte do programa.

Jovens dos quatro cantos do município participam do pro-
grama. São quatro formações técnicas: Assistente Administrativo, 
Operador Repositor de Mercadorias, Assistente de Vendas e Ope-
rador de Movimentação de Materiais. Devido ao bom desempe-
nho dos jovens, muitos estão sendo efetivados nas empresas, 
abrindo, então, oportunidades para novos jovens conquistarem 
sua 1ª experiência profissional.

O programa alcança credibilidade sendo uma referência 
nas comunidades atendidas, que percebem uma mudança na 
rotina dos jovens: ao invés de estarem na rua e no ócio, estão par-
ticipando de programas de desenvolvimento em busca de se tor-
narem melhores cidadãos e alcançarem progresso em suas vidas.
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GRADE - MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – POLO FEITAL

Oficinas Carga Horária 
Curso Introdutório de Aprendizagem (turma abril) 80 horas

Curso Introdutório de Aprendizagem (turma novembro) 80 horas

Relações Humanas e Cidadania 74 horas

Comunicação Oral e Escrita 78 horas

Jogos Teatrais 74 horas

Trabalho em Equipe 48 horas

Informática 28 horas

Criatividade 40 horas

Raciocínio Lógico Matemático 34 horas 

Organização Empresarial 30 horas

Educação Ambiental 18 horas

Total de carga horária 584 horas

GRADE - MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – POLO ARARETAMA

Oficinas Carga Horária

Curso Introdutório de Aprendizagem (turma março) 80 horas

Relações Humanas e Cidadania 60 horas

Comunicação Oral e Escrita 56 horas

Jogos Teatrais 62 horas

Trabalho em Equipe 42 horas

Informática 8 horas

Criatividade 26 horas

Raciocínio Lógico Matemático 32 horas

Organização Empresarial 30 horas

Educação Ambiental 14 horas

Total de carga horária 410 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINSTRATIVO - TURMA SÁBADO 

Oficinas Carga Horária 
Logística 12 horas

Análise de Problema e Tomada de Decisão 12 horas

Recursos Humanos 24 horas

Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, Credo Religioso, Opinião Pública 12 horas

Educação Fiscal (fevereiro) 12 horas

Segurança Pública 12 horas

Finanças 24 horas

Informações sobre Mundo e Mercado de Trabalho 12 horas

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12 horas

Inclusão Digital 18 horas

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12 horas

Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráficos 30 horas

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos 30 horas

Gestão de Documentos 12 horas

Contabilidade 24 horas

Preservação do Equilibrio do Meio Ambiente 12 horas

Formas alternativas de Geração de Trabalho; Renda com Enfoque na Juventude 30 horas

Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 24 horas

Liderança Vivenciada 24 horas

Educação Fiscal - 2ª turma (dezembro) 12 horas

Orientação Profissional 12 horas

Atividade Coordenação 6 horas

Orientação Psicosocial - Encerramento Contrato 8 horas

Total de carga horária 398 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINSTRATIVO - TURMA SEXTA-FEIRA

Oficinas Carga Horária 

Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, Credo Religioso, Opinião Pública 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Educação para o Consumo 12 horas

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12 horas

Segurança Pública 12 horas

Formas alternativas de Geração de Trabalho; Renda com Enfoque na Juventude 18 horas

Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Informações sobre Mundo e Mercado de Trabalho 12 horas

Análise de Problema e Tomada de Decisão 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12 horas

Almoxarifado 12 horas

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12 horas

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relações de Gênero  (2ª turma - novembro) 12 horas

Logística 18 horas

Recursos Humanos 12 horas

Total de carga horária 222 horas

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ALIMENTADOR LINHA DE PRODUÇÃO - TURMA SEXTA-FEIRA

Oficinas Carga Horária 
Processo de Produção (janeiro) 12 horas

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos 18 horas

Inclusão Digital 18 horas

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relações de Gênero  (fevereiro) 12 horas

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 18 horas

Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráficos 18 horas

Preservação do Equilibrio do Meio Ambiente 12 horas

Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, Credo Religioso, Opinião Pública 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Educação para o Consumo 12 horas

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12 horas

Segurança Pública 12 horas

Formas alternativas de Geração de Trabalho; Renda com Enfoque na Juventude 18 horas

Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Informações sobre Mundo e Mercado de Trabalho 12 horas

Análise de Problema e Tomada de Decisão 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12 horas

Almoxarifado 12 horas

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12 horas

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relações de Gênero  (2ª turma - novembro) 12 horas

Processo de Produção (2ª turma novembro) 33 horas

Orientação Psicosocial - Encerramento Contrato 8 horas

Total de carga horária 341 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO REPOSITOR DE MERCADORIA - TURMA TERÇA-FEIRA

Oficinas Carga Horária 
Reposição de Materiais (janeiro) 12 horas

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12 horas

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos  (janeiro) 18 horas

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relações de Gênero  (2ª turma - novembro) 12 horas

Inclusão Digital (fevereiro) 18 horas

Educação para o Consumo 12 horas

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 18 horas

Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráficos 18 horas

Preservação do Equilibrio do Meio Ambiente 12 horas

Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, Credo Religioso, Opinião Pública 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Formas alternativas de Geração de Trabalho; Renda com Enfoque na Juventude 18 horas

Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Informações sobre Mundo e Mercado de Trabalho 12 horas

Análise de Problema e Tomada de Decisão 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12 horas

Almoxarifado 12 horas

Reposição de Materiais (2ª turma - outubro) 24 horas

Inclusão Digital (2ª turma - novembro) 18 horas

Atendimento ao Cliente 12 horas

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos (2ª turma dezembro) 18 horas

Orientação Psicosocial - Encerramento Contrato 8 horas

Total de carga horária 344 horas

TITULO: MÓDULO EDUCAÇÃO CONTINUADA - TURMA SÁBADO

Oficinas Carga Horária 
Técnica de Vendas 16 horas

Relações Humanas 8 horas

Informática Avançada 28 horas

Escrituração Nota Fiscal 8 horas

Rotinas Departamento Pessoal 20 horas

Xadrez - Desenvolvendo Pensamento Estratégico 30 horas

Organização do Tempo 20 horas

Atividade Coordenação 8 horas

Total de carga horária 138 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE VENDAS - TURMA TERÇA-FEIRA

Oficinas Carga Horária 
Finanças 12 horas

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12 horas

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos  (janeiro) 18 horas

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relações de Gênero  (2ª turma - novembro) 12 horas

Inclusão Digital (fevereiro) 18 horas

Educação para o Consumo 12 horas

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 18 horas

Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráficos 18 horas

Preservação do Equilibrio do Meio Ambiente 12 horas

Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, Credo Religioso, Opinião Pública 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Formas alternativas de Geração de Trabalho; Renda com Enfoque na Juventude 18 horas

Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Informações sobre Mundo e Mercado de Trabalho 12 horas

Análise de Problema e Tomada de Decisão 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12 horas

Almoxarifado 12 horas

Técnica de Vendas 24 horas

Inclusão Digital (2ª turma - novembro) 18 horas

Orientação Psicosocial - Encerramento Contrato 8 horas

Total de carga horária 314 horas
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Roseméri Seixas Coordenador (a) _

Roseméri Seixas Facilitador (a) Técnica de Vendas; Segurança Pública; Organização do Tempo

André Aquino Facilitador (a) Planejando a Carreira -Empreendedorismo

Ana Paula Facilitador (a) Planejando a Carreira - Trabalho em Equipe

Guilherme Donegatti Facilitador (a)
Trabalho em Equipe; Relações Humanas; Orientação Psicosocial - 
Encerramento Contrato

Eliane Alves Facilitador (a) Jogos Teatrais; Criatividade

Gabriela Tomaz Facilitador (a)
Comunicação Oral e Escrita; Comunicação Oral e Ecrita - Leitura e 
Compreensão de Texto

Maria José Facilitador (a) Educação Ambiental; Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente

Flavio Correa Facilitador (a) Educação Ambiental

Maria Eduarda Facilitador (a)

Relações Humanas; Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos 
– Relações de Gêneros; Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas, Direitos Humanos - Orientação Sexual, Raça, Etnia, Idade, 
Credo Religioso, Opinião Pública

Mauro da Silva Facilitador (a)

Planejando a Carreira – Relações do Trabalho; Informações sobre o 
Mundo e Mercado de Trabalho; Análise de Problemas e Tomada de 
Decisão; Gestão da Qualidade e 5S; Diversidade Cultural Brasileira; 
Logística; Processos de Produção, Informática; Informática Avança-
da; Inclusão Digital; Organização, Planejamento e Controle do Pro-
cesso de Trabalho; Recursos Humanos; Educação para o Consumo.

Claudia Rangel Facilitador (a) Educação Fiscal;  Educação para o Consumo.

Ana Morotte Facilitador (a) Escrituração Nota Fiscal, Rotinas Departamento Pessoal

Ariane Castro Facilitador (a)

Organização Empresarial; Planejando a Carrreira - Relações do Tra-
balho; Direitos Trabalhistas e Previdenciários; Gestão de Documentos; 
Formas Alternativas de Trabalho e Geração de Renda com Enfoque 
na Juventude; Informações sobre o Mundo e Mercado de Trabalho; 
Análise de Problemas e Tomada de Decisão; Diversidade Cultural 
Brasileira voltada ao Mercado de Trabalho; Almoxarifado; Logística; 
Recursos Humanos; Saúde e Segurança do Trabalho; Inclusão Digital; 
Reposição de Materiais; Atendimento ao Cliente; Técnica de Vendas.

Laura Barbosa Facilitador (a)

Planejando a Carreira - Relações do Trabalho; Liderança Vivenciada; 
Educação para o Consumo; Finanças; Contabilidade; Organização, 
Planejamento e Controle do Processo de Trabalho; Educação Fiscal; 
Processos de Produção.

Daniela Ribeiro Facilitador (a)
Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de 
Gráficos

Andrelina Mendonça Facilitador (a) Raciocínio Lógico Matemático

Carlos Francisco Facilitador (a) O Xadrez - Desenvolvendo Pensamento Estratégico

Fernando Bianchiobehuber Facilitador (a) Saúde e Segurança do Trabalho
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1. 
Acolher 80 jovens e adolescentes, 
entre 15 e 17 anos, em 11 meses, 
para participar de oficinas de de-
senvolvimento humano. 

2.
Capacitar profissionalmente 50 
jovens, entre 15 a 17 anos, em 
11 meses, nos módulos especí-
ficos I e II, para atuarem como 
Assistente Administrativo, Ope-
rador do Comércio em Lojas e 
Mercados (Repositor de Merca-
dorias ou Assistente de Vendas); 
via Lei do Aprendiz, estágio ou 
funcionário CLT.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Promover 60 atendimentos em 
oficinas de educação continuada.

4. 
Promover o aumento da renda 
familiar.

5. 
Promover oficinas sobre concei-
tos de cidadania, responsabili-
dade socioambiental e respeito 
pelos bens coletivos disponíveis 
na comunidade onde vivem.

6. 
Promover a qualificação quan-
to ao entendimento das di-
mensões do trabalho formal e 
informal (benefícios e conse-
quências para futuro e carreira 
profissional dos jovens).

7. 
Proporcionar acompanhamen-
to sociofamiliar através da ar-
ticulação de encontros com os 
Pais e familiares dos adolescen-
tes participantes do Programa.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

3. 
63 atendimentos em oficinas 
de educação continuada com 
conceitos de relações humanas, 
informática avançada, xadrez e 
estratégias da vida (mundo do 
trabalho), escrituração de notas 
fiscais, rotinas departamento 
pessoal, organização do tempo 
e técnicas de vendas.

4. 
51 jovens inseridos no mercado 
formal de trabalho, em 2015, 
através da Lei do Aprendiz, to-
talizando 150 inserções desde 
o início do programa, gerando, 
assim, aumento da renda per 
capita familiar. 

5. 
Promovidas dentre os grupos 
acolhidos, 994 horas de capacita-
ção e oficinas sobre conceitos de 
cidadania, responsabilidade so-
cioambiental, desenvolvimento 
das relações humanas, elevação 
da condição escolar com aulas 
de reforço em português, respei-
to pelos bens comuns disponí-
veis na comunidade que vivem, 
além de empreendedorismo 
pessoal e relações de trabalho.

1. 
94 novos jovens acolhidos para 
participar do ciclo de oficinas 
de desenvolvimento humano. 
38 no bairro do Feital e 56 no 
bairro do Araretama.

2. 
102 Jovens em capacitação, 
sendo 51 jovens no módulo es-
pecífico II e 51 no módulo espe-
cífico I divididos: em 52 jovens 
em Assistente Administrativo; 
22 jovens em Operadores do 
Comércio em Lojas e Mercado 
– (Repositor de Mercadorias); 
10 jovens em Operadores do 
Comércio em Lojas e Merca-
do – (Assistente de Vendas); 18 
jovens em Alimentadores de Li-
nha de Produção.  

6. 
Promovidas 1.757 horas de 
qualificação técnica, sendo 620 
horas de qualificação em Assis-
tente Administrativo; 344 horas 
de qualificação em Operadores 
do Comércio em Lojas e Mer-
cado – (Repositor de Mercado-
rias); 314 horas de qualificação 
em Operadores do Comércio 
em Lojas e Mercado – (Assis-
tente de Vendas); 341 horas de 
qualificação em Alimentador de 
Linha de Produção. Além de 138 
horas em Educação Continua-
da, contemplando, também, o 
entendimento das dimensões 
do trabalho formal e informal 
(benefícios e consequências 
para o futuro e carreira profis-
sional destes jovens).

7. 
Realizadas 24 horas de encon-
tros com pais e familiares (12 
encontros de 2 horas cada). 
Além de atendimentos indivi-
duais aos jovens e familiares.
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25 de fevereiro de 2015 - Professora Renata Garcia
Objetivo: Compreender melhor as necessidades alheias, 

apresentar importância do voluntariado e motivar-se a agir em 
benefício do próximo. A palestra foi conduzida pela professora 
Renata Garcia, que já atuou como facilitadora no Instituto IA3.

Neste encontro a Renata apresentou sua experiência 
como voluntária na África do Sul. Além de conhecer aquele País 
que era um dos seus objetivos, pôde aprender novas culturas, e 
auxiliar milhares de pessoas tão sofridas, comenta Renata Gar-
cia. A experiência lhe trouxe sensibilidade, respeito ao próximo, 
respeito às diferenças e a consciência que a melhora das condi-
ções sociais depende da colaboração e esforço de cada um de 
nós. Apesar de o intuito seja doar seu tempo em beneficio do 
próximo, “Renata Garcia” confessa que recebe mais do que doa 
em suas ações solidárias.

26 de abril de 2015 - Plantão do Riso (Livia Rizzo, Viviane 
Ladeira, Gisele Abreu, Gustavo Ladeira)

Objetivo: Apresentar aos jovens a importância do volun-
tariado, estimulando para ações das atividades Corrente do Bem

A palestra demonstrou aos jovens a importância de ações 
de voluntariado e como esta atitude pode ser capaz de levar a 
realização de sonhos pessoais. A arte educadora Livia Rizzo, 
apresentou sua trajetória voluntária como “Doutora da Alegria” 
na busca de levar sorriso às pessoas hospitalizadas. Doar-se ao 
próximo é um ato de amor diz Livia Rizzo, mas, confessa que ela 
recebe mais do que doa. Realizou uma atividade lúdica com os 
jovens buscando aguçar neles o interesse por ações solidárias.

Atividades Extracurriculares
Palestra: África do Sul: 
uma experiência de 
voluntariado – Polo 
Feital

Palestra: Nosso Lema é 
Sorrir – Polo Araretama
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28 de abril de 2015 – Polo Feital
07 de agosto de 2015 – Polo Aretama
Objetivo: Estimular que o jovem desenvolva o trabalho 

voluntário interagindo com os valores do Instituto IA3.
A proposta contemplou ações voluntárias, para que os 

jovens pudessem executar atendendo 3 pessoas conhecidas 
e 3 pessoas desconhecidas. O objetivo das ações era de pro-
mover algo simples, mas que pudesse ser importante para es-
tas pessoas. Cabendo ao jovem descobrir em seu círculo de 
convívio, pessoas que necessitam de ajuda e, dentro de suas 
habilidades e competências, fornecer a ajuda necessária, do-
cumentando suas ações por meio de fotos e depoimentos.

19 de setembro de 2015
GLOBAL CARE DAY é uma iniciativa mundial da em-

presa multinacional LyondellBasell, onde, no mesmo dia, os 
funcionários de todas as plantas do grupo se dedicam ao tra-
balho voluntário.

Objetivo: O objetivo desse evento é estimular a consci-
ência social, a solidariedade e as iniciativas em parceria, onde 
a articulação dos recursos públicos e privados proporcione 
uma transformação na comunidade.

A empresa Lyondellbasell entende a importância de 
colaborar com o desenvolvimento da comunidade onde está 
inserida e, neste contexto, em conjunto com o Instituto IA3, 
realizou um dia de atividades, que contemplou a conscienti-
zação das crianças da escola de educação infantil João Cesá-
rio, quanto a Segurança em Casa, na Escola e no Trânsito! Os 
jovens do Projeto Aprendiz Polo Feital e Araretama participa-
ram da ação como monitores nas atividades promovidas jun-
to com os funcionários da empresa.

Foi muito rica a experiência em colaborar e interagir 
com as crianças e os profissionais da empresa Lyondellbasell, 
avaliaram os jovens participantes.

Ação Voluntária 
Corrente do Bem 
Polo Feital

Global Care Day
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Atividades Extracurriculares
Empreendedorismo 17 de fevereiro – Na Faculdade Anhanguera de Pinda

30 de junho  – Na Faculdade de Pinda – FAPI
04 de dezembro – Na Faculdade ETEP de Taubaté

Objetivo: Preparar os jovens para o mercado de trabalho e 
ocupações alternativas geradoras de renda, com base nos prin-
cípios do empreendedorismo. A atividade tem o objetivo de de-
senvolver a iniciativa, autoconfiança e otimismo, além de desen-
volver a condição de assumir riscos calculados e estimular nos 
jovens as ações transformadoras.

Atividade desenvolvida pelo facilitador André Aquino, o 
jovem estuda e cria um produto para venda. O conceito da ativi-
dade sugere que para elaboração do negócio, a captação inicial 
para a operacionalização da atividade seja conquistada através 
de doações e parcerias. Nesse sentido, os alunos elaboram o pla-
no de negócio, buscam as doações e parcerias para colocá-la em 
prática e, ao final da atividade, todo o lucro obtido com o negó-
cio é revertido em forma de doação para o Instituto IA3.

Nesta atividade, os jovens desenvolvem habilidades de 
trabalho em equipe, comunicação, pensamento estratégico e 
comercial. A apresentação e venda dos produtos ocorreram na 
Faculdade Anhanguera, aos alunos do curso de Administração 
da Faculdade de Pindamonhangaba – FAPI e na Faculdade ETEP.

27 de outubro de 2015
Objetivo: Promover a ampliação dos horizontes culturais 

e conhecimentos de fatos históricos da região Jovens do Projeto 
Aprendiz dos polos do Araretama e Feital visitaram o museu His-
tórico Prof. Paulo C. 

Florençano, na cidade de Taubaté – SP, que apresenta a 
exposição “Taubaté na história do Brasil”, onde se pode observar 
de forma cronológica os principais fatos da história de Taubaté 
e a participação dos taubateanos em fatos históricos nacionais.

No mesmo dia os jovens visitaram o Museu da Imagem e 
do Som e o Museu do Transporte e Tecnologia.

Visita Cultural Museu 
de Taubaté
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No primeiro, além de um acervo de equipamentos foto-
gráficos antigos, encontramos fotos, depoimentos orais e produ-
ções diversificadas em áudio e vídeo onde se relata um pouco do 
cotidiano da cidade e de seus moradores. Já no Museu do Trans-
porte e Tecnologia, observou-se a estrutura de veículos a base de 
tração animal como carroças, veículos utilizados no transporte 
de passageiros e de cargas.

Para os jovens foi uma oportunidade de conhecer a histó-
ria da cidade vizinha e entender a importância do Vale do Paraíba 
no contexto nacional.

24 de novembro de 2015
Objetivo: Demonstrar na prática o que foi aprendido de 

forma conceitual no Módulo de Desenvolvimento Humano.
Nesta visita os jovens puderam observar como funciona 

uma empresa, o sistema de controle de qualidade de uma em-
presa de alimentos, conhecer a cultura de uma empresa japo-
nesa e seu dia a dia de trabalho. A visita possibilitou aos jovens 
do Projeto Aprendiz observar como funcionam duas linhas de 
produção da empresa, a de suco de Maçã Yakult, que é produ-
zido no Brasil desde 1986 e em seguida, a do Leite Fermentado 
Yakult conhecido por todos nós. No entanto, o grande interesse 
dos jovens esteve direcionado em conhecer sobre a história do 
Leite Fermentado Yakult que foi criado em 1930 pelo Dr. Minoru 
Shirota. Além da linha de produção do leite fermentado, foi pos-
sível observar a fabricação dos frascos do Yakult até o envase do 
produto.  Ao final todos puderam degustar os produtos Yakult e 
ainda ganharam um brinde da empresa. 

11 de novembro de 2015
Objetivo: Criar uma vivência entre familiares, jovens e insti-

tuição, através da apresentação dos resultados obtidos nas ativida-
des realizadas no ano letivo, em especial nas aulas de Jogos Teatrais. 

O Projeto Aprendiz – Módulo de Desenvolvimento das 
Relações Humanas, realizou a apresentação da esquete “Não To-
que”, através da Oficina de Jogos Teatrais. Essa esquete foi escrita 
pelos jovens do projeto baseado em ações de cidadania, respeito 
ao próximo e solidariedade.

Visita Técnica Fábrica 
Yakult - Lorena

Apresentação de Final 
de Ano – Encerramento 
das Atividades 
Polo Araretama
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Projeto voltado ao estímulo do empreendedorismo e ge-
ração de renda, com propósito de atrair e despertar, entre jovens 
e adolescentes, o interesse por atividades empreendedoras.

O programa prevê qualificação técnica em atividades em 
que os jovens possam atuar tanto como funcionários de uma 
empresa, quanto de forma independente sendo um empreende-
dor individual, trabalhando de forma cooperada ou como pres-
tador de serviços. Em 2015, o projeto realizou oficinas de Estética 
e Beleza e Fabricação de Jóias. A grade do programa é delineada 
respeitando o grau intelectual, fases do desenvolvimento e legis-
lação vigente aplicável aos grupos participantes.

Projeto Primeiros Passos

ATENDIMENTOS
ANO DIRETOS INDIRETOS

2010 21 63

2011 16 48

2012 48 144

2013 42 126

2014 29 87

2015 25 75

VI Edição/2015,  o Projeto atendeu 25 alunos em dois mó-
dulos de atuação, Estética & Beleza e Biojóias. Em conjunto com a 
formação técnica, os jovens participaram de oficinas de desenvol-
vimento e incentivo ao empreendedorismo, com oficinas teóricas 
e práticas que envolveram a compreensão de conceitos ligados a 
negócios, construíram seu plano de negócio, considerando a de-
finição de seus produtos/serviços, definição de marca, comuni-
cação e análises de mercado. Além do desenvolvimento técnico, 
tiveram encontro semanal com profissional psicóloga. Em grupo, 
discutiram temas sobre sexualidade, prevenção a drogas e dividi-
ram momentos de autoconhecimento, entendimento dos valores 
que os motivam e resignificaram decisões limitantes. O Projeto Pri-
meiros Passos é uma importante ferramenta de desenvolvimento 
por apresentar formas alternativas de trabalho e renda. Para o pró-
ximo ano, busca-se ampliar o projeto, beneficiando um número 
maior de jovens em outros módulos de atendimento.

Dados da VI Edição/2015 
do Projeto 
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 TÍTULO: MÓDULO ESTÉTICA & BELEZA - FEITAL

Oficinas Carga Horária 

Relações Humanas e Cidadania 82 horas

Empreendedorismo 74 horas

Educação Ambiental 8 horas

Subtotal 164 horas

CABELO PENTEADO E MAQUIAGEM

Oficinas Carga Horária 

Tricologia 4 horas

Fidelização de Clientes

4 horasNoções de higiene

Visagismo

Hidratação de Lavatório

4 horasCauterização e Reconstrução

Escovação

Aulas Práticas Unidades 1 a 7 12 horas

Técnicas em Corte 8 horas

Aulas Práticas Unidades 1 a 8 44 horas

Colorimetria

12 horasTransformações com Químicas

Progressivas

Aulas Práticas Unidades 1 a 11 24 horas

Doenças e Tratamento Capilares 4 horas

Designer de Sobrancelhas 4 horas

Aulas Práticas Unidades de 1 a 13 36 horas

Penteado e Maquiagem 20 horas

Aulas Práticas Unidades de 1 a 14 28 horas

Gestão de Salão 4 horas

Outras Atividades (Provas, Plantão de Dúvidas e Produção do Book de Trabalhos) 16 horas

Subtotal 224 horas

MANICURE

Oficinas Carga Horária

A Arte de pintar as unhas

4 horas

Visagismo aplicado as unhas

Cores quentes e cores frias

O profissional de manicure e pedicure

Patologias que acomentem as unhas

Bio-segurança

Cuidados Básicos
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Atendimento ao cliente

4 horas

Postura profissional

Cuidados com a saúde do profissional da beleza

As unhas são espelho da personalidade

Anatomia

Origem da Unha

Funções da Unha

Velocidade do Crescimento da Unha

A composição das unhas

Doenças: Ploblemas e Sintomas

Principais mudanças nas unhas

A saúde dos pés

Informações ao cliente

Marketing Pessoal

4 horas

Elaboração da ficha de anamnese

Embelezamento das mãos passo a passo

Embelezamento dos pés passo a passo

Exercícios de assimilação de conteúdo

Unhas Artísticas

Adesivos

Aulas Práticas da Unidade 1 a 27 32 horas

Outras Atividades (Provas, Plantão de Dúvidas e Produção Disco de Unha) 4 horas

Subtotal 48 horas

Total de Horas Ministradas - Feital 388 horas

BIOJOIAS - POLO CAMPINAS

Oficinas Carga Horária 

Orientações Psicossociais/Profissional 28

Empreendedorismo 16

Total da carga horária 44 horas
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TECNICAS DE OURIVESARIA

Oficinas Carga Horária 

Conhecendo a Oficina (Maquinários e Ferramentas) 8 horas

A Matemática aplicada na ourivesaria
4 horas

Desenho para confecção de joias

Preparo de liga para solda e metais 8 horas

Criatividade na utilização de insumos alternativos para a confecção de Biojoias 4 horas

Pedras na elaboração de Jóias e Biojóias

148 horasTécnica de ourivesaria aplicada na bancada para produção de Jóias e Biojóias 
(Prática na bancada)

Braceletes, Pulseiras e Correntaria

Noções de custo e preço de venda 16 horas

Aulas Práticas na Produção de Jóias e Biojóias - Prata 64 horas

Total da carga horária 252 horas

Total de Horas Ministradas 296 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Fabiana Rodrigues de Lima Coordenador (a) -

Maria Eduarda Marcondes Psicólogo (a) Facilitador (a) Relações Humanas e Cidadania

Guilherme Donegatti Psicólogo (a) Facilitador (a) Orientação ao Mundo do Trabalho

Maria José Mendes Facilitador (a) Meio Ambiente

Lucymara Reis Facilitador (a) Estética e Beleza

Lourdes R. A. Lima Facilitador (a) Voluntária Estética e Beleza

Ricardo Castelani Facilitador (a) Ourivesaria – Bio-Joias

Ariane Magalhães Facilitador (a) Empreendedorismo



INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

37Relatório Anual 2015



INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

38 Relatório Anual 2015

1.
Capacitar 60 jovens e adoles-
centes nas modalidades de 
formação técnica proporcio-
nando-lhes um ofício para a ge-
ração de renda. 

2. 
Desenvolver nos 60 jovens con-
ceitos que permitam a eman-
cipação da atual condição de 
vulnerabilidade, através das 
oficinas de relações humanas e 
cidadania, sexualidade e educa-
ção ambiental.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Realização de 02 atividades 
tais como visitas técnicas, 
workshops, e/ou participação 
em feiras, que possibilitem a 
identificação de oportunidades 
de negócios, produtos e servi-
ços como alternativa de traba-
lho e renda.

4. 
Realizar em todos os módulos 
técnicos a quantia mínima de 
74 horas de oficinas de empre-
endedorismo.

5. 
Proporcionar 01 encontro men-
sal de acompanhamento socio-
familiar, com pais e familiares 
dos jovens participantes do 
programa.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS 3. 

Foram realizadas 03 atividades. 
Sendo elas; Visita na feira Inter-
nacional da Beleza - Beauty Fair 
2015, Workshop de Colorimetria 
com o profissional Claik Carva-
lho e Visita na Empresa Yakult.

4. 
A meta foi atingida no polo 
Feital com o módulo Estética 
e Beleza. Já para o módulo de 
Biojóias, as atividades de em-
preendedorismo aconteceram 
em formato de workshop, to-
talizando 16 horas de encon-
tro. Houve necessidade de 
adaptação por falta de estru-
tura no território, inviabilizan-
do os encontros.

5. 
10 encontros foram realizados, 
além de atendimentos indivi-
duais para escuta e orientações.

1. 
O projeto disponibilizou 30 va-
gas, sendo 15 para estética e 15 
vagas para Biojóias, com total 
de 25 inscritos e 17 participan-
tes com frequência adequada 
(75%). Dois módulos serão ini-
ciados em 2016; panificação e 
comunicação e design.

2. 
Foram realizadas ao todo 106 
horas de acompanhamento 
psicossocial, através das ofi-
cinas de relações humanas e 
cidadania, assim como atendi-
mentos individuais e orienta-
ção profissional.
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Atividades Extracurriculares
Workshop Colorimetria - 
Com Claick Carvalho

16 de Julho de 2015
Objetivo: Proporcionar especialização na prática em co-

lorimetria. 
A colorimetria, processo de tingimento dos fios de cabelo, 

é uma das práticas mais realizadas nos salões de beleza. No en-
tanto, exige técnica e conhecimento específico, a fim de garantir 
que a tonalidade solicitada pelo cliente seja garantida e mantida 
a saúde dos cabelos pós processo de tingimento.

Visando ofertar para os alunos um pouco mais de conteú-
do sobre o assunto que gera tantas dúvidas, o projeto convidou 
o cabeleireiro Claick Carvalho, conceituado cabelereiro, coaching 
de profissionais da área da beleza e consultor, para desenvolver 
esse workshop. Os alunos adoraram e a troca de experiência foi 
enriquecedora.

Atendimento às mulheres da comunidade, em especial 
mães dos alunos inscritos em outros projetos do Instituto IA3.

14 de Agosto de 2015 
Objetivo: Proporcionar às mulheres um momento de cuida-

do e valorização.
O Dia da Beleza consiste em uma data especial, onde os 

alunos do projeto de Estética e Beleza colocam em prática todo 
o aprendizado recebido, atendendo gratuitamente a comunida-
de através da prestação de serviços em corte de cabelo, escova, 
penteado e design de sobrancelhas. Nesse evento foram realiza-
dos mais de 37 atendimentos durante 4 horas de atividades. O 
evento desse ano teve um caráter especial, tendo sido elaborado 
em conjunto com a oficina de Relações Humanas e Cidadania, 
através da proposta de fazer o bem com aquilo que se tem! Além 
dos atendimentos, as mulheres que participaram assistiram a 
uma apresentação inicial sobre a valorização da mulher, bem 
estar e cuidados necessários para uma vida saudável. Enquanto 
aguardavam o atendimento, as participantes desfrutaram de um 
coffee e música ambiente.

Dia da Beleza da Mulher 
(Corrente do Bem)
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08 de Setembro de 2015
Objetivo: Apresentar o maior evento do mercado da Be-

leza aos jovens que estão se qualificando para atuarem nesse 
segmento, assim como as diversas possibilidades de especiali-
zação e negócios.

Comemorando 11 anos, a Beauty Fair é considerada o 
segundo maior evento do mundo e o maior evento da Amé-
rica Latina no ramo de cosméticos, beleza e bem estar. A Feira 
atende a toda a cadeia produtiva do segmento de beleza e des-
taca-se por oferecer um conteúdo diferenciado com ênfase na 
educação e serviços de qualificação para todos os profissionais 
do segmento de beleza. O evento recebe anualmente mais de 
148 mil profissionais e estudantes do Brasil e do exterior, com 
500 expositores representando mais de 1.000 marcas. Nesse 
evento os jovens tem a oportunidade de avaliar quão grande 
é o setor que estão se inserindo, e buscar referências positivas 
como exemplo, ultrapassando as fronteiras dos conhecidos pe-
quenos salões de bairro. A Beauty Fair para os alunos do Projeto 
Primeiros Passos é inspiração para sonhar.

19 de setembro de 2015
GLOBAL CARE DAY é uma iniciativa mundial da empresa 

multinacional LyondellBasell. No mesmo dia, os funcionários de 
todas as plantas do grupo se dedicam ao trabalho voluntário.

Objetivo: O objetivo desse evento é estimular a consci-
ência social, a solidariedade e as iniciativas em parceria, onde a 
articulação dos recursos públicos e privados proporcione uma 
transformação na comunidade.

A empresa Lyondellbasell entende a importância de 
colaborar com o desenvolvimento da comunidade onde está 
inserida e, neste contexto, em conjunto com o Instituto IA3, 
realizaram um dia de atividades, que esse ano contemplou a 
conscientização das crianças da escola de educação infan-
til João Cesário, quanto a Segurança em Casa, na Escola e no 
Trânsito! Os jovens do Projeto Primeiros Passos participaram da 
ação como monitores nas atividades promovidas junto com os 
funcionários da empresa em atendimento aos estudantes.

Beauty Fair - 2015 
Feira Internacional 
da Beleza

Global Care Day
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Atividades Extracurriculares
Visita Técnica Fábrica 
Yakult - Lorena

24 de novembro de 2015
Objetivo: Observar conceitos analisados nas oficinas de 

empreendedorismo, quanto aos valores e objetivos da em-
presa, organização, produção, marketing e posicionamento 
de mercado.

Os jovens do projeto Primeiros Passos puderam conhecer 
o ambiente de uma indústria e como ela se organiza. A visita foi 
interessante, uma vez que foi possível observar que as avalia-
ções/reflexões eram realizadas pela via do pensamento empre-
endedor, e não somente a nível operacional do funcionamento 
da empresa. Os jovens se interessaram em conhecer a missão, 
visão e valores da empresa, assim como seu posicionamento de 
mercado, perguntas atípicas segundo a monitora da visita. Os jo-
vens conheceram a linha de produção da empresa e puderam se 
deliciar com os produtos Yakult.
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Projeto voltado à criação da sensibilização e mobilização 
ambiental nas comunidades atendidas pelo Instituto IA3 e escolas 
do Município, por meio de 3 (três) eixos: Oficinas de alfabetização 
ecológica, educação ambiental, estímulo à coleta seletiva e as ativi-
dades práticas de intervenção e revitalização de áreas degradadas.

O Projeto desenvolve atividades semanais com temas re-
lacionados aos cuidados com o meio ambiente, a utilização efi-
ciente dos recursos naturais, o uso e ocupação do solo, as áreas 
degradadas, destinação dos resíduos sólidos e o reuso de ma-
teriais. Ações de intervenção e ambiental mobilização junto à 
comunidade, além de iniciativas de incentivo a coleta seletiva e 
apoio as cooperativas de reciclagem do município. Recebemos 
os resíduos sólidos coletados e entregues nos pontos verdes são 
convertidos em moeda ambiental e em seguida trocados por 
produtos na loja ambiental criada pelo Instituto IA3.

Projeto Cubo Ambiental

ANO ATENDIDOS 
DIRETOS

ATENDIDOS 
INDIRETOS

VOLUME DE MATERIAL
COLETADO

2010 055 165
2011 080 240
2012 080 240
2013 653 1959
2014 3100 9300 1188

2015 4575 13725 1371

VI Edição 2015, o projeto conduziu oficinas de educação 
ambiental e sustentabilidade aos jovens atendidos que já parti-
cipam de outros projetos da instituição no bairro do Feital e Ara-
retama. Ampliou-se a rede de pontos verdes, locais que semanal-
mente as terças e quintas-feiras recebem resíduos de materiais a 
ser encaminhados as cooperativas de Reciclagem do município. 
Foi mantido a continuidade das ações de intervenção denomina-
das Ecogincanas, que resultou em 1.371 kg de materiais coletados 
e destinados as cooperativas de Reciclagem. Com destaque as ofi-
cinas de educação ambiental e incentivo a coleta seletiva na escola 
da rede pública de ensino que atendeu 4.575 participantes com 
uma carga horária de 158 horas. O programa envolveu atividades 
pontuais de educação ambiental e sustentabilidade, que incluíram 

Dados da VI 
Edição/2015 do Projeto 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL  - FEITAL
Oficinas Carga Horária (h)

Atores Sociais - Ciclo I 40 horas

Atores Sociais - Ciclo II 40 horas

Atores Sociais - Ciclo III 40 horas

Aprendiz - Módulo Desenvolvimento Humano 02 horas

Aprendiz - Assistente Vendas 12 horas

Aprendiz- Operador Movimentação Material 12 horas

Aprendiz- Assistente Administrativo 40 horas

Aprendiz/Repositor Mercado 12 horas

Total de Horas 196 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Maria José Mendes Coordenador e Facilitador (a) Oficinas de Alfabetização Ecologica e Educação Ambiental

Flávio Correa Estagiário (a) Oficinas de Alfabetização Ecologica e Educação Ambiental

temas como uso racional de água, coleta seletiva e reuso de mate-
riais recicláveis. As atividades englobaram palestras de sensibiliza-
ção, apresentações teatrais de sensibilização, mobilização e ativi-
dades práticas e aplicação de atividades de perguntas e respostas 
(quiz) aos participantes.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ARARETAMA
Oficinas Carga Horária (h)

Atores Sociais 40 horas

Aprendiz 24 horas

Total de Horas 64 horas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Oficinas Carga Horária (h)

Escola Elias Bargis Mathias 46 horas

Creche Maria Bendita Cabral 8 horas

Escola Dr. Andre Franco Montoro 12 horas

Escola Regina Celia Madureira S.Lima 15 horas

Escola Mario Antonio Bonotti 3 horas

Escola Serafim Ferreira 36 horas

Casa Verde 4 horas

Creche Caic -  Anexo 16 horas

Escola Prof. José Wadie Milad 10 horas

Escola Anibal Ferreira Lima 4 horas

Escola Lauro Vicente Azevedo 8 horas

Colégio Aprendiz 4 horas

Total de Horas 143 horas
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1.
Promover a coleta seletiva nas 
comunidades do Feital e Arare-
tama, por meio da lojinha am-
biental e da Ecomoeda.

2. 
Promover a alfabetização, a 
educação e a conscientização 
ambiental para os jovens dos 
projetos do Instituto no bairro 
Feital e Araretama.

3. 
Realização da 4ª Ecogincana Am-
biental.

OBJETIVOS
E METAS

4.
Ações de intervenção ambien-
tal, por meio de plantio de árvo-
res nativas,  na Praça São Miguel 
Arcanjo no Araretama.

5. 
Atender 5 escolas da Rede Mu-
nicipal para a conscientização 
ambiental por meio de ações 
lúdicas. 

6.
Participar da Semana de Meio 
Ambiente do municipio de Pin-
damonhangaba.

7. 
Promover a alfabetização, a 
educação e a conscientização 
ambiental para a comunidade 
do  bairro Crispim.

8.
Promover a Sensibilização Am-
biental por meio Capacitação 
Técnica  de Atividade da Sema-
na do Meio Ambiente.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

3. 
20 alunos dos projetos Atores 
sociais e Jovem Aprendiz  sen-
do voluntários nas ações de in-
tervenção ambiental;.

4.
02 Ecogincanas realizadas na 
comunidade do Araretama em 
2015.

5.
158  horas de atendimento a 
escolas da rede municipal, esta-
dual e particular  para as ativi-
dades de Mobilização Ambien-
tal para os temas relacionados a 
coleta seletiva, consumo cons-
ciente, horta orgânica e água; 
4575 alunos impactados nas 
mobilizações ambientais reali-
zadas nas escolas da rede muni-
cipal de Pindamonhangaba.

6.
30 horas de Reuniões do Con-
selho de Meio Ambiente de Pin-
damonhangaba.

7.
8 horas de capacitação aos mo-
radores do Condomínio Parque 
Pedra Bonita, proporcionando a 
eles conhecimento em ações de 
educação ambiental por meio 
da coleta seletiva.

8.
40 horas de acompanhamento 
aos Cooperados da MCR.

9.
985 alunos da rede municipal 
atendidos na Semana de Meio 
Ambiente  com o Teatro “A Na-
tureza em Apuros”.

1. 
1371 kg de materiais recicláveis 
recebidos pelos alunos do Pro-
jeto Cubo Ambiental da comu-
nidade do Feital e Araretama.

2.
272 horas em oficinas para 146 
jovens participantes de projeto 
do Instituto além de atividades 
pontuais de educação ambien-
tal e ações de incentivo a coleta 
seletiva para mais de 450 jo-
vens da instituição.
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Atividades Extracurriculares
Ecogincana de Férias Atividade - Dinâmica com os Alunos.

Data: 19 de janeiro de 2015
Público: 26 participantes
Nesse primeiro dia de atividade integramos os alunos e separamos 
em grupos para a realização da Ecogincana.
Apresentamos o regulamento e o Projeto Cubo Ambiental. Estive-
ram presentes os alunos do projeto Atores Sociais como voluntá-
rios para orientarem as crianças nas atividades ambientais.

Atividade - Maquete com Material Reciclável.
Data: 20 de janeiro de 2015 - Público: 34 participantes
No segundo dia apresentamos aos alunos a importância sobre a 
coleta seletiva por meio da reciclagem de materiais.
Elaboramos uma maquete ambiental, para a reutilização dos ma-
teriais recicláveis para despertar nos alunos o interesse e a cons-
ciência ambiental. Os materiais usados foram trazidos pelos pró-
prios alunos para a reciclagem e a inclusão em planilha própria 
para o controle de peso dos materiais.

Atividade – Plantio de Árvores.
Data: 22 de janeiro de 2015 - Público: 26 participantes
O plantio de árvores nativas realizada na Praça São Miguel Arcan-
jo, que contou com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da doação das mudas e calcário. Inicialmente falamos 
sobre a importância das árvores no planeta, de toda fauna e flo-
ra. Com o plantio os alunos desenvolveram na prática o cuidado 
com a natureza.
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10 de março de 20150 
A visita tem como objetivo firmar uma parceria para realização de 
um diagnóstico ambiental no município, além de promover o re-
passe de apoio técnico e conhecimento. A Cooperativa Reciclazaro 
está desenvolvendo um trabalho sólido em São Paulo, gerencian-
do diversas cooperativas e vieram nos visitar para conduzirmos 
um diagnóstico no munícipio e avaliarmos futuras possibilidades 
de trabalhos em conjunto.

21 de março de 2015 - Público: 32 crianças
Objetivo da Atividade: Promover a formação de cidadãos éticos 
e conscientes frente à preservação do meio ambiente, desenvol-
vendo a criatividade na produção de brinquedo, a partir do rea-
proveitamento de materiais recicláveis e despertar nos moradores 
a necessidade de realizar a coleta seletiva e o descarte adequado 
para a Cooperativa de Reciclagem.

28 de março de 2015
Objetivo da Atividade: Elaboramos esta atividade para capacitar 
os membros da Cooperativa de Reciclagem da MCR, pois faz se 
necessário desenvolver nos condomínios de Pindamonhangaba 
a parceria para recolher os materiais recicláveis. Nesta atividade 
participaram 32 crianças e alguns pais, onde debatemos sobre a 
importância da coleta seletiva e o uso racional da água. Com isso, 
coletamos materiais recicláveis nos 15 blocos, onde conseguimos 
com ajuda das crianças coletar dois bags cheios de materiais, in-
clusive óleo usado.
Esta atividade proporcionou aos cooperados a competência téc-
nica para desenvolver estas ações em outros locais que possui o 
mesmo perfil de população.

Visita Cooperativa 
Reciclazaro a 
Cooperativa Moreira 
César Recicla

Oficina de 
Reaproveitamento  de 
Materiais

Coleta Seletiva no 
Condomínio Parque 
Pedra Bonita - Crispim
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Atividades Extracurriculares
Plantio de Árvores 
Nativas - Creche Maria 
Benedita Cabral/Feital

05 de junho de 2015 - Público: 97 crianças e 05 professoras
Objetivo da Atividade: Promover a formação de cidadãos éticos e 
conscientes frente à preservação do meio ambiente, por meio do 
plantio de mudas nativas, buscando conscientizar os alunos sobre 
a importância da conservação do ecossistema. Nesta atividade 
contamos com a participação de 08 alunos voluntários do curso 
jovem Aprendizes .

19 de maio de 2015 - Escola Professor Elias Bargis Mathias - Arare-
tama - Público: 94 alunos do 3º ano
Data: 04/08/2015 - Escola Serafim Ferreira - Público: 62 alunos e 
professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos sobre a importân-
cia do uso racional dos recursos naturais, por meio da oficina 
de avaliação do consumo de enegia elétrica e água, buscando 
minimizar a degradação ambiental, através da percepção am-
biental do consumo.

19 de maio de 2015 - Escola Professor Elias Bargis Mathias - Arare-
tama - Público: 40 alunos do 3º ano
Data: 04/08/2015 - Escola Serafim Ferreira - Público: 75 crianças.
Data: 08/08/2015 - Projeto de Educação Ambiental – “Casa Verde”  
Público: 85 crianças.
Data: 20/08/2015 - Creche do Caic – Público: 150 crianças
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos e participantes do 
projeto Casa Verde sobre a importância da reciclagem para mini-
mizar a degradação ambiental e garantir mais vida útil ao aterro 
controlado de Pindamonhangaba.

Uso Racional da Água

As Cores que Fazem a 
Diferença
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27 de maio de 2015
Esta atividade foi desenvolvida pois ocorreu incêndio na Coopera-
tiva, causando danos aos materiais e aos equipamentos. Com este 
diagnóstico esperamos apontar vários itens que possam auxiliar 
na gestão da Cooperativa.
Iniciamos as atividades com o questionário (anexo 01) elabora-
do pela equipe técnica do Instituto IA3. Neste dia estavam pre-
sentes profissionais voluntários da Gerdau, alunos do Colégio 
Tableu e Cempre. Separamos as equipes em dois grupos, sendo 
que um foi para o bairro aplicar o questionário e outro ficou 
na cooperativa fazendo ações de melhorias, pinturas e varrição. 
Após as atividades os voluntários realizaram uma reunião com 
a equipe da administração da cooperativa para fazer um relató-
rio das percepções que coletaram.
Em relação ao diagnóstico ficou definido que a instalação da coo-
perativa não é aceita por 8 moradores, enquanto outros 42 mora-
dores acreditam e acham importante o trabalho dos cooperados. 
Vinte e três moradores pediram para murar a Cooperativa. Parti-
ciparam da entrevista 50 moradores das ruas do entorno. Obser-
vamos que o problema mais apontado no diagnóstico, foram a 
presença de insetos e a falta do muro.

Dia do Diagnóstico da 
Cooperativa
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Atividades Extracurriculares
03 de junho de 2015 - Escola Dr. Andre Franco Montoro – Crispim 
- Público: 335 escolares e professores
03 de junho de 2015 - Escola Professor Elias Bargis Mathias - Ara-
retama - Público: 450 alunos e professores
16 de outubro de 2015 - Creche Caic - Araretama - Público: 150 
alunos e professores.
21 de outubro de 2015 - Escola Profº Lauro V. de Azevedo – Terra 
dos Ypes - Público: 110 alunos e professores.
22 de outubro de 2015 - Creche Escola Mª Benedita Cabral San 
Martin - Feital - Público: 68 alunos e professores.
18 de outubro de 2015 - Colégio Aprendiz - Público: 130 alunos 
e 50 crianças.
16 de outubro de 2015 - Escola Regina Celia M. de S. Lima - Arare-
tama - Público: 398 alunos e professores.
16 de outubro de 2015- Escola Serafim Ferreira – Terra dos Ypes - 
Público: 382 alunos e 17 professores.
Objetivo: Por meio de atividades lúdicas conscientizar e mobili-
zar os alunos sobre a importância da conservação do planeta por 
meio do Teatro com a peça “A Natureza em Apuros” onde os par-
ticipantes são levados a avaliar a necessidade de mudança de ati-
tude referente as questões relacionadas a degradação ambiental.

Teatro “A natureza em 
apuros”
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Consumo Consciente Escola: Regina Célia Madureira de Souza Lima - Araretama
02 de junho de 2015 - Público: 48 alunos e professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos sobre a importância 
do uso racional dos recursos naturais para minimizar a degradação 
ambiental.
Atividade: Horta Suspensa / Horta em Pneus e Manutenção de 
Hortas
03 de junho de 2015 – Escola Dr. Andre Franco Montoro – Crispim 
– Público: 22 alunos do 3 ano.
03 de junho de 2015 – Escola Profº Elias Bargis Mathias – Arareta-
ma – Público: 97 alunos e professores do 2º ano.
09 de junho de 2015 – Escola Regina Célia M. de S. Lima – Arare-
tama – Público: 40 alunos e professores do 2o ano.
27 de agosto de 2015 – Creche do Caic – Público: 80 escolares
03 de setembro de 2015– Creche do Caic – Público Alvo 50 crianças.
29 de setembro de 2015 – Escola Vicente de Azevedo – Terra dos 
Ypes – Público: 50 alunos e professores
08 de outubro de 2015– Escola Professor Lauro Vicente – Terra 
dos Ypes – Público: 55 alunos e professores.
23 de outubro de 2015 – Escola Professor José Wadie Milad – 
Campos Maia – Público: 60 alunos e professores.
29 de outubro de 2015 – Escola Anibal Fereira Lima – Araretama 
– Público: 50 alunos e 02 professores.
29 de outubro de 2015 – Escola Regina Célia M. de S. Lima – Ara-
retama – Público: 25 alunos e professores
Objetivo: Capacitar, sensibilizar e conscientizar os participantes 
sobre a importância da reutilização de materiais recicláveis, por 
meio da oficina pedagógica da horta suspensa, demonstrando a 
necessidade de rever o modelo de consumo dos produtos/mate-
riais. Nesta atividade, convocamos os alunos a convidarem os pais 
para fazerem em suas residências.
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Atividades Extracurriculares
11 e 18 de junho de 2015 - Escola: Padre Mario A. Bonotti – Maria 
Áurea – Público: 108 alunos e professores
13 de agosto de 2015- Escola Escola Serafim Ferreira – Público: 57 
alunos e professores
01 de setembro de 2015 - Escola Elias Bargis Mathias – Público: 89 
alunos e professores
Objetivo da Atividade: Levar o participante a reflexão sobre o im-
pacto ambiental que realiza no planeta, por meio das atividades 
e modelos de consumo realizadas em sua casa. Levar os alunos a 
refletir e a buscar alternativas para miminizar os danos causados 
no planeta.

Atividade - Dinâmica com os alunos.
19 de julho de 2015 - Público: 32 participantes
Nesse primeiro dia de atividade integramos os alunos e separamos 
em grupos para a realização da Ecogincana.
Apresentamos o regulamento e o Projeto Cubo Ambiental. Partici-
param das atividades os alunos do projeto Atores Sociais voluntá-
rios para orientarem as crianças nas atividades ambientais.
Atividade: Perguntas e respostas: Nesta atividade aplicamos 30 
perguntas de conhecimento geral sobre as questões ambientais, 
onde os mesmos competiam entre si.
Atividade: Coleta de material reciclável: Recebemos os materiais 
recicláveis entregues pelos membros dos grupos, sendo classifi-
cados de acordo com o tipo e em seguida registrados em planilha 
própria. Em seguida contabilizados os pesos e pontos e adiciona-
do na tabela de premiação dos grupos.
Atividade – Brinquedo ambiental: Elaboramos um brinquedo de 
tampinha de garrafa pet para demonstrar aos alunos que alguns 
materiais podem ter um destino diferente, ou seja, não ser descar-
tado no lixo.
Atividade – Caça ao tesouro: Na área externa, escondemos várias 
peças que representaram componentes da natureza para os alu-
nos encontrarem.

Pegada Ecológica

Ecogincana de Férias
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Escola Serafim Ferreira
13 de agosto de 2015 - Público: 54 crianças.
Objetivo da Atividade: Estimular uma nova percepção dos parti-
cipantes com relação ao ambiente onde vivem, com o intuito de 
despertar o senso de pertencimento e responsabilidade com o 
local, buscando avaliar os componentes ambientais do entorno 
da escola.

18 de agosto de 2015 - Escola Serafim Ferreira - Público: 56 crianças.
17 de setembro de 2015 - Escola Serafim Ferreira - Público: 62 
alunos e professores
24 de setembro de 2015  - Escola Elias Bargis Mathias - Público: 
75 alunos e professores
Objetivo da Atividade: Foram elaborados brinquedos utilizando 
a garrafa pet, com intuito de demonstrar aos alunos que todos 
os materiais podem ter um destino diferente ao invés de apenas 
ser descartado no lixo. Montamos uma competição entre as sa-
las, para despertar o interesse na comunidade escolar de realizar 
mais atividades similares a esta, com os materiais alternativos.

Escola Estadual Professor José Wadie Milad
23 de setembro de 2015 - Público: 40 alunos e professores
Objetivo da Atividade: Promover a formação de cidadãos éticos 
e conscientes frente à preservação do meio ambiente, por meio 
do plantio de mudas nativas, buscando aprimorar a coordenação 
motora e a qualidade de vida.

Caminhada Transversal

Brinquedo Ambiental

Plantio de Árvores 
Frutíferas
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Atividades Extracurriculares
15 de outubro de 2015 - Escola Professor Elias Bargis Matias – 
Araretama - Público: 400 alunos e professores.
27 de outubro de 2015 - Escola Remefi Serafim Ferreira – Terra 
dos Ypes - Público: 108 alunos e professores.
Objetivo da Atividade: Auxiliar, fixar e incentivar o conhecimento 
adquirido durante a jornada escolar e adquirir novas perspec-
tivas por meio do despertar das crianças para as questões am-
bientais. Estimular os alunos a construírem seu próprio conhe-
cimento no contexto interdisciplinar e construir a noção de que 
o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação da 
vida em nosso planeta;

Quiz Ecológico e 
Ambiental



INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

59Relatório Anual 2015

Escola Professor Elias Bargis Matias – Araretama
24 de novembro de 2015 - Público: 71 escolares e professores.
Objetivo da Atividade: Capacitar, Sensibilizar e conscientizar os 
participantes sobre a importância da reutilização de materiais re-
cicláveis durantes as atividades cotidianas.

Revitalização da Horta 
Suspensa
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Projeto em parceria com a Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, voltado ao estímulo do empreendedorismo, capacita-
ção e ensino de técnicas artesanais - como patchwork, bordados, 
forração francesa, decoupagem, além da produção de papel re-
ciclável e técnicas de costura para fabricação de agendas, bolsas 
e outros acessórios em tecido, com o objetivo de proporcionar 
alternativas de trabalho e renda aos participantes do programa.

Projeto Vem Ser

ATENDIMENTOS

ANO ATENDIDOS DIRETOS ATENDIDOS  INDIRETOS

2012 23 69
2013 40 120
2014 34 102

2015 35 105

IV Edição/2015, O projeto iniciou 48 participantes inscritas, 
dos quais 35 frequentaram regularmente as oficinas durante todo 
o processo de desenvolvimento. Deste grupo de 35 participantes, 
14 realizaram o módulo básico em técnicas artesanais (produção 
de papel artesanal, patchwork, bordados, forração francesa, decou-
pagem, patina, entre outras) e de costura, seguindo um cronogra-
ma progressivo de aprendizagem. Essa metodologia permite que a 
beneficiária vá se desafiando a cada etapa, com trabalhos mais ela-
borados, e conquistando autoestima ao passo que seus trabalhos 
vão sendo finalizados. As beneficiárias participantes do grupo pro-
dutivo, que possui 21 participantes, 14 do Polo Feital e 7 do Polo 
Castolira, aperfeiçoaram as técnicas aprendidas no módulo inicial, 
e realizaram produção e venda de produtos, com participação em 
feiras e eventos da região. Captação de pequenas encomendas, fi-
zeram parte do dia a dia do projeto, que além de gerar renda, am-
plia a visão das beneficiárias quanto ao entendimento das necessi-
dades do cliente, desenvolvimento do produto, precificação e zelo 
pela qualidade do produto final, na busca da fidelização.

Em 2015, o projeto foi premiado pela Solidarity Accor da 
rede internacional de hotelaria Accor, como de relevante papel na 
sociedade no que se refere ao empoderamento e emancipação da 
mulher por meio da qualificação, apoio psicossocial e inclusão.

IV Edição/2015 do 
Projeto Vem Ser
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MÓDULO INICIAL - FEITAL E CASTOLIRA
Oficinas Carga Horária (h)

Desenvolvimento Humano e Cidadania 98 horas

Papel Artesanal 342 horas

Técnicas Artesanais 352 horas

Técnicas de Costura e Bordado 380 horas

Total 1172 horas

A grade corresponde ao total de horas por turmas. Atualmente temos 4 turmas, sendo 2 de manhã 
e 2 a tarde, uma em cada polo, por período.

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Fabiana Lima Coordenador (a) -

Letícia Short Técnico (a) Especializada 
(Designer e Modelista)

Técnicas de Corte, Modelagem e formas alter-
nativas de fabricação.

Maria Cristina Coutinho Facilitador (a) Técnicas Artesanais

Maria do Carmo Facilitador (a) Papel Artesanal

Marlene Santiago Facilitador (a) Técnicas de Costura

Maria Eduarda Marcondes Psicólogo (a) Desenvolvimento Humano, Cidadania e 
Apoio Psicossocial.

Reginaldo Machado Psicólogo (a) Encontros Psicossociais com beneficiários e 
Familiares / Visita Domiciliar

Elá Camarena Designer Processo Criativo

Maria Cristina Ronconi Marçon Mobilizador(a)
Fomento ao empreendedorismo e geração 
de renda, vendas de produtos e acompanha-
mento da execução.

GRUPO PRODUTIVO - FEITAL E CASTOLIRA
Oficinas Carga Horária (h)

Desenvolvimento Humano e Cidadania 98 horas

Papel Artesanal 320 horas

Técnicas Artesanais 400 horas

Técnicas de Costura e Bordado 480 horas

Total 1298 horas

A grade corresponde ao total de horas por turmas. Atualmente temos 2 turmas, uma em cada polo. 
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1.
Promover a inclusão através de 
organização de grupos, para 
participação em oficinas de em-
preendedorismo e técnicas rela-
cionadas as especificidades de 
cada polo.

2. 
Desenvolver parceria visando 
minimizar custos e garantir a sus-
tentabilidade do projeto, além de 
promover consciência aos par-
ticipantes quanto a importância 
ambiental nesse beneficiamento.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Promover oficinas e encontros 
temáticos abordando assuntos 
de desenvolvimento humano 
e cidadania, com o objetivo de 
proporcionar reflexões e busca 
pelo autoconhecimento.

4. 
Realizar encontros psicossociais, 
com temas transversais do co-
tidiano das famílias, buscando 
emancipação dos grupos fami-
liares do programa.

5. 
Despertar o espírito empreende-
dor através do apoio técnico para 
as iniciativas empreendedoras de 
forma individual, de negócio em 
rede e/ou de economia solidária, 
além de articulações para enco-
mendas/vendas de produtos.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

2. 
Desenvolvido parcerias com: 
Fernado Maluhy (tecelagem) 
para doação de Retalhos (em 
2015 - R$ 550,00); Debrum Con-
fecções para doação de Retalhos 
(em 2015 - R$300,00); Ateliê Re-
talhos e Cia para doação de alças 
de bolsas (em 2015 - R$1.088,00); 
Africa e Co. Confeção de Vestu-
ários (em 2015 - R$ 1.750,00);  
Akzo Nobel para doação de cola 
EKA DR C222 (em 2015 - 262,43); 
e, outros materiais como papel, 
banner, lonas, potes de vidro 
com tampa, aviamentos diver-
sos que foram úteis, porém de 
dificil precificação.

3. 
Nessa meta, foram realizadas 
98 horas de oficinas, em forma 
de encontros de grupo. Além 
dessas, realizaram-se mais 28 
horas de escuta individual com 
as beneficiárias ou familiares 
dentro da instituição.

4. 
Realizado 10 encontros, além de 
visitas para escuta e orientações, 
realizados pelos profissionais psi-
cólogos Maria Eduarda Marcon-
des e Reginaldo Machado.

5. 
O projeto participou de 3 fei-
ras durante o ano. Além dessas, 
houve orientação e apoio para 
o empreendimento de forma 
cooperada, onde alunas do pro-
jeto se uniram para expor e ven-
der seus trabalhos individuais. 
Registra-se o número de 7 be-
neficiárias que além de gerar 
renda de forma cooperada no 
projeto, gera renda individual-
mente através de encomendas.

1. 
Realizado 1074 horas de ca-
pacitação, sendo 342 horas 
em Oficinas de Papel Artesa-
nal, 352 horas em Oficinas de 
Técnicas Artesanais e 380 ho-
ras nas Oficinas de Costura e 
Bordado. Juntamente com as 
oficinas técnicas as beneficiá-
rias tiveram a oportunidade de 
trabalhar as questões relacio-
nadas ao empreendedorismo, 
considerando desde a escolha 
do produto até elaboração de 
preço e mercado consumidor.
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Atividades Extracurriculares
23ª. Feira de Artesanato 
de Pindamonhangaba 
- A Arte do Povo em 
Nossas Mãos

03 de Maio de 2015
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Projeto Vem Ser participou da 23ª Feira de Artesanato 

“A Arte do Povo em Nossas Mãos”, que, como em todos os anos, 
acontece na Associação Atlética Ferroviária em comemoração ao 
Dia das Mães, e tem o intuito de divulgar o artesanato da região.

Durante todo o dia, dezenas de pessoas visitaram o espaço 
do projeto para apreciar e adquirir os lindos produtos que esta-
vam disponíveis. As alunas do projeto tiveram a oportunidade 
de atender ao público, realizar vendas, explicar sobre as técnicas 
que utilizam e contar um pouquinho sobre o projeto e sobre o 
Instituto IA3.

07 de Maio de 2015
Objetivo: Proporcionar um momento de lazer e a confec-

ção de um presente artesanal.
O projeto foi convidado a realizar uma oficina de artesa-

nato dentro da planta Volkswagen de Taubaté, com o intuito de 
homenagear todas as mães dos colaboradores. As mães interes-
sadas se inscreveram para participar do evento. Conduzida pela 
facilitadora Cristina Coutinho e três alunas beneficiárias do pro-
jeto, a oficina ensinou a técnica de patchapliquê e caseado. As 
mães fizeram as aplicações em uma bonita bolsa, que ao final se 
tornou um presente para elas. Além das oficinas de artesanato, 
o psicólogo Reginaldo Machado fez uma breve palestra falando 
sobre a valorização da mulher e em especial as mães.

Oficina de Artesanato 
Volkswagen Unidade 
Taubaté – Em 
comemoração ao Dia 
das Mães
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22 de Maio de 2015
Objetivo: Comprovar a execução do projeto para habilitar 

a participação no Solidarity Accor

Em parceria com o hotel Ibis de Taubaté, o projeto Vem Ser 
apresentou proposta para receber apoio da Rede Accor. Em 22 
de Maio recebemos a visita da Sra. Christine Longevialle, “Mana-
ging Director” da Fundação Solidarity Accor juntamente com a 
Sra. Izabella Santana responsável pela área de Comunicação no 
Brasil e a Sra. Maria Pilar, gerente da unidade Ibis de Taubaté. 
Christine conheceu todos os polos da instituição, histórico e tra-
balhos desenvolvidos e principalmente as atividades do projeto 
Vem Ser. Encantada com a qualidade dos produtos confeccio-
nados pelas beneficiárias, a visita finalizou com a Sra. Christine 
realizando compras de produtos do Vem Ser, que foram levados 
para França, sendo um sucesso de vendas que originou o apoio 
da Accor ao projeto.

02 de Junho de 2015
Objetivo: Inserir no projeto a técnica de reutilização de 

banner, através da encadernação.
Como uma das premissas do projeto é a produção através 

de reutilização de materiais, a designer e voluntária Elá Camare-
na, em parceria com o Instituto IA3, desenvolveu um modelo de 
caderno cujo sua capa é feita com aproveitamento de banner. A 
proposta foi aprovada e as alunas receberam as primeiras instru-
ções de sua confecção. Ainda em desenvolvimento dos acaba-
mentos, o produto será um dos lançamentos de 2016.

Visita Rede Accor 
de Hotels

Oficina de Encadernação 
com Banner: Por Elá 
Camarena
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Atividades Extracurriculares
03 de Julho de 2015
Objetivo: Apresentar a maior feira de negócios do Artesa-

nato no país, assim como as tendências, lançamentos de mate-
riais e equipamentos.

A Mega Artesanal é uma feira Internacional, considerada 
o maior evento do ramo no País. O trabalho artesanal, apesar de 
bastante criativo e minucioso, nem sempre encontra seu espaço 
no mercado. A Mega Artesanal é um evento que se propõe a va-
lorização, apoio e fomento de negócios no ramo do artesanato. 
O evento contou com a participação de apresentadores famosos 
que possuem programas voltados ao artesanato nas redes de 
televisão. Houve exposição de grandes marcas do ramo, lança-
mentos de materiais e equipamentos, cursos e demonstrações. 
Por ser um evento de grande atratividade, a feira traz motivação 
através da valorização das técnicas artesanais e serve como ins-
piração, pois é possível observar as tendências para se explorar 
novas ideias e criações.

13 de Julho de 2015
Objetivo: Apresentar o projeto Vem Ser como uma poten-

cial iniciativa social, e exemplo de cuidados com o meio ambiente
No dia 13 de Julho, a repórter Francine Padilha da TV Re-

cord do Vale do Paraíba, esteve no Instituto IA3 para conhecer 
um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela instituição. 
No entanto, o maior interesse foi pelas atividades do Projeto Vem 
Ser, onde a repórter buscou informações de como integramos 
essas mulheres ao projeto e ao mercado produtivo, gerando 
renda e apoio psicossocial. Um dos pontos mais explorados na 
reportagem foi o acolhimento dessas mulheres no cuidado inte-
gral das famílias, uma vez que elas, em sua maioria são mães de 
jovens inseridos nos demais projetos da instituição, assim como 
os cuidados que o projeto tem com o meio ambiente, tendo 
como premissa a reciclagem do papel e o reaproveitamento de 
materiais alternativos como banner, vidros, retalhos de tecidos, 
papel de parede, entre outros, na confecção de novos produtos.

Projeto Vem Ser – no 
Balanço Geral da TV 
Record 

Mega Artesanal - 
A Maior Feira de 
Artesanato do Brasil
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18 de Julho de 2015
Objetivo: Despertar o interesse e buscar envolvimento das 

mães dos alunos do projeto Atores Sociais – SCFV no projeto Vem Ser.
O evento de mobilização da comunidade intitulado “Co-

nhecendo o IA3” foi realizado em dia 18 de setembro. As facili-
tadoras do projeto Vem Ser conduziram oficinas de artesanato 
para algumas das mães de alunos do projeto Atores Sociais do 
bairro Araretama. Essas mães aprenderam a trabalhar com feltro 
em composição com tecido de algodão, através da confecção de 
um lindo chaveiro de coruja. Esta atividade faz parte do progra-
ma de Serviço de Convivência e Fortalecimentos que sugere que 
ao final de cada percurso concluído, sejam realizadas oficinas 
abertas à comunidade, com intuito de apresentar os resultados 
das aquisições e conhecimentos adquiridos em cada percurso.

30 de Novembro de 2015
Após a visita da Sra. Christine Longevialle em Maio de 

2015, passamos por alguns meses de ansiedade na espera dos 
resultados. Em meados de novembro recebemos a confirmação 
do premio Solidarity Accor no valor de vinte mil euros para o 
período de 24 meses a contar da assinatura do convênio. A pre-
miação aconteceu no dia 30 de novembro na sede da Accor em 
São Paulo. Na sequência da premiação, na sede da Accor em São 
Paulo aconteceu a feira das entidades, onde o Instituto IA3 mais 
05 outras entidades com projetos de geração de renda puderam, 
durante 2 dias, expor seus produtos a ser adquiridos pelos cola-
boradores da empresa. A previsão de assinatura do convênio é 
para o início de 2016 e o prêmio auxiliará na aquisição de equi-
pamentos com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, 
além de investimento em estrutura para exposição desses pro-
dutos na rede de hotéis da região.

Feira das Entidades e 
Premiação Solidarity 
Accor

Oficina de Artesanato no 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos - Araretama
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Atividades Extracurriculares
06 de Dezembro de 2015
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A Feira de Natal de Pindamonhangaba acontece anual-

mente, no primeiro domingo de Dezembro. O projeto Vem Ser 
participou desse evento com o intuito de divulgação e venda 
de produtos. Assim como ocorreu na 23ª Feira de Artesanato – 
a Arte do Povo em Nossas Mãos, durante todo dia, dezenas de 
pessoas passaram no espaço do projeto para apreciar e adquirir 
os lindos produtos que estavam disponíveis. As alunas tiveram 
a oportunidade de atender ao público, realizar vendas, explicar 
sobre as técnicas que utilizam e contar um pouquinho sobre o 
projeto e sobre o Instituto IA3 para quem ainda não o conhecia.

24a Feira de Natal de 
Pindamonhangaba
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Lojinha de Natal - 
Vem Ser

De 10 a 23 de Dezembro de 2015
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A lojinha de natal do Vem Ser aconteceu através de parceria 

com a empresa Prates Imóveis, que disponibilizou, gratuitamen-
te, um imóvel comercial na Rua dos Expedicionários, 208 – Centro 
de Pindamonhangaba, para que o Projeto Vem Ser pudesse expor 
seus produtos e realizar vendas durante o período do Natal. Essa 
parceria foi fundamental, garantindo um aumento nas vendas do 
projeto neste período e gerou renda para as beneficiárias.
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Patrocinado através da Lei Rouanet, este projeto tem o ob-
jetivo promover o ensino da musica instrumental, teoria musical 
e canto coral, como alternativa a inclusão, transformação social e 
expansão do universo cultural e musical de jovens e adolescen-
tes do município de Pindamonhangaba.

III Edição 2015: Em 2015 o projeto ampliou-se dando ini-
cio ao núcleo do Araretama. Ocorreram 06 apresentações ao lon-
go do ano de 2015 com especial apresentação de encerramento 
do ano no teatro COTEP tendo como público, os familiares, auto-
ridades e munícipes.

Projeto Contraponto
Música que Transforma!

ATENDIMENTO - 1ºSEMESTRE
POLOS Nº ALUNOS Nº ATENDIMENTOS Nº APRESENTAÇÕES 

Polo Feital 159 190 0

Polo Castolira 27 42 0

Faixa etária Polo Feital
1° Semestre

Faixa etária Polo Castolira
1° Semestre

III Edição/2015: Música
que transforma!

LEGENDA

IDADE 09 - 12 
ANOS

13 - 15 
ANOS

16 - 21 
ANOS

Polo Castolira 14 6 2

Polo Feital 56 20 23
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Faixa etária Polo Araretama
2° Semestre

Faixa etária Polo Castolira
2° Semestre

Faixa etária Polo Feital
2° Semestre

LEGENDA

IDADE 09 - 12 
ANOS

13 - 15 
ANOS

16 - 21 
ANOS

Polo 
Araretama 25 9 3

Polo 
Castolira 14 6 2

Polo Feital 66 24 23

ATENDIMENTO 2ºSEMESTRE
POLOS Nº ALUNOS Nº ATENDIMENTOS Nº APRESENTAÇÕES

Polo Feital 159 190 5
Polo Castolira 32 46 1

Polo Araretama 56 75 0
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CONTRAPONTO - CASTOLIRA
Modalidade Carga Horária (h)

Violão 264 horas
Canto Coral 264 horas
Percussão 264 horas

Total 792 horas

CONTRAPONTO - FEITAL
Oficinas Carga Horária (h)

Cordas Agudas 264 horas
Cordas Graves    264 horas

Sopros (Madeiras) 264 horas
Sopros (Metais) 264 horas

Percussão 264 horas
Violão 264 horas

Canto Coral 264 horas
Teoria 264 horas

Ensaio Orquestra 108 horas
Total Horas 2220 horas

Recursos Humanos Envolvidos
Nome Função Oficina

Helison de Oliveira Coordenador Pedagógico -
Marcos Roberto de Souza Maestro -
Willians Jobair da Silva Facilitador Teoria/Cordas Agudas
Luis Umberto Bertrami Facilitador Cordas Graves
Glaucius Messala S. Santos Facilitador Sopros – Madeiras
Marcos Roberto de Souza Facilitador Sopros - Metais
Diego Silva Rosa Facilitador Percussão
Michele Simoni Lima Reis Facilitadora Violão
Marcelo Eduardo Gomes Facilitador Violão
Luiz Claudio de Oliveira Facilitador Canto Coral
Jocimara Letícia de Lima Akahane Assistente Produção -

CONTRAPONTO - ARARETAMA
Modalidade Carga Horária (h)

Violão 264 horas
Canto Coral 264 horas

Total 528 horas
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1.
Acolher e promover o ensino de 
música instrumental, teoria e 
canto coral à 283 crianças e ado-
lescentes entre  09 a 21 anos.

2. 
Possibilitar aos alunos a cons-
trução de conhecimentos musi-
cais que permitam continuida-
de nos estudos musicais.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Oferecer um ensino musical de 
qualidade, conectado com a 
realidade social e cultural dos 
alunos, utilizando-se de ferra-
mentas artístico-pedagógicas 
modernas e com vistas a pro-
mover a inclusão sociocultural.

4. 
Promover apresentações musi-
cais junto a comunidade.

5. 
Acolher sem nenhum tipo de 
preconceito, alunos com neces-
sidades especiais.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

1. 
Foi promovido para 245 e man-
tido para 172 crianças e adoles-
centes participantes das aulas 
propostas do Projeto Contra-
ponto.

2. 
Foram oferecidas aulas de prá-
tica musical instrumental, vo-
cal e aulas teóricas; fornecendo 
os instrumentos para realiza-
ção das aulas.

3. 
Foram oferecidos métodos de 
ensino musical, material didáti-
co atual e moderno, bem como 
a execução de músicas do con-
texto social dos alunos

4. 
Realizadas 7 (sete) apresenta-
ções sendo 2 (duas) para co-
munidade e 5 (cinco) em luga-
res públicos.

5.
 Aceito uma aluna deficiente vi-
sual que foi solista de uma mú-
sica juntamente com a Orques-
tra em uma das Apresentações. 
A mesma toca violino e deseja 
no ano de 2016 iniciar com au-
las de Canto Coral.
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Atividades Extracurriculares
Apresentação Musical 
FAPI/FUNVIC - Coral

Apresentação em 
Aparecida-SP no III 
Encontro de Corais 
“Aparecida em Cantos”

20 de Outubro de 2015
Objetivo: Proporcionar espaço para os jovens apresenta-

rem-se publicamente, exercitando o aprendizado, promovendo o 
acesso à cultura aos participantes e dando visibilidade a este pro-
jeto que é mantido com patrocínio por meio da Lei Rouanet, do 
Ministério da Cultura. Apresentação artística musical na abertura 
do evento da VIII Jornada Acadêmica, cujo tema é “Ensinar educan-
do para a Paz”. Os alunos se apresentaram publicamente no audi-
tório da faculdade para os jovens estudantes, autoridades locais e 
o corpo docente da universidade. 

24 de Outubro de 2015
Apresentação artística musical do Coral do Projeto Contra-

ponto em Aparecida no III Encontro de Corais “Aparecida em Cantos”, 
com intuito de dar oportunidade aos jovens participantes do proje-
to a se apresentarem publicamente, conhecerem projetos similares 
com maior experiência musical, qualidade, bem como, divulgar as 
iniciativas com apoio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.
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Apresentação Artística 
e encerramento das 
atividades do 2º 
semestre 2015.

04 de Dezembro de 2015 – Polo Castolira
07 de Dezembro de 2015 – Polo Feital
08 de Dezembro de 2015 – Polo Araretama
Apresentação de conclusão de ciclo de aprendizado dos 

participantes dos Polos Castolira, Feital e Araretama tem como ob-
jetivo apresentar a evolução do aprendizado musical dos alunos 
aos familiares, as empresas patrocinadoras, além de proporcionar 
integração dos alunos com a comunidade, visando promover o 
acesso à cultura aos demais jovens do bairro que não participam 
do projeto, promovendo assim, oportunidades para os demais jo-
vens vulneráveis ao acesso à música de qualidade.
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Atividades Extracurriculares
10 de Dezembro de 2015
Com formação em orquestra, este dia foi especial e inesque-

cível! Estiveram presentes os familiares dos participantes, algumas 
autoridades locais e representantes da entidade e das empresas 
patrocinadoras e os munícipes, já que a apresentação foi aberta ao 
público. A orquestra regida pelo maestro Marcos Roberto Souza 
contou com uma apresentação especial da aluna Amanda Bento de 
Oliveira, que é deficiente visual e se apresentou junto com os demais 
membros da orquestra, trazendo emoção e brilhantismo ao evento.

Apresentação Musical 
no Espaço Teatro 
Galpão.
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18 de Dezembro de 2015.
Dentre as Sessões Solenes, realizando um ciclo de eventos 

comemorativos com palestras, apresentações musicais, lançamen-
tos de livros, etc; o grupo de Canto Coral apresentou para autorida-
des locais, familiares e o corpo docente da academia.

Apresentação do 
Grupo de Coral no 
Palacete 10 de Julho 
na ‘’Comemoração do 
53º ano da Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras.’’ 

Apresentação do Grupo 
de Coral na Praça da 
Cascata na programação 
de Natal da Cidade.

19 de Dezembro de 2015.
Dentre os grupos musicais da cidade, o grupo de Canto Co-

ral foi convidado a apresentar para o público em geral e também 
para seus familiares na comemoração de Natal.
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O Projeto Atores Sociais, módulo Teatro, por meio do aces-
so a cultura e uso das técnicas teatrais como eixo pedagógico, 
tem por objetivo o desenvolvimento humano, fomento a cida-
dania e protagonismo juvenil entre as crianças e adolescentes. 
No exercício da prática teatral, o programa busca desenvolver 
competências e habilidades artísticas num processo de inclusão 
social, com temáticas contemporâneas para apresentações, tan-
to na comunidade, quanto em empresas, escolas, ações governa-
mentais e festivais, fazendo assim, uma ponte entre seus estudos 
e seus sonhos de ascensão profissional.

As oficinas são metodologicamente divididas em três mó-
dulos: Módulo I – Prática Teatral, Módulo II – Teoria Teatral e mó-
dulo III – Elementos Técnicos do Teatro.

Projeto Atores Sociais
Desenvolvimento das 
Relações Humanas

Gráfico de Faixa Etária – Primeiro Semestre de 2015

ANO UNIDADE Nº. ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. ATENDIDOS 
INDIRETOS

2014 FEITAL - TEATRO 000 000
2015 FEITAL - TEATRO 035 105

II Edição/2015 - O objetivo inicial era a conclusão das ativi-
dades propostas para a turma 2014 e o início de novas atividades 
e novos projetos com a turma 2015, exigiu-se durante o primeiro 
semestre manter-se duas linhas de atividades. Para os alunos em 
fase de conclusão, foi proposto reforço teórico e prático, além da 
interferência de novas visões conceituais do teatro com a ideia 
de propor dimensão amplificada do fazer teatral intensificado, 
assim o resgate do lúdico para a construção de um novo corpo 
para os alunos/atores. A conclusão da turma 2014 deu-se no iní-
cio de agosto com a apresentação do espetáculo CANÇÃO EM 
CENA, onde os alunos aplicaram individualmente suas técnicas 
e melhores condições dentro de letras de músicas interpretadas.

Iniciando a nova proposta para a turma 2015, houve um 
replanejamento de estratégias e novas definições de objetivos, a 
começar pela reformulação e especificação da grade de discipli-
nas e também a readequação do período de desenvolvimento do 
projeto. Com programação total de 4 períodos (sendo efetivados 

II Edição/2015 do 
Projeto  Atores Sociais
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2 períodos por ano), fixou-se a idéia de conclusão geral em 2 anos.
Certo de que o caminho lúdico é o que maior proporciona 

possibilidades ao fazer teatral e descobertas inimagináveis do 
poder da construção de ideias e corpo, toda a atenção do projeto 
voltou-se, inicialmente, para o universo infantil.

Como primeiro contato do fazer teatral, unimos projetos, 
inteirando o teatro ao discurso do projeto Cubo Ambiental, atra-
vés do espetáculo A NATUREZA EM APUROS que circulou pelas 
escolas da rede municipal de Pindamonhangaba.

Ainda neste período as aulas de língua Portuguesa foram 
necessárias para que desenvolvesse nos alunos/atores um maior 
domínio e uniformidade de conhecimento entre eles (alguns de 
realidade educacional diferente) em relação à língua. Na ideia de 
incitar a criação e construir a cena tendo como ponto de partida 
a ideia do aluno, as aulas de produção instigaram e foi o espaço 
para os experimentos.

O conteúdo programático inclui alcançar domínio técnico 
dos termos, tempos, e história do teatro, as aulas de teoria teatral 
tiveram o propósito de aproximar as respostas e os porquês do 
que fazem na prática. Além das técnicas teatrais os jovens partici-
pam de oficinas de desenvolvimento humano, dinâmicas e apoio 
Psicossocial, visando o desenvolvimento do indivíduo e do grupo. 
Um espaço criado para os jovens se expressarem, expor sentimen-
tos e opiniões, mostrarem a vertente humana de cada indivíduo 
sob a orientação e olhares de um profissional capaz de tranquilizar 
e colaborar nas definições de personalidades dos alunos/atores.

Acreditando no poder do intercâmbio cultural, todos os alu-
nos foram voluntários na organização do 18º FESTIL – Festival de 
Teatro Estudantil de Pindamonhangaba, garantindo grande baga-
gem cultural e contatos com outros artistas, além da associação do 
cotidiano do processo de montagem e bastidores do fazer teatral.

O projeto tem proporcionado importante papel no desen-
volvimento humano dos participantes e profissionais envolvidos 
com o projeto. Incentivamos a autonomia, o protagonismo e a 
motivação para a concretização dos sonhos. No projeto, acon-
teceram em média, 120 horas de atividades com o objetivo de 
propiciar o autoconhecimento, o protagonismo e o desejo por 
autonomia; variáveis que, combinadas entre si, poderão auxiliar 
o jovem na tomada de decisão de forma mais assertiva, seja ela 
para a escolha de sua profissionalização ou para tantas outras de-
cisões que ele deverá tomar durante o curso de sua vida.
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GRADE – Atores Sociais - Teatro - 1° Período

Oficinas Carga Horária

Interpretação I 36

Jogos Teatrais I 48

Produção I 52

Teoria Teatral 44

Relações Interpessoais 38

Português 32

Total de carga horária  250 horas

GRADE – Atores Sociais - Teatro - 2° Período

Oficinas Carga Horária 

Interpretação II 68

Jogos Teatrais II 50

Produção II 60

Poéticas do Corpo 80

Introduções Técnicas 80

Relação Interpessoal II 60

Total de carga horária  398 horas

Recursos Humanos Envolvidos
Nome Função Oficina

Renan Teixeira Produtor Cultural Produção, Coordenação 
apresentações públicas

Maria Eduarda Facilitador (a) Relações Humanas e Cidadania; 
Sexualidade

Guilherme Donegatti Facilitador (a) / Psicólogo/ 
Orientador Social

Relação Interpessoal I; 
Relação Interpessoal II

Eliane Alves Facilitador (a) Jogos Teatrais I; Interpretação I; 
Jogos Teatrais II; Interpretação II

Gabriela Tomaz Facilitador (a) Português, Círculo de Leitura

Helivelton  Oliveira Facilitador (a) Teatro: Elementos Técnicos do 
Teatro, Jogos Teatrais

Alberto Santiago Facilitador (a) Produção II; interpretação II; 
Jogos Teatrais II

Maíra Fróis Facilitador (a) Teoria Teatral I; 
Introduções Técnicas

Ynara Oliveira Falicitador (a) Poéticas do Corpo

Tatiana P. Policarpo Facilitador (a) Teatro: Elementos 
Técnicos do Teatro

Fabiana B. de Camargo Facilitador (a) Teatro: Teoria Teatral
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1.
Fornecer iniciação a formação 
teatral para 55 adolescentes 
com mais de 14 anos, através de 
técnicas básicas do fazer teatral 
pratico, teórico e técnico. 

2. 
Estimular a prática da leitura e 
da escrita.

3.
Desenvolver apreço pela auto-
nomia e motivação para a busca 
da profissionalização.

OBJETIVOS
E METAS

4. 
Desenvolver a responsabilidade 
social, cidadania, senso crítico e 
valores éticos, com a prática do 
fazer teatral em apresentações 
públicas.

5.
Proporcionar acompanhamento 
sociofamiliar através da articula-
ção de encontros com os Pais e 
familiares dos adolescentes par-
ticipantes do Programa.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

1. 
35 jovens iniciaram o módulo 
Teatro, no entanto, somente 22 
finalizaram o programa. 

2. 
Realizadas 28 horas de atividade 
de leitura e escrita

3. 
Realizadas 20 apresentações 
públicas em 12 locais diferen-
tes com peça  A NATUREZA EM 
APUROS, atingindo um público 
de mais de 4.000 crianças, onde 
usaram a sua arte teatral como 
forma de alertas e conscientizar 
os pequenos da relação HOMEM 
e NATUREZA, e os impactos que 
essa relação causa.

4. 
12 dias intensos de atividades 
entre os jovens dos Atores So-
ciais do IA3 e com jovens de 
outras 18 instituições de ensino 
de diversas cidades do estado 
de São Paulo. Intercâmbio pro-
movido através do 18º FESTIL - 
Festival de Teatro Estudantil de 
Pindamonhangaba

5. 
Realizadas 45 horas de encon-
tros com pais e familiares, além 
de atendimentos individuais aos 
jovens e familiares.
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Atividades Extracurriculares
26 de Maio de 2015
Objetivo: Integrar à atividade “CAFÉ COM OS PAIS” e home-

nagear o mês das mães 
Diante do convite do psicólogo Reginaldo que desenvolves-

se o trabalho com a família dos alunos, homenageamos as mães 
presentes, com o poema “FOI BOM ASSIM”, onde os alunos deram 
vida ao poema citando as diversas situações que poderiam colocar 
em contraposição a dádiva que é ser mãe para a grande maioria 
das mulheres, e destaca a força da mulher/mãe ao apostar que 
diante de todos esses motivos elas ainda dizem “FOI BOM ASSIM”. 
Com uma rosa nas mãos os alunos retribuíram de forma simbólica 
o carinho diário fruto da maternidade. Diante do público presente 
(que não era apenas de mães dos alunos do teatro) oferecemos 
rosas para que qualquer pessoa do público fizesse sua homena-
gem a alguém presente. Foi um momento de muita emoção que 
proporcionou situações de encontro.

29, 30 e 31 de Maio de 2015
Objetivo: Efetivar a composição do desenho em plane-

jamento 
A oficina proporcionou um primeiro contato direto com as 

artes plásticas, colocando os alunos diante do desafio de tornar 
real a composição planejada. Utilizando-se de diversos recursos 
como, desenho, pintura com tinta, pintura com spray, recortes 
em materiais diversos, manuseio com espumas, tecidos, entre 
vários outros momentos das artes plásticas, o desafio era cons-
truir todo o material de um figurino que também seria ceno-
gráfico. Diante de desafios e imprevistos os alunos finalizaram a 
atividade certos de que são completamente capazes de utilizar 
sua própria criatividade para vencer desafios durante o processo. 
Figurino cenográfico realizado com sucesso.

Oficina de criação 
plástica - Cristina 
Coutinho

Apresentação em 
celebração ao Dia das 
Mães
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Entre 02 de Junho à 22 de Outubro de 2015
Escola Doutor André Franco Montoro - Crispim
Escola Professor Lauro Vicente de Azevedo – Terra dos Ypês
Escola Creche Maria Benedita Cabral San Martin - Feital
Escola Professor Elias Bargis Mathias - Araretama
Escola Dr. Andre Franco Montoro – Crispim
Escola Serafim Ferreira – Terra dos Ypês
Creche Escola Maria Benedita Cabral San Martin - Feital
Escola Regina Celia Madureira de Souza Lima - Araretama

07 de Agosto de 2015
Objetivo: Finalizar o curso da turma 2014 com apresenta-

ção de espetáculo.

Durante os meses de maio, junho e julho, os alunos da tur-
ma de 2014 dedicaram-se ao trabalho CANÇÃO EM CENA que foi 
escolhido para ser apresentado na formatura. O trabalho con-
siste na interpretação de letras de música, levando para o palco 
as histórias antes somente cantadas ou declamadas. A atividade 
proporcionou destacar o potencial individual de cada aluno e 
também o trabalho em grupo considerando cenas individuais e 
coletivas. Ao fim do processo os alunos foram convidados a con-
tinuar integrando ao grupo de teatro e finalizaram o ano com 
outras atividades.

10 de Agosto de 2015

Objetivo: Proporcionar experiência de palco, integrando a 
programação da SIPAT de uma das empresas parceiras do projeto.

Os alunos agora formados tiveram a oportunidade de le-
var o trabalho para dentro da empresa GIVI, possibilitando assim 
através da apresentação, maior vivência e experiência de palco, 
além de construir uma relação mais próxima com uma de nossas 
empresas parceiras. O projeto foi muito bem aceito pelos fun-
cionários e diretores da fábrica que em e-mail posterior elogiou 
o trabalho dos alunos e a produção do espetáculo apresentado.

Apresentação do 
espetáculo Canção em 
Cena - Formatura turma 
2014

Apresentação 
espetáculo “A natureza 
em apuros”

Apresentação do 
Espetáculo Canção em 
Cena - Programação 
SIPAT da empresa GIVI
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Atividades Extracurriculares

16, 17 e 18 de setembro de 2015
Objetivo: Desenvolver a ação/material lúdico, descobrin-

do as possibilidades

Novamente os alunos tiveram a oportunidade de exercitar 
a criatividade na construção de elementos cênicos que seriam 
utilizados posteriormente no projeto que envolvia SEGURANÇA 
NA ESCOLA, SEGURANÇA NO LAR e SEGURANÇA NO TRÂNSITO. 
A conclusão do trabalho que optou por uma estética inteira de 
caixas de papelão surpreendeu os próprios alunos e profissio-
nais. Os alunos se viram capazes de transformar “lixo” em belos 
elementos de cena.

19 de Setembro de 2015
Objetivo: Contribuir na efetivação da atividade proposta 

pela empresa Lyondellbasell, trazendo na arte dramática as situ-
ações que envolvem segurança na escola, em casa e no trânsito.

Diante do convite da empresa patrocinadora Lyondellba-
sell, nós prontamente aceitamos fazer parte do planejamento 
prévio e atividades junto com as crianças da escola municipal 
do bairro do FEITAL, com os temas SEGURANÇA NA ESCOLA, SE-
GURANÇA NO LAR e SEGURANÇA NO TRÂNSITO. A convivência 
com os profissionais da empresa, com a comunidade e liderando 
algumas atividades, proporcionam ao jovem a experiência e de-
safios para alcançar a maturidade, valores sociais e objetivos na 
construção do seu próprio futuro e escolhas na vida.

Apresentação Global 
Care Day

Oficina Plástica - 
Cristina Coutinho
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Apresentação de 
encerramento - 18° Festil

01 a 10 de Outubro de 2015
Objetivo: Promover intercâmbio cultural

Durante o acontecimento do 18º FESTIL – Festival de te-
atro Estudantil de Pindamonhangaba, não poderíamos perder 
a oportunidade de colocar os alunos em contato com o maior 
movimento teatral estudantil do Vale do Paraíba, foi uma expe-
riência única de vivência de bastidores, preparação, diversidade 
artística, onde os alunos puderam além de apreciar o trabalho 
de outros jovens de realidades parecidas ou não as deles, ter a 
percepção de organização de um evento deste porte. Os alunos 
foram responsáveis por acompanhar os grupos durante a perma-
nência deles em nossa cidade, além de auxiliar os momentos de 
debates, entrada de público, e também auxilio técnico possibili-
tando o contato com atividades técnicas conhecidas durante as 
aulas. Além do apoio a organização, os jovens se apresentaram 
como grupo convidado com o espetáculo Canção em Cena. Os 
jovens atores, inseridos na programação artística do município, 
aproximam o ator, cidadão e aluno que existe em cada um des-
ses jovens num mesmo momento.

11 de Outubro de 2015
Objetivo: Proporcionar vivência dos novos jovens no pal-

co do teatro de nossa cidade.
Diante de um público de mais de 250 jovens atores, nos-

sos alunos puderam brindar o encerramento do festival que com 
tanto carinho eles participaram desde o primeiro momento. 
Com satisfação nossos alunos subiram no palco, empolgados 
para saudarem os amigos que ali fizeram e proporcionar um mo-
mento especial para aqueles que com tanta disposição saíram 
do conforto de sua casa, sua cidade, para presentear-nos com 
seus trabalhos. Com emoção nos olhos os alunos fizeram bonito 
no palco do Teatro Galpão.

Organização e 
apresentação teatral 
no 18° Festil - Festival 
de Teatro Estudantil de 
Pindamonhangaba
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Atividades Extracurriculares

18 de Dezembro de 2015
Objetivo: Proporcionar um momento de exposição das 

atividades realizadas no segundo período.

Diante de todos os trabalhos realizados em processo de 
aula, EXPERIMENTO ALICE, foi pensado com a finalidade de reu-
nir em um único momento todo material trabalhado e produzi-
do no segundo período do curso. Figurinos e ambientação das 
cabines de cena, confeccionados especificamente pelos próprios 
alunos/atores. Certos do respaldo positivo existente dos presen-
tes no momento, encerramos este primeiro momento do teatro 
já com saudade e gosto de quero mais!

Apresentação 
“Experimento Alice”
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A área psicossocial no IA3, tem como objetivo comple-
mentar as demais iniciativas de desenvolvimento em que o jo-
vem participante dos nossos programas está inserido.

O objetivo principal é promover iniciativas que propiciem 
o autoconhecimento, estimulem a conquista da autoconfiança, 
autonomia, iniciativa, produtividade e a identidade social.

O trabalho busca a compreensão do jovem quanto a sua 
responsabilidade para o desenvolvimento emocional, físico, social, 
resolução e superação de conflitos. A área Psicossocial é um espa-
ço para o jovem identificar aspectos da personalidade, expor suas 
angústias/medos futuros com relação ao mercado de trabalho, ní-
vel de maturidade profissional e aptidões/interesses profissionais.

Área Psicossocial
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Área Psicossocial 
do IA3 em 2015

O trabalho ocorre por meio:
- Oficinas de Desenvolvimento Humano
- Encontros, Dinâmicas, trabalhos de campo
- Plantão de escuta individual
- Reuniões com a comunidade – Café com os Pais
- Aplicação e correção de testes psicólogos
- Elaboração dos perfis profissional
- Processo de desligamento profissional
- Encaminhamento a Rede de Apoio 
(CRAS, CAPS E OUTROS SERVIÇOS)

Em 2015: O trabalho foi desenvolvido durante as aulas de 
Desenvolvimento das Relações Humanas e Cidadania, comple-
mentado com orientação profissional, aplicação de testes para 
avaliação de perfil, orientações individuais e grupos temáticos 
para alunos e responsáveis.

Com este mesmo intuito, foram realizadas reuniões com 
facilitadores para desenvolvimento e avalições de perfis de alu-
nos, discussão de casos e orientação na resolução de conflitos.

No projeto Aprendiz foram inseridas oficinas em grupo, 
com o objetivo especifico de auxiliar o jovem no enfrentamento 
dos desafios presentes na 1ª experiência profissional.

Esse trabalho aconteceu de forma quinzenal, através da 
orientação profissional e desenvolvimento interpessoal, utilizan-
do-se como proposta atividades práticas e lúdicas.

Buscou-se reforçar a aptidão de cada um, valorizando a 
individualidade, fortalecendo lideranças, iniciativa e o trabalho 
em equipe.  Para os jovens em fase final da primeira experiência 
profissional, foi proporcionado apoio através de atendimentos 
individualizados, quinzenalmente, em quatro encontros para 
auxiliá-los no desenho de estratégias em busca de recolocação 
profissional. Foi valorizada a experiência adquirida durante o 
processo da aprendizagem, bem como, um novo olhar sobre as 
inclinações e interesses, levando em consideração a 1ª experiên-
cia profissional e maturidade alcançada no processo de aprendi-
zagem. A partir daí, evidenciou-se as diretrizes que motivariam a 
busca ativa pela recolocação no mercado de trabalho.

O que se pôde perceber, é que apesar de jovens mesmo 
diante da insegurança peculiar a adolescência, 80% dos benefi-
ciários estavam satisfeitos com o programa de aprendizagem e 
sentiam-se realizados na área de atuação.  
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As oficinas de Desenvolvimento Humano e Cidadania 
acontecem em todos os demais projetos da Instituição. As au-
las são semanais, desenvolvidas e ministradas por um psicólogo 
(orientador social), de acordo com a faixa etária dos alunos e em 
percursos progressivos, oferecendo reflexões sobre autoconheci-
mento, família, sexualidade, plano de vida e cidadania.

Além dos trabalhos com os alunos da Instituição, a área 
psicossocial abrange cuidados com as famílias. Durante todo o 
ano, pais e responsáveis dos jovens puderam contar com apoio e 
orientação psicológica individual e em grupo. Os atendimentos 
individuais aconteceram por procura espontânea das famílias, 
por pedido da equipe técnica da Instituição diante de alguma 
não conformidade observada ou por consequência de um aten-
dimento individual com o jovem.

Os encontros em grupo acontecem uma vez por mês com 
temas previamente definidos em conjunto com os participantes. 
O tema central é apenas um gatilho para que o grupo apresente 
suas principais angústias para discussão, apoio e reflexão.

O encontro de Pais tem como objetivo conciliar temas apre-
sentados pelas famílias combinados com temas observados como 
necessários pela instituição e, através do desenvolvimento da re-
flexão, proporcionar maiores possibilidades de relacionamento fa-
miliar harmonioso, diante das adversidades da atualidade.

Grade Atividades Psicossocial
Oficina Carga Horária

Oficinas de Relações Humanas e Cidadania 220 horas
Teste para Avaliação de Perfil, Entrevista e “feedback” de resultados
 (70 alunos atendidos)

280 horas

Orientação Profissional e Desenvolvimento Interpessoal 020 horas
Orientação Vocacional 016 horas
Orientações Individuais para alunos e responsáveis 048 horas
Grupo Temático para Adultos (Pais e Responsáveis) 036 horas
Reuniões de Pais 024 horas
Visita Domiciliar Institucional (Visita Social) XX visitas realizadas 250 horas

Total 894 horas

Alguns dos temas 
desenvolvidos nos 
encontros temáticos 
com os pais e 
responsáveis
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Mês Tema
Março A interação entre família e IA3 – Uma parceria de sucesso
Abril Comunicação entre pais e filhos – A influência das redes sociais no dia a dia

Maio Relação entre adolescência e rebeldia

Junho Drogas na adolescência

Julho Limites ter ou não ter, eis a questão!

Agosto Meu filho não me entende!

Setembro É namoro ou amizade? Como devo me posicionar como pai?

Outubro Sexualidade na adolescência

Novembro Fortalecendo os vínculos através da parceria familiar

Dezembro É natal! A esperança se renova.

Recursos Humanos Envolvidos
Nome Função Oficina

Guilherme Donegatti Psicólogo (a) Coach e 
Facilitador (a)

Orientação ao Mundo do Trabalho, 
Coordenação Equipe Psicossocial

Maria Eduarda Marcondes Psicólogo (a) Facilitador (a) Relações Humanas e Cidadania, 
Escuta Individual 

Reginaldo Machado da Silva Psicólogo (a) Facilitador (a) Escuta Individual, Visita Domiciliar, 
Café com Pais

Sandra Regina dos Santos Assistente Social
 (Supervisão) Visita Social

Carmen Lucia dos S. Morangio Estagiária Assistência 
Social Visita Social

Eloisa Fernandes dos Santos Estagiária Assistência 
Social Relações Humanas e Cidadania
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1.
Acolhimento, primeiro atendimen-
to de beneficiários e familiares

2.
Relações Humanas, Desenvolmen-
to Interpessoal, Orientação Profis-
sional e Vocacional.
Testes de Interesses Profissionais, 
Avaliação de Perfil, Entrevista e “Fe-
edback” dos Resultados.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Encontros de Pais

4.
Visita domiciliar social
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

1. 
108 horas em orientações in-
dividuais para pais e alunos, 
grupos temáticos e reunião de 
pais. As famílias sentiram-se 
acolhidas e perceberam a equi-
pe como aliados na educação 
de seus filhos.

2. 
316 horas entre oficinas de de-
senvolvimento humano, orien-
tação profissional e vocacional. 
Através dessas oficinas, os jo-
vens tiveram como aquisição o 
autoconhecimento, buscando 
conhecer melhor suas aptidões 
e sonhos para futuro profissional. 
Aplicação de 133 testes psi-
cológicos para elaboração de 
laudos de perfil que pudessem 
auxiliar na tomada de decisão, 
tanto do jovem, quanto da ins-
tituição, no direcionamento à 
vaga de trabalho. 

3. 
10 encontros, em três núcleos 
de atendimento (Feital, Arare-
tama e Castolira) totalizando 
45 horas de atividades, em for-
mato de terapia comunitária. 
As reuniões aconteceram sem-
pre em um ambiente de coo-
peração e comunhão, através 
do compartilhamento de ex-
periências, relatos e incentivos. 

4. 
Foram realizadas 300 horas, 
totalizando 221 visitas. Os da-
dos levantados se encontram 
em tabulação e servirão como 
indicadores para a instituição 
em 2016. A visita social tem o 
objetivo de coletar informações 
socioeconômicas através da 
resposta em questionário espe-
cífico. A visita acontece na resi-
dência do aluno, em conjunto 
com o jovem e sua família. 
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