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Os dois últimos anos têm sido marcados por desafios e es-
cassez de recursos. Manter o trabalho e o atendimento aos be-
neficiários tem sido nossa prioridade e objetivo. Não diferente 
dos outros municípios/estados, muitas empresas em Pindamo-
nhangaba, algumas que inclusive patrocinavam nosso trabalho, 
estão em dificuldade, há um nível elevado de desemprego e uma 
queda drástica de arrecadação. Até 2016, foi possível manter o 
trabalho quase em sua totalidade. A partir de 2017, mesmo com 
os esforços que foram e estão sendo empreendidos, dificilmente 
conseguiremos manter de maneira efetiva todos os projetos e 
iniciativas funcionando, o que traz grande tristeza a direção e ao 
corpo técnico do Instituto ao perceber nossa vulnerabilidade e 
necessidade de interrupção de alguns projetos em 2017.  

No entanto, temos nos enchido de esperança e muito 
trabalho, enquanto aguardamos a melhoria da economia e um 
novo rumo para nosso País. Nestes momentos difíceis, nosso 
trabalho se torna ainda mais necessário, pois, em muitos casos, 
os jovens que são qualificados pelo Instituto IA3.ORG e inseri-
dos no mercado de trabalho pela Lei da Aprendizagem, são a 
única renda da família, que desde cedo são obrigados a expe-
rimentar uma dose elevada de responsabilidade. Com esforços 
e economias, alguns conseguem dar continuidade ao desen-
volvimento se matriculando na universidade e passam a ser 
efetivados ou estagiarem na área escolhida nas empresas onde 
atuaram como aprendiz. A efetivação e o convite para continu-
arem na empresa, é uma das respostas quanto à efetividade do 
trabalho e a construção da evolução destes jovens.

Nossas iniciativas contemplam 05 eixos de trabalho que 
convergem entre si num único e exclusivo objetivo de promo-
ver o desenvolvimento do ser humano, a inclusão social por 
meio da geração de oportunidades de trabalho e renda, a pro-
moção da educação e conscientização quanto aos cuidados 
com o meio ambiente e incentivo à coleta seletiva e a valoriza-
ção da cultura por meio da música e do teatro.

Carta do Presidente
Charles Almeida, 
presidente do IA3.ORG
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Em 2016 atendemos diretamente 681 beneficiários den-
tro da instituição, promovemos 12.329 horas de qualificação, 
2.657 foram impactadas nas atividades continuadas e pontuais 
relacionadas à educação e conscientização ambiental e final-
mente 7.328 nas apresentações públicas sejam do teatro pelo 
projeto Atores Sociais ou nas apresentações musicais do proje-
to Contraponto Música que Transforma.

Mesmo diante dos desafios financeiros, em 2017 esforços 
estão sendo empreendidos para dar inicio a multiplicação do 
nosso trabalho nos municípios de Taubaté e São José dos Cam-
pos. Em 2018 nosso trabalho completa 10 anos, quando então 
esperamos ter muitos resultados e realizações no Bem para 
compartilhar e celebrar.

Este relatório de atividades e nossa forma concreta, sin-
tética e transparente de apresentar o que foi possível ser reali-
zado com o apoio/patrocínios por meio de incentivo fiscal, con-
vênios com a Secretaria de Assistência Social e colaboração de 
nossos associados e empresas.

Aproveitamos para expressar nossos mais sinceros agra-
decimentos a todos que participam, apoiam e torcem pelo nos-
so trabalho e todas as demais iniciativas sinceras e concretas de 
auxÍlio ao próximo e promoção da transformação social.

Com gratidão,

Charles Silva Almeida
Presidente do Instituto IA3.ORG
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O Instituto IA3
O IA3.ORG Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Huma-

no a Artes e Aprendizagem, constituído em 15 de maio de 2008, 
é uma associação sem fins lucrativos de iniciativa privada com in-
dependência administrativa e financeira, regido por seu Estatuto 
registrado em cartório e legislação aplicável às organizações do 
terceiro setor.

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

São objetivos do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvi-
mento Humano a Artes e Aprendizagem:

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 Apoio 
ao Desenvolvimento 
Humano a Artes e 
Aprendizagem
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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.ORG – INS-
TITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES 
E APRENDIZAGEM – poderá aceitar auxílios, contribuições ou do-
ações, 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.ORG – Instituto de 
Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem. 
Legalmente constituído em setembro do mesmo ano, sob o de-
safio de empreender múltiplos projetos voltados à capacitação 
profissional metódica, geração de renda, intervenção ambiental 
e ao estímulo cultural e esportivo. A estratégia de atingir diferen-
tes públicos em diferentes projetos, de maneira a produzir um 
impacto social significativo, quer na comunidade, quer nos indi-
cadores sociais que norteiam nosso trabalho.

O Instituto IA3.ORG iniciou suas atividades na comunidade 
do Feital, por ser este o local de maior vulnerabilidade juvenil na 
época de sua constituição. Após três anos de atuação e consolida-
ção das ações, o IA3.ORG se viu preparado para empreender novos 
desafios; replicando a partir de então seu trabalho e metodologia 
nas demais comunidades carentes de Pindamonhangaba.

O IA3.ORG é constituído por uma Diretoria Executiva de 6 
(seis) membros, oriundos da sociedade civil, um Conselho Deli-
berativo que propõe e avalia as políticas da instituição e o Con-
selho Fiscal. Temos registro atualizado no Conselho Municipal de 
Assistência Social sob o número 037, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente sob o número 008, além de 
Lei de Utilidade Pública número 4.931, de 03 de junho de 2009.

O Instituto IA3.ORG tem como parceiros estratégicos a 
Fundação 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 reco-
nhecidas como o SENAI, Integral Desenvolvimento Humano, tor-
nando-os parte integrante de nossos projetos de capacitação, o 
apoio da comunidade local onde o IA3.ORG 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 Apoio 
ao Desenvolvimento Humano
a Artes e Aprendizagem

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, Cícero Pra-
do e bairros circunvizinhos.

Regime segundo art. 90 da Lei 8.069/90: Orientação e apoio 
sociofamiliar e socioeducativo 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.ORG

Locais de atendimento 
em Pinda/SP:
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PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO

DETALHAMENTO IMPACTO/
PARTICIPANTES

Projeto Aprendiz na Empresa 137
Projeto Primeiros Passos 024
Projeto Vem Ser 041
Projeto Contraponto 229
Projeto Atores Sociais - Desenvolvimento Humano SCFV 114
Projeto Atores Sociais – Módulo Teatro 136
Beneficiários Diretos Impactados em Atividades Continuadas na Instituição 681
Público Direto Impactado em Atividades Continuada e Pontuais - Meio Ambiente 2.657
Público Direto Impactato  - Apresentações Públicas - Culturais 7.328
Horas de Qualificação em 2016 12.329
Horas de Qualificação em 2015 11.428

EVENTOS COMUNITÁRIOS
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Apresentações Públicas do Teatro, Coral e Orquestra 22 Eventos
Atividades de Intervenção Ambiental 45 Eventos
Visitas Técnicas 04 Eventos
Viagem Cultural 01 Evento

ESTRUTURA FÍSICA / DIMENSÃO ATUAÇÃO
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Salas 20
Metragem disponível de atendimento a criança e ao adolescente 700 metros
Projetos 07
Eixo de Atuação 05
Capacidade de Atendimento (beneficiários): 600
Educadores/Profissionais Envolvidos no projeto 30
Voluntários 20
Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 16
Patrocinadores Pessoa Jurídica 04
Associados 30
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Demonstrativo
Financeiro e Contábil

BALANÇA PATRIMONIAL
ATIVO 31/12/15 31/12/16 PASSIVO 31/12/15 31/12/16

CIRCULANTE 845.189,80 862.964,80 CIRCULANTE 373.468,79 171.547,69

Disponivel 771.531,38 773.277,28 Contas a Pagar 0,00 0,00

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

Banco Cta.Movto. 234.167,91 8.313,72

Banco Cta.Movto. - 
Recursos Terceiros 113.553,49 100,00 Obrigações Tributarias 486,29 2.010,69

Aplicações Financeiras 317.194,89 658.784,45 INSS a Recolher 1.196,68 2.327,78

Aplic. Financeiras - 
Recurso de Terceiros 105.989,40 105.453,42 FGTS a Recolher   (2.571,37)   (795,40)

Pis a Recolher 205,50 454,80

Contas a Receber 23.490,23 47.971,61 IRF a Recolher 1.315,88 0,00

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

Recolher 339,60 23,51

Clientes 21.890,23 46.371,61 ISS a Recolher 0,00 114,35

Obrigações Funcionários 54.040,90 78.048,10

Adiantamentos 8.452,28 0,00 Salários a Pagar 19.135,16 25.344,38

Adiantamento a Fun-
cionarios 8.452,28 0,00 Provisão Férias + Encar-

gos 34.905,74 52.703,72

Impostos a Recuperar 41.715,91 41.715,91 Recursos de Terceiros - 
Projetos 318.941,60 91.488,90

INSS a Recuperar 41.715,91 41.715,91 Recursos de Entidades 
Privadas-Lei Rouanet 1.206.578,21 1.206.578,21

NÃO CIRCULANTE 140.764,03 140.393,34 (-) Recursos Aplicados de 
Entid. Privadas  (887.636,61)   (1.115.089,31)  

IMOBILIZADOS 140.764,03 140.393,34 Devol. Recursos Não 
Aplicados 0,00 0,00

Máquinas e Ferramen-
tas 23.439,60 23.439,60

Móveis 43.984,86 50.586,39 PATRIMONIO LIQUIDO 612.485,04 831.810,45

Equipamentos de 
Informatica 24.642,23 28.405,38 PATRIMONIO SOCIAL 612.485,04 831.810,45

Instrumentos Musicais   50.579,62 50579,62 Resultado de Exercicios 
Anteriores 329.230,99 612.485,04

Equipamentos Telefo-
nicos 1.254,20 1.254,20 Superavit/Deficit do 

Exercício   283.254,05   219.325,41 

Equipamentos p/ 
Cozinha   19.812,94   19.812,94 

(-) Depreciação Acu-
mulada   (22.949,42)   (33.684,79)

TOTAL DO ATIVO 985.953,83 1.003.358,14 TOTAL DO PASSIVO 985.953,83 1.003.358,14
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/15 31/12/16

RECEITA BRUTA 758.127,64 703.688,31

RECEITAS OPERACIONAIS 758.127,64 703.688,31

Receita de Contribuições Pessoa Jurídica 58.614,54 77.659,04

Receita de Contribuições Pessoa Fisica 15.541,83 7.377,19

Patrocínios - Leis de Incentivo 100.694,86 0,00

Convenios 15.825,32 0,00

Cessão Mão-de-Obra Aprendizagem 506.339,51 560.916,32

Receitas de Eventos e Diversas 1.111,58 0,00

Patrocínios não Incentivados 60.000,00 57.735,76

DESPESAS OPERACIONAIS 478.257,53 542.834,56

Custo dos Materiais dos Projetos 2.817,20 0,00

Despesas Fixas 1.105,54 6.314,63

Despesas de Materiais 2.400,66 28.654,63

Despesas de Manutenção 5.356,88 200,00

Despesas de Transporte 4.983,49 1.051,14

Despesas de Alimentação 24.901,53 19.470,01

Serviços de terceiros Diversos 27.751,73 2.679,09

Despesas c/ Pessoal - CLT 171.161,78 461.954,05

Despesas c/ Pessoal - Terceiros 216.109,63 3.028,48

Despesas Diversas 10.933,72 8.747,16

Depreciação 10.735,37 10.735,37

RESULTADO OPERACIONAL   279.870,11   160.853,75 

(+) Resultado Financeiro 3.383,94 58.471,66

RECEITA NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00

Credito Nota Fiscal Paulista 0,00 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO   283.254,05   219.325,41 

Evolução das Receitas por Tipo de Contribuição 

Doação Direta
Incentivo Fiscal - FUMCAD
Incentivo Fiscal - Lei Rouanet
Subvenção - Municipal - CMAS
Subvenção - Federal MDS
Subvenção - Estadual - FEAS
Pró-Social
Eventos & Vendas de Reciclável
Receita Contribuição Produto 
Artesanal
Receita Prestação de Serviços
Receita Cessão Mão de Obra 
Aprendiz



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

16 Relatório Anual 2016

Evolução das Despesas 
por Ano Fiscal

Água, Luz, 
Telefone, 
Internet, 
Aluguel

Material 
Didático

Insumo 
Oficina 

Artesanal

Materiais 
Diversos Uniformes Despesas 

Diversas Transporte

Alimen-
tação dos 

Adoles-
centes

Ma-
nutenção

2012 21637  2073 10925 13396 6034 5935 3918 20222 13620

2013 28702 9111 22995 20311 6858 13494 14462 36777 44033

2014 48549 22377 13860 16169 15169 4945 12945 51363 6817

2015 49429 9526 16996 20167 7897 11558 13350 64163 26189

2016 70875 9861 15785 16418 5001 12895 12198 46437 13702

Divulgação 
de projetos 
e iniciativas

Feiras, 
eventos e 
prestação 

de serviços

Pessoal 
Fixo

Aprendi-
zagem Educadores

Facilitado-
res Instru-

mentos 
musicais

Repasse 
Artesão

Encargos 
Sociais e 

Benefícios

Aquisição 
de Bens

2012 5100  6297 22898 31646 98058 - 3671 54117 13503

2013 8847 1000 97770 14182 126439 116437 - 123468 127422

2014 23533 5930 76559 134842 191517 111383 - 129414 116189

2015 15178 3471 101977 336920 286259 142554 - 146291 27377

2016 10141 - 90854 338700 254261 129033 - 160962 26316
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Composição das 
Despesas 2016

Composição das 
Receitas 2016

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 gerar oportunidades de tra-
balho e renda aos jovens das comunidades vulneráveis de Pinda-
monhangaba, atendidas pelo Instituto IA3.ORG, por meio da qua-
lificação profissional e adequada inserção no mercado de trabalho.

Projeto Aprendiz na Empresa

Dados da VIII Edição/
2016 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
2016 137 411 47

VIII Edição/2016, desde sua constituição, 683 jovens par-
ticiparam do Módulo Preparatório Básico para o mercado de 
trabalho, das oficinas de Relações Humanas e Cidadania, Jogos 
Teatrais e Organização Empresarial. São 197 inserções formais no 
mercado de trabalho, sendo deste montante, 47 no ano de 2016.

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 de Aprendizagem. São três formações técnicas: Assistente 
Administrativo, Alimentador de Linha de Produção e Operador do 
Comércio em Lojas e Mercado – Repositor de Mercadorias. Devido 
ao bom desempenho dos jovens, muitos estão sendo efetivados 
nas empresas, abrindo assim, oportunidades para novos jovens 
conquistarem sua primeira experiência profissional. 

 O programa alcança credibilidade, sendo uma referência 
nas comunidades atendidas, que percebem uma mudança na ro-
tina dos jovens: ao invés de estarem na rua e no ócio, estão parti-
cipando de programas de desenvolvimento em busca de se torna-
rem melhores cidadãos e alcançarem progresso em suas vidas.
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 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE FEITAL

Oficinas Carga Horária 
Curso Preparatório Básico de Aprendizagem (Turma Janeiro) 80 horas

Curso Preparatório Básico de Aprendizagem (Turma Junho) 80 horas

Curso Desenvolvimento Humano (Turma Janeiro) 264 horas

Curso Desenvolvimento Humano (Turma Junho) 264 horas

Total de carga horária 688 horas

 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE ARARETAMA

Oficinas Carga Horária

Curso Preparatório Básico de Aprendizagem (Turma Junho) 80 horas

Curso Preparatório Básico de Aprendizagem 
(Turma Novembro) 80 horas

Curso Desenvolvimento Humano (Turma Junho) 105 horas

Total de carga horária 265 horas

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINSTRATIVO

Oficinas Carga Horária 
Orientação profissional 24 horas

Preservação e equilíbrio do meio ambiente 12 horas

Raciocínio lógico-matemático; Interpretação e análise de dados estatísticos 18 horas

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18 horas

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18 horas

Direitos Humanos 6 horas

Orientação Sexual e Diversidade 6 horas

Segurança Pública 12 horas

Educação para o consumo 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Direitos Trabalhistas e previdenciários 12 horas

Saúde e segurança no trabalho 12 horas

Informações sobre o mercado e o mundo do trabalho; Trabalho em equipe 8 horas

Atendimento ao Cliente 12 horas

Analise de Problemas e Tomada de Decisão 12 horas

Arquivamento de Documentos 12 horas

Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Gestão de Documentos 12 horas

Administração de Pessoal 24 horas

Almoxarifado 18 horas

Gestão e Liderança 30 horas

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 24 horas

Informática Avançada e Sistemas Operacionais 34 horas

Inclusão digital 18 horas

Total de carga horária 390 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ALIMENTADO DE LINHA DE PRODUÇÃO

Oficinas Carga Horária 

Orientação Profissional 24 horas

Preservação do equilíbrio do meio ambiente 12 horas

Raciocínio lógico-matemático; Interpretação e Análise de dados estatísticos 18 horas

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18 horas

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18 horas

Direitos Humanos 6 horas

Orientação Sexual e Diversidade 6 horas

Segurança Pública 12 horas

Educação para o consumo 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Direitos Trabalhistas e previdenciários 12 horas

Saúde e segurança no trabalho 12 horas

Informações sobre o mercado e o mundo do trabalho; Trabalho em equipe 8 horas

Analise de Problemas e Tomada de Decisão 12 horas

Arquivamento de Documentos 12 horas

Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Gestão de Documentos 12 horas

Processos de Produção 24 horas

Almoxarifado 18 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 24 horas

Inclusão digital 18 horas

Desligamento Profissional 24 horas

Total de carga horária 356 horas
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO OPERADOR DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADO -
 REPOSITOR MERCADORIAS

Oficinas Carga Horária 

Educação para o consumo 12 horas

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18 horas

Raciocínio lógico-matemático; Interpretação e Análise de dados estatísticos 18 horas

Preservação do equilíbrio do meio ambiente 12 horas

Direitos Humanos 12 horas

Orientação Sexual e Diversidade 6 horas

Direitos Trabalhistas e previdenciários 6 horas

Segurança pública 8 horas

Saúde e segurança no trabalho 12 horas

Educação Fiscal 12 horas

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 24 horas

Liderança Vivenciada 18 horas

Informações sobre o mercado e o mundo do trabalho; Trabalho em equipe 12 horas

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12 horas

Gestão da Qualidade e 5S 12 horas

Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho 12 horas

Almoxarifado 18 horas

Reposição de Materiais 24 horas

Inclusão digital 18 horas

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18 horas

Atendimento ao Cliente 12 horas

Direitos Trabalhistas e previdenciários 12 horas

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18 horas

Total de carga horária 326 horas
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Guilherme Donegatti de 
Carvalho

Coordenador Facilit-
ador

Coordenação Projeto Aprendiz na Empresa e Equipe Psicossocial
Oficina Relações Humanas e Cidadania - Módulo Desenvolvi-
mento Humano
Oficina Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras Drogas - Módu-
lo Específico
Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Módulo Específico
Oficina Desligamento Profissional - Módulo Específico
Oficina Orientação Profissional - Módulo Específico
Elaboração de Perfis Profissionais

Roseméri Seixas
Coordenadores Atores 
Sociais Voluntária

Apoio - Projeto Aprendiz na Empresa
Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Maria Eduarda Marcondes Facilitadora
Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa
Oficina Autoconhecimento Pessoal - Módulo Preparatório Básico

Sandra Regina dos Santos Facilitadora
Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa
Oficina Autoconhecimento Pessoal - Módulo Preparatório Básico

Gabriela Tomaz Facilitadora

Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa
Comunicação Oral e Escrita - Módulo Específico
Comunicação Oral e Escrita - Leitura e Compreensão de Texto - 
Módulo Específico

Maria José Facilitadora
Educação Ambiental - Módulo Desenvolvimento Humano
Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente - Módulo Específico

Flavio Correa Facilitador
Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa
Educação Ambiental - Módulo Desenvolvimento Humano

Ariane Castro Facilitadora

Organização Empresarial; Planejamento e Carrreira - Relações 
do Trabalho; 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; Outros.

Daniela Ribeiro Facilitadora
Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráfi-
cos - Módulo Específico

Andrelina Mendonça Facilitadora Raciocínio Lógico Matemático - Módulo Específico

Washington da Silva 
Ferreira

Facilitador
Oficina Informática Avançada e Sistemas Operacionais - Módulo 
Específico

Edson Marinho
Voluntário Gestão de 
Projetos

Oficina Liderança, Microcrédito, Participação 
Comunitária e Negócios Sociais

Valéria R. Donegatti de 
Carvalho

Voluntária Enfer-
magem

Oficina Saúde Sexual e Sexualidade

Ângela Lopes Eliggere
Voluntária Engenha-
ria de Processos

Oficina Processos de Produção - Módulo Específico

André Aquino
Voluntário Adminis-
tração

Oficina Planejamento e Carreira - Empreendedorismo - 
Módulo Preparatório Básico
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Josué Bertolino
Voluntário Gestão 
Educacional

Oficina Comunicação Oral e Escrita 
Módulo Preparatório Básico

Bruna dos Santos 
Moreira

Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Cecília Medeiros de 
Moura Silva Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Daiane dos Santos 
Ferreira Voluntária Psicologia Oficina Orientação Profissional 

Projeto Aprendiz na Empresa

Tamires dos Santos 
Moraes

Voluntária Adminis-
tração

Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa
Oficina Orientação Profissional 
Projeto Aprendiz na Empresa

Gislene Lucila da Costa Voluntária Psicologia Oficina Orientação Profissional 
Projeto Aprendiz na Empresa

Priscila Vasques Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Yagho Abrahão Pruden-
te de Toledo

Voluntário Economia 
e R.I Oficina Oportunidades de Investimento

Labelle Turino 
Voluntária Gestão 
e Administração de 
Pessoal

Oficina Administração de Pessoal

Claudio Santos Voluntário Segu-
rança no Trabalho Oficina Saúde e Segurança no trabalho

Ederaldo Galvão Voluntário Segu-
rança no Trabalho Oficina Saúde e Segurança no trabalho
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197 JOVENS 
INSERIDOS NO MERCADO 
DE TRABALHO ATÉ 2016
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1. 
Acolher 137 jovens e adolescen-
tes, entre 16 e 21 anos, em 10 
meses de curso em oficinas de 
Desenvolvimento Humano, no 
Projeto Aprendiz na Empresa  

2.
Capacitar profissionalmente 
100 jovens, entre 16 e 21 anos, 
em 10 meses, nos Módulos Pre-
paratório Básico e Desenvolvi-
mento Humano, para atuarem 
como Assistente Administra-
tivo; Alimentador de Linha de 
Produção; Operador do Comér-
cio em Lojas e Mercados - Repo-
sitor de Mercadorias, via Lei do 
Aprendiz.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Promover 552 horas de capaci-
tação no curso de Assistente Ad-
ministrativo, durante 15 meses; 
400 horas no curso de Alimen-
tador de Linha de Produção e 
Operador do Comércio em Lojas 
e Mercados - Repositor de Mer-
cadorias, durante 11 meses.

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

3. 
Promovidas 1.072 horas de 
qualificação técnica, sendo 
390 horas de capacitação em 
oficinas específicas em con-
cordância ao curso de Assis-
tente Administrativo;  356 ho-
ras de capacitação em oficinas 
específicas em concordância 
ao curso de Alimentador de 
Linha de Produção;  326 horas 
de capacitação em oficinas es-
pecíficas em concordância ao 
curso de Operador do Comér-
cio em Lojas e Mercados - Re-
positor de Mercadorias, regis-
trados no MTE. 

4. 
47 jovens inseridos no mercado 
formal de trabalho, em 2016, 
através da Lei do Aprendiz, to-
talizando 197 inserções desde 
o inicio do programa, gerando, 
assim, aumento da renda per 
capita familiar. 

1. 
Acolhimento de 63 jovens no 
bairro Feital e 74 no bairro do 
Araretama.

2. 
93 jovens em capacitação sen-
do 46 jovens no Módulo De-
senvolvimento Humano e 47 
jovens Módulo Específico, divi-
didos: em 28 jovens em Assis-
tente Administrativo; 
13 jovens em Operadores do 
Comércio em Lojas e Mercado – 
(Repositor de Mercadorias); 
06 jovens em Alimentadores de 
Linha de Produção.   

5. 
Promovidas dentre os grupos 
acolhidos, 953 horas de capaci-
tação e oficinas sobre conceitos 
de cidadania, responsabilidade 
socioambiental, desenvolvi-
mento das relações humanas, 
elevação da condição escolar 
com aulas de reforço em por-
tuguês, respeito pelos bens 
comuns disponíveis na comu-
nidade que vivem, além de em-
preendedorismo pessoal e rela-
ções de trabalho.

6. 
Realizadas 12 horas de encon-
tros com pais e familiares (04 
encontros de 01 hora cada, em 
03 polos de atuação). Além de 
atendimentos individuais aos 
jovens e familiares.
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24 e 25 de junho de 2016 – Jovens do Módulo Específico
05 de setembro de 2016 – Jovens do Módulo Desenvol-

vimento Humano
Objetivo: Fortalecer o espírito solidário, um dos valores do 

Instituto IA3.ORG, junto aos jovens, por meio do trabalho voluntário. 
Além das oficinas técnicas, os jovens participam de um 

programa intenso de desenvolvimento humano e incentivo ao 
protagonismo que inclui os valores, a importância de prática 
da cidadania e ações solidárias. Os jovens do Projeto Aprendiz 
na Empresa e Atores Sociais percorreram as ruas do bairro Fei-
tal, Vista Alegre e Araretama buscando doações de alimentos, 
material de limpeza e agasalhos a serem doados às Instituições 
abrigo e moradores de rua. Os próprios jovens se encarregaram 
de fazer a separação, providenciar a entrega às instituições e 
aos indivíduos beneficiados. Em tempos de crise, buscamos es-
timular ainda mais a prática e o olhar sensível por aqueles que 
sofrem e se encontram desamparados.

29 de julho de 2016 - Claudio Santos e Ederaldo Galvão
Objetivo: Expor conceitos e vivências com relação às NR’s, 

leis e normas do trabalho; obrigações, deveres e direitos dos tra-
balhadores; o que são e como ocorrem acidentes de trabalho; 
EPI’s (individuais e coletivos) e sua aplicabilidade. 

A palestra ocorreu com os jovens do Módulo Específico do 
Programa de Aprendizagem, de forma expositiva na explicação 
dos conceitos fundamentais e Equipamentos de Proteção Indi-
viduais e Coletivos (EPI’s), emprestados pela empresa Novelis, 
demonstrando o uso prático em exemplos de situações reais. Os 
palestrantes são profissionais da área de Segurança no Trabalho 
da empresa Tenaris Confab e Novelis, parceiras do Instituto IA3.
ORG no Programa de Aprendizagem. Empresas que colaboram 
não somente na criação de oportunidades de trabalho, mas, no 
desenvolvimento pessoal e profissional destes jovens. 

Ação Voluntária 
– Campanha de 
Arrecadação – Polo 
Feital e Araretama

Palestra: Saúde e 
Segurança no Trabalho – 
Polo Feital

Atividades Extracurriculares
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12 de agosto de 2016 – Centro Comunitário – Feital 
30 de novembro de 2016 – Redes Sociais – Araretama 
Objetivo: Preparar os jovens não somente para o mer-

cado de trabalho, mas, outras ocupações alternativas gerado-
ras de renda, com base nos princípios do empreendedorismo. 
Buscando desenvolver no jovem iniciativa, autoconfiança, oti-
mismo e o conceito de assumir riscos calculados.

Atividade desenvolvida pelo facilitador André Aquino, 
através do estudo e criação de um produto para venda. O con-
ceito da atividade sugere que, para elaboração do negócio, 
existe a necessidade de captação inicial para a operacionaliza-
ção da atividade, por meio de doações e parcerias. Nesse senti-
do, os alunos elaboram o plano de negócio, buscam as doações 
e parcerias para colocá-lo em prática e, ao final da atividade, 
todo o lucro obtido com o negócio é revertido em benefício 
do próprio projeto. Nesta atividade os jovens desenvolvem ha-
bilidades de trabalho em equipe, comunicação, pensamento 
estratégico e comercial. A apresentação e venda dos produtos 
ocorreram no Centro Comunitário – Feital, nas Redes Sociais 
do Instituto IA3.ORG e da empresa criada por eles.

19 de agosto de 2016 – Edson Marinho 
Teoria da Prática 
Objetivo: Expor conceitos de Grammeen Bank e experi-

ências do Yunus Negócios Sociais com o comércio justo. 
O seminário foi conduzido pelo profissional Edson Ma-

rinho, bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade 
Estácio-FIR, pós-graduado em Educação a Distância pela Fa-
culdade SENAC e em Gestão de Projetos pela Universidade 
Unipê. Nessa oportunidade os jovens receberam orientações 
sobre as mudanças no perfil de financiadores individuais, cor-
porativos, governamentais e internacionais; motivos de se 
profissionalizar em Projetos Sociais; expor a visão geral das 
metodologias atuais: PMD Pro, PMBOK, Prince2, IPMA; formas 
de captação de recursos (crowdfunding, negócios sociais, 
crossfunding) e Projetos Sociais x Negócios Sociais. Um dos 
jovens fora selecionado e, posteriormente, recebeu uma bol-
sa de estudos para certificação na metodologia PMD Pro, for-
mação adquirida juntamente com os demais profissionais do 
Instituto IA3.ORG.

Empreendedorismo

Palestra: Seminário 
Projetos e Negócios 
Sociais – Polo Feital
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Atividades Extracurriculares
Palestra: Administração 
Pessoal – Polo Feital

25 de novembro de 2016 – Labelle Turino
Objetivo: Auxiliar na compreensão das rotinas do Depar-

tamento De Pessoal como folha de pagamento, descontos/pa-
gamentos legais e obrigações trabalhistas mensais: FGTS, INSS, 
CAGED, DARF, Sindicatos de Classe. 

A palestra ocorreu com os jovens do Módulo Específico do 
Programa de Aprendizagem, momento em que a Gestora de Re-
cursos Humanos, Labelle Turino expôs conceitos de Folha de pa-
gamento, Proventos, Descontos e Obrigações Mensais, munindo 
os jovens desse conhecimento técnico. Paralelamente, elaborou 
atividades práticas para execução, reforçando o conhecimento 
compartilhado e a competência básica para a atuação dos mes-
mos em sua primeira experiência profissional no mercado de tra-
balho formal.

09 de dezembro de 2016
Objetivo: Proporcionar o encontro do jovem em forma-

ção, com o real universo profissional, dinâmica das organizações 
e exigências do mercado de trabalho, gerando assim uma forma-
ção profissional ampla e com perspectivas e condições para a sua 
escolha profissional.

Nesta visita, os jovens conduzidos pela profissional  Ânge-
la Lopes Eliggere puderam aprender in loco e ao vivo como fun-
ciona o processo produtivo de uma empresa, o rigoroso sistema 
de controle de qualidade de uma empresa de alimentos, a cultura 
organizacional e o dia a dia de trabalho de uma organização. Os 
jovens puderam ainda, compartilhar da experiência do proprietá-
rio, o empreendedor José Francisco Ruzene, que se preocupou em 
estar conosco, fazendo uma breve apresentação da empresa, bem 
como, orientando os jovens a respeito dos perfis profissionais e 
atitudes desejadas no mercado de trabalho. Ao final, todos recebe-
ram como brinde, uma porção dos produtos Arroz Ruzene. 

Visita Técnica: Empresa 
Arroz Ruzene - 
Pindamonhangaba
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23 de dezembro de 2016 
Yagho Abraão Prudente de Toledo
Objetivo: Democratizar o entendimento quanto às opor-

tunidades de investimento, compreendendo os conceitos fun-
damentais da economia, Poupança, Tesouro Direto, Previdência 
Privada e Mercado de Ações.

A palestra foi conduzida pelo Economista Yagho Toledo, que 
atua em investimentos financeiros. Neste encontro Yagho expôs 
conceitos fundamentais da economia e alternativas de investi-
mento como Poupança, Tesouro Direto, Previdência Privada e Mer-
cados de Ações. Com maior clareza e informação, os jovens podem 
buscar disciplina na formação de suas reservas financeiras e auxílio 
à concretização de seus planos pessoais e profissionais. 

Palestra: Oportunidades 
de Investimento – Polo 
Feital
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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, para que os jovens 
possam atuar como funcionário ou de forma independente, sen-
do um empreendedor individual, trabalhando de forma coope-
rada ou como prestador de serviços. As modalidades disponíveis 
são: Estética e Beleza, Panificação e Comunicação e Design. 
A grade do programa inclui cursos regulares e workshops profis-
sionalizantes, com intuito de dinamizar o programa e apresentar 
oportunidades potenciais nestes mercados. O programa é deli-
neado respeitando o grau intelectual, fases do desenvolvimento 
e legislação 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
2016 24 72

VII Edição/2016,  desde sua constituição o projeto quali-
ficou tecnicamente 205 jovens. Em 2016 por falta de recurso, o 
projeto executou apenas a qualificação em Estética e Beleza. Com 
52 inscritos, apenas 24 concluíram a formação e obtiveram o cer-
tificado. Concluído a formação, alguns já estão atuando na área, 
conquistando renda e desenvolvimento. Outros estão atuando e 
contribuindo de forma voluntária no próprio projeto enquanto ad-
quirem qualificações avançadas e maior prática. Em conjunto com 
a formação técnica, os jovens participaram de oficinas de desen-
volvimento e incentivo ao empreendedorismo, com oficinas teó-
ricas e práticas que envolveram a compreensão de conceitos liga-
dos a negócios, construíram seu plano de negócio, considerando 
a definição de seus produtos/serviços, definição de marca, comu-
nicação e análises de mercado. Além do desenvolvimento técnico, 

Dados da VII 
Edição/2016 do Projeto 
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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 ressignificaram decisões limitantes. O Projeto 
Primeiros Passos é uma importante ferramenta de desenvolvimen-
to por apresentar formas alternativas de trabalho e renda. Para o 
próximo ano, havendo maior recurso, busca-se ampliar o projeto, 
beneficiando um número maior de jovens em outros módulos de 
atendimento.

 TÍTULO: MÓDULO ESTÉTICA & BELEZA - FEITAL

Oficinas Carga Horária 

Relações Humanas, Cidadania e Educação Ambiental 62

Dimensões do Trabalho e Empreendedorismo 58

Subtotal 120 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 32 horas

Aulas Práticas Unidades de 1 a 14 32 horas

Gestão de Salão 4 horas

Outras Atividades (Provas, Plantão de Dúvidas e Produção de Trabalhos) 12 horas

Subtotal 236 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 anaminese

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 46 horas

Outras Atividades (Provas, Plantão de Dúvidas e Produção Disco de Unha) 26 horas

Subtotal 84 horas

Total de Horas Ministradas - Feital 356 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Ariane Magalhães de Castro Coordenadora e Facilitadora Empreendedorismo

Denise Gomes Facilitadora Estética e Beleza

Flávio Correa Facilitador Meio Ambiente

Guilherme Maringá Representante/ Facilitador 
Voluntário Estética e Beleza

Moreno David Baptista da Silva Facilitador Voluntário Estética e Beleza

Patrícia Rufatto Facilitadora Voluntária Empreendedorismo

Sandra Regina dos Santos Assistente Social e Facilita-
dora Relações Humanas e Cidadania

Tânia Mara Correa Ramos 
Ferreira Facilitadora Voluntária Empreendedorismo

Valéria Regina Donegatti de 
Carvalho Facilitadora Voluntária Saúde e Sexualidade
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1.
Qualificar técnicamente 60 jo-
vens proporcionando-lhes um 
ofício e renda nas modalidades:. 
- 20 Estética e Beleza
- 20 Panificação
- 20 Comunicação e Design

2. 
Promover oficinas com foco em 
desenvolvimento humano, ci-
dadania, responsabilidade so-
cioambiental e respeito pelos 
bens comuns disponíveis na co-
munidade onde vivem.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Realização de 02 atividades, 
tais como visitas técnicas, 
workshops e/ou participação 
em feiras, que possibilitem 
complemento ao desenvolvi-
mento das oficinas, além da 
possibilidade de identificação 
de oportunidades de negócios, 
produtos e serviços como alter-
nativa de trabalho e renda.

4. 
Promover a qualificação quanto 
ao entendimento das dimensões 
do trabalho formal e informal. 
(Benefícios e conseqüências para 
o futuro e carreira profissional 
destes jovens).

5. 
Proporcionar 01 encontro mensal 
de acompanhamento sócio fami-
liar, com pais e familiares dos jo-
vens participantes do programa.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS - Workshop “Ser Empreende-

dor” com a arquiteta Patrícia 
Rufatto. 
- Workshop Técnicas em Bar-
bearia com o profissional More-
no David.
- Workshop Desafios do Em-
preendedor da Área da Beleza, 
com a profissional cabeleireira 
Tania Mara.

4. 
Foram realizadas 58 horas de 
oficinas sobre mercado de tra-
balho, legislação trabalhista. 
Requisitos enquanto articula-
dor de Empreendimento Indi-
vidual, Economia Solidária, Co-
operativismo e Associativismo.

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

2. 
Foram realizadas ao todo 62 ho-
ras de acompanhamento psi-
cossocial, através das oficinas 
de relações humanas e cidada-
nia, assim como atendimentos 
individuais e orientação.

3. 
Foram realizadas 05 atividades. 
Sendo elas:
- Visita na feira Internacional 
da Beleza - Beauty Fair 2016.
- Workshop de Tratamentos 
Capilares e Progressivas com 
Guilherme Maringá, represen-
tante da empresa Visobel. 

1. 
O projeto disponibilizou 52 va-
gas para estética e beleza, sen-
do 27 para cabeleireiro com-
pleto e 25 vagas para Manicure 
e pedicure artística, com total 
de 52 inscritos, no entanto 
apenas 24 participantes man-
teram a frequência adequada 
(75%) e conclusão do curso. 
As demais modalidades não 
foram executadas por falta de 
recurso e equipe técnica.



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

38 Relatório Anual 2016

Atividades Extracurriculares
Dia da Beleza Solidária 
(FUNVIC – Fundação 
Universitária Vida Cristã) 

Atendimento à comunidade. 
13 de Agosto de 2016
Objetivo: Proporcionar as pessoas da comunidade um 

momento de cuidado e valorização.
O Dia da Beleza consiste em um evento externo, onde 

os alunos do projeto de Estética e Beleza colocam em prática 
todo o aprendizado prático e teórico recebido até o momento, 
atendendo gratuitamente a comunidade através da prestação 
de serviços em corte de cabelo, escova, penteado e design de 
sobrancelhas. Nesse evento foram realizados mais de 60 aten-
dimentos com homens, mulheres e crianças presentes duran-
te 4 horas de atividades. Além dos atendimentos práticos de 
beleza, o público participante teve a oportunidade de cuidar 
da saúde, através de atendimentos oferecidos pela organização 
do evento como avaliações físicas, aferição da pressão arterial, 
entre outros procedimentos.

15 de Agosto de 2016
Objetivo: Disponibilizar produtos de linha profissional 

para atuação prática em tratamentos capilares e diferentes prin-
cípios ativos de progressivas.

O profissional da área da beleza tem a responsabilidade e 
o compromisso de estar em contato permanente com as inova-
ções da área para que o trabalho obtenha resultados cada vez 
mais eficazes. E na área da beleza sempre há um novo produto, 
uma nova linha de produtos com princípios ativos variados.

Visando ofertar a oportunidade de ampliação nos conhe-
cimentos práticos e teóricos aos alunos, a empresa fornecedora e 
parceira Visobel disponibilizou toda sua linha profissional de tra-
tamentos capilares para uso prático dos alunos no salão escola 
gratuitamente. A linha Visobel ofereceu produtos para cauteriza-
ções, botox, reconstruções, hidratações e progressivas.

Os alunos ficaram extremamente motivados por utilizar pro-
dutos profissionais e realizar os procedimentos práticos em sala de 
aula, fato esse que certamente ampliou o nível de conhecimento 
quanto aos princípios ativos e aplicação profissional dos produtos.

Workshop Tratamentos 
Capilares e Progressivas 
– Com Guilherme 
Maringá.
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13 de Setembro de 2016
Objetivo: Apresentar o maior evento do mercado da Bele-

za aos jovens que estão se qualificando para atuarem nesse seg-
mento, assim como as diversas possibilidades de especialização 
e negócios.

A Beauty Fair é considerada o segundo maior evento do 
mundo e o maior evento da América Latina no ramo de cosmé-
ticos, beleza e bem-estar. A Feira atende toda a cadeia produtiva 
do segmento de beleza e destaca-se por oferecer um conteúdo 
diferenciado com ênfase na educação e serviços de qualificação 
para todos os profissionais do segmento de beleza. O evento re-
cebe 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 têm a oportunidade de 
avaliar a grandiosidade do setor que estão se inserindo e buscar 
referências positivas, como exemplo, ultrapassando as fronteiras 
dos conhecidos pequenos salões de bairro. A Beauty Fair para 
os alunos do Projeto Primeiros Passos é inspiração para sonhar e 
motivação para buscar realizar.

21 de setembro de 2016
Objetivo: Despertar da consciência sobre a responsabili-

dade e cuidados com os recursos naturais e do meio ambiente.
As árvores são indispensáveis na natureza por possuírem 

diversas finalidades, entre tantos benefícios, auxiliam na purifi-
cação e umidade do ar, capturando gases tóxicos e devolvendo o 
oxigênio para a atmosfera. Esta foi a tônica da proposta de cons-
cientização do facilitador Flávio, que é técnico em meio ambien-
te do Projeto Cubo Ambiental e buscou despertar aos jovens do 
Projeto Primeiros Passos a sensibilização sobre o plantio de árvo-
res e suas responsabilidades. A palestra se mostrou tão eficiente 
que incentivou vários alunos a aderir uma muda de árvore para 
plantio, incluindo termo de compromisso sobre a muda, que re-
presenta o acompanhamento do crescimento e das condições 
da árvore durante seu desenvolvimento.

Beauty Fair - 2016  – 
Feira  Internacional da 
Beleza.

Mobilização sobre o 
Meio Ambiente
com Flávio Correa
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Atividades Extracurriculares
Atendimento Solidário à 
Comunidade – Mês das 
Crianças 

10 de outubro de 2016
Objetivo: Proporcionar às crianças da comunidade uma 

tarde divertida, com procedimentos na área da beleza.
Os jovens do projeto Primeiros Passos promoveram uma 

tarde de atendimentos práticos de maquiagem, penteado, cortes 
de cabelo e unhas artísticas às crianças da comunidade. Foi uma 
tarde muito divertida. Com o apoio de voluntários e doadores, 
foi possível oferecer decoração com balões, algodão doce, balas, 
pirulitos, pipoca e hot dog para as mais de 60 crianças atendidas 
nesta data durante o evento com duração de 4 horas. Foi uma ex-
celente oportunidade para estreitar os laços com a comunidade, 
promover ainda mais as atividades do Projeto, sensibilizando os 
alunos sobre a simplicidade de fazer uma criança sorrir e para as 
crianças, por poderem ter um dia feliz, diferente dos demais que 
muitas vezes são repletos de limitações e dificuldades.
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16 de outubro de 2016
Objetivo: Proporcionar às crianças da comunidade uma 

tarde divertida, com procedimentos na área da beleza.
Os moradores da comunidade organizaram de maneira 

espontânea uma tarde divertida para as crianças carentes do 
bairro e o Projeto Primeiros Passos foi convidado a participar, 
oferecendo procedimentos de cortes de cabelo e unhas artísti-
cas para os presentes. 

No campo dos Bandeirantes (Cidade Nova), durante a par-
ticipação de 1 hora, foram realizados mais de 25 atendimentos.

Na paróquia São Cristóvão também no bairro da (Cidade 
Nova), evento com duração de 3 horas, foram realizados mais de 
50 atendimentos práticos em designer de sobrancelhas, cortes 
de cabelo, penteado, maquiagem e unhas artísticas.

De forma gratuita, o evento contou com oferta de aferição 
de pressão arterial, orientação de direção defensiva, orientação 
jurídica, entre outros procedimentos.

Atendimento Solidário – 
Mês das Crianças
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Atividades Extracurriculares

Workshop “Ser 
Empreendedor” 
com Patrícia Rufatto

14 de outubro de 2016
Objetivo: Conscientização quanto à preservação de sua 

Integridade e Educação Sexual
A técnica em enfermagem Valéria Regina esteve com os jo-

vens abordando didaticamente questões sobre sexualidade de 
maneira natural, possibilitando a abertura para recebimento das 
informações e compartilhamento de dúvidas e dificuldades. Esta 
palestra foi muito relevante e proveitosa, com grande interação dos 
jovens. Neste encontro foram abordados temas que para muitos são 
tabus dentro da família, não havendo oportunidade do diálogo so-
bre DST, métodos contraceptivos, relacionamentos afetivos, condi-
ção, orientação e relacionamento sexual. É de extrema importância 
orientar os jovens, ampliar seus conhecimentos sobre sexualidade, 
assim como estimulá-los a refletir sobre a importância de respeitar 
sua própria integridade, o respeito à diversidade sexual e de gênero, 
inibindo o preconceito ou atos de discriminação.

04 de novembro de 2016
Objetivo: Apresentar a visão de um empreendedor na 

prática.
Arquiteta Patrícia Rufatto partilhou com os jovens sobre 

as vantagens e desafios de se tornar um empreendedor. Com-
partilhando parte de sua própria história, através de atividades 
interativas, contos e dinâmicas, conseguiu transmitir parte fun-
damental sobre os pontos relevantes para atuação de maneira 
positiva, confiante, porém realista em se ter seu próprio negócio. 

Palestra “Eu e meu 
Corpo” – com Valéria 
Regina Donegatti de 
Carvalho
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Workshop: Ser 
Empreendedor na Área 
da Beleza – com Tânia 
Mara Correa Ramos 
Ferreira

06 de dezembro de 2016
Objetivo: Apresentar ferramentas e técnicas para atuar 

como empreendedor na área da beleza.
O empreendedorismo está diretamente relacionado à ino-

vação, oportunidade e criatividade. Um empreendedor de um 
negócio bem planejado e administrado tem maiores chances de 
sucesso. Com este conceito em foco, a profissional da área da be-
leza Tânia Mara compartilhou com alunos do Projeto Primeiros 
Passos conceitos e técnicas fundamentais para atuação prática 
diária no salão de beleza. Foi uma tarde de muita interação, com 
questionamentos e elevada participação dos alunos interessa-
dos em cada dica fornecida por Tânia, visando garantir atuação 
assertiva em seu possível futuro próprio negócio.

Workshop com Técnicas 
em Barbearia – com 
Moreno David B. da Silva

22 de novembro de 2016
Objetivo: Despertar interesse dos beneficiários apresentan-

do um nicho de mercado específico, integrante da área da beleza.
Com a percepção de que o mercado da beleza está em 

constante expansão e com ele o crescimento nos serviços para 
o público masculino, o Projeto Primeiros Passos contou com o 
apoio do profissional especializado Moreno David para apresen-
tar técnicas em barbearia para os potenciais alunos deste novo 
curso previsto para 2017. Com grande interesse, os participantes 
absorveram o máximo de informações, técnicas tradicionais e 
modernas, certamente contribuindo muito para a formação des-
ses profissionais em desenvolvimento.
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Projeto voltado à criação de consciência e cuidados com o 
meio ambiente e recursos naturais aos adolescentes do município 
de Pindamonhangaba por meio de 4 eixos: Oficinas de alfabetiza-
ção ecológica, educação ambiental, estímulo à coleta seletiva e ati-
vidades práticas de intervenção e revitalização de áreas deteriora-
das/degradadas.

O Projeto desenvolve atividades com temas relacionados aos 
cuidados com o meio ambiente, a utilização eficiente dos recursos 
naturais, o uso e ocupação do solo, as áreas degradadas, destinação 
dos resíduos sólidos e o reuso de materiais. Ações de intervenção 
ambiental e mobilização junto à comunidade, além de iniciativas de 
incentivo a coleta seletiva e apoio às cooperativas de reciclagem do 
município. Recebemos os resíduos sólidos coletados e entregues 
nos pontos verdes, nos quais são convertidos em moeda ambiental 
(moeda própria do projeto) e em seguida trocados por produtos na 
loja ambiental criada pelo Instituto IA3.ORG.

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
2016 2657 7971 284,20

VII Edição 2016, o projeto conduziu oficinas de educação 
ambiental e conceitos sobre sustentabilidade aos 450 jovens aten-
didos que já participam de outros projetos da instituição no bairro 
do Feital e do Araretama. Com destaque às oficinas e mobilização 
de educação ambiental e incentivo a coleta seletiva nas escolas da 
rede pública de ensino que atendeu 2.207 participantes diretos. O 
programa envolveu atividades pontuais de educação ambiental e 
sustentabilidade, que incluíram temas como uso racional de água, 
coleta seletiva e reutilização de materiais recicláveis. 

Dados da VII 
Edição/2016 do Projeto 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL  - 
OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PROJETOS DO INSTITUTO IA3.ORG

Oficinas Carga Horária
Atores Sociais - SCFV Feital 7,5
Atores Sociais - SCFV Araretama 30
Aprendiz - Módulo Desenvolvimento Humano 16
Aprendiz - Assistente Vendas 12
Aprendiz- Assistente Administrativo 12
Aprendiz/Repositor Mercadoria 12
Primeiros Passos - Estética e Beleza 16

Total de Horas 105,5 horas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 
INTERVENÇÕES/MOBILIZAÇÕES NOS PROJETOS DO INSTITUTO IA3.ORG

Atividade Carga Horária
Oficina de Forro Térmico 73
Palestras de Combate a Dengue 11
Palestra Sustentabilidade Ambiental 5
Educação Ambiental - Caminhada Transversal 8
Palestra em comemoração ao dia da Árvore 4

Total 101
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E ENTIDADES SOCIAIS

Oficinas Carga Horária
Projovem Salesianos - Intervenção Ambiental 3
Projovem Salesianos - Campanha Combate a Dengue 3
Lar São Judas Tadeu - Intervenção Ambiental 4
Obra Padre Vita - Intervenção Ambiental 2
Escola Professor Augusto César Ribeiro - Ações de Sustentabilidade 7
Escola Ryoite Yassuda - Ações de Sustentabilidade 2
Escola Regina Célia - Teatro "A natureza em apuros" 6
Escola Yolanda Bueno de Godoi - Educação Ambiental 2,5
Escola Yolanda Bueno de Godoi - Educação Ambiental 2,5
Projeto Casa Verde - Brinquedo Ambiental 6
Escola Joaquim Pereira - Teatro "A natureza em apuros" 4
Escola: Arte e Vida II - Teatro "A natureza em apuros" 2
Escola: Iniciativa – Vila Bourguese - Teatro "A natureza em apuros" 4
Escola: Arte e Vida I – Centro - Teatro "A natureza em apuros" 4
Escola: Ayrton Senna – Pasin - Teatro "A natureza em apuros" 3

Total 55
Total de Horas Ministradas 261,5

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

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

Flávio Correa Assistente Técnico 
Estagiário (a)

Oficinas de Alfabetização Ecologica e 
Educação Ambiental

Renan Teixeira Produtor Cultural Produção e Execução Peça Teatral a 
Natureza em Apuros
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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 educação e cons-
cientização ambiental para os 
jovens dos projetos do Instituto 
IA3.ORG nos bairros Feital e Ara-
retama.

OBJETIVOS
E METAS

3. 
Ações de intervenção ambiental 
em escolas públicas ou outros 
solicitados pela comunidade.

4.
Realizar campanhas que pro-
movam a reflexão e a conscien-
tização de temas relacionados 
às questões ambientais.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

3. 
Foram realizadas  55 horas de 
atividades em escolas públicas 
e entidades sociais do municí-
pio, totalizando mais de 2.207 
crianças impactadas em ativi-
dades de educação ambiental. 

4.
Duas campanhas foram realiza-
das no ano de 2016, ambas com 
caráter interno (público da insti-
tuição inseridos em outros pro-
jetos). A primeira, realizada no 
início do ano, teve o objetivo de 
combater os focos do mosquito 
da dengue, que possui grande 
incidência de instalação em ma-
teriais descartáveis depositados 
em terrenos baldios, fundos de 
quintais, entre outros. A segun-
da, teve como objetivo chamar 
a atenção para a importância 
das árvores no habitat humano, 
conhecendo sua função e en-
tendendo como elas interagem 
com outras formas de vida (se-
res humanos, animais e outras 
espécies de plantas).

1. 
284,2 kg de materiais reciclá-
veis recebidos pelos alunos do 
Projeto Cubo Ambiental das 
comunidades do Feital e Arare-
tama.

2.
Foram ministradas 105,5 horas 
de atividades para os benefici-
ários dos demais projetos do 
Instituto IA3.ORG, além de 101 
horas de atividades pontuais 
de educação ambiental e ações 
de incentivo a coleta seletiva 
para mais de 450 jovens da ins-
tituição.
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Atividades de Mobilização
Campanha de Combate 
à Dengue – Beneficiários 
do Instituto IA3.ORG

Data: Atividades ocorreram durante o 1º semestre
450 participantes ao todo
Objetivo: Apresentar aos participantes, a importância do combate 
à epidemia da Dengue por meio da eliminação dos criadouros do 
mosquito como forma de prevenção. 

Projeto ProJovem Salesianos 
23 de fevereiro 2016
Participantes: 90 beneficiários - Carga horária: 3 horas
Objetivo: Discutir o problema da dengue no município e apre-
sentar aos participantes a importância do combate à epidemia 
da Dengue por meio da eliminação dos criadouros do mosquito 
como forma de prevenção. 
 
23 de fevereiro 2016
Participantes: 90 beneficiários
Carga horária: 3 horas
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre os cuidados e respeito ao meio ambiente, redução da de-
gradação ambiental e combate a dengue por meio de atividades 
lúdicas e jogos.
 
17 de março 2016
Participantes: 15 membros
Carga horária: 73 horas
Objetivo: Capacitar os participantes sobre a importância da reuti-
lização de materiais recicláveis por meio da reutilização das caixas 
tipo Tetra Pack e paletes de madeira.
 
29 de abril 2016
Participantes: 57 alunos
Carga horária: 6 horas
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre reaproveitamento, por meio de fabricação de brinquedos 
com materiais recicláveis.

Tabuleiro Ambiental - 
ProJovem Salesianos

Oficina de Forro Térmico

Educação Ambiental 
“Brinquedo Ambiental” – 
Casa Verde 
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 04 de maio 2016
Lar São Judas Tadeu
Participantes: 80 alunos
Carga horária: 4 horas 
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre os cuidados e respeito ao meio ambiente, redução da de-
gradação ambiental e combate a dengue por meio de atividades 
lúdicas e jogos.
 

05 de maio 2016
Escola Augusto César
Participantes:  227 alunos
Carga horária: 6 horas
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre os cuidados e respeito ao meio ambiente por meio de ativi-
dades lúdicas e jogos.
 

12 de maio 2016
Participantes: 45 alunos
Carga horária: 2 horas
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre reaproveitamento, por meio de fabricação de brinquedos 
com materiais recicláveis.

20 de maio 2016
Escola Dr. Regina Celia - Araretama
Público: 400 alunos 
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.

Tabuleiro Ambiental

Brinquedo Ambiental – 
Padre Vita

 Teatro “A Natureza 
em apuros”  
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Atividades Extracurriculares
Teatro “A Natureza 
em apuros”

 20 de maio 2016
Escola Joaquim Pereira - Público: 400 alunos 
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.

20 de abril 2016
Escola Joaquim Pereira  - Público: 400 alunos e professores 
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ati-
vidade lúdica com a peça “O Planeta em apuros”, onde os par-
ticipantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os 
seres humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança 
de atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus 
recursos naturais.
 
02 de junho 2016
Escola Arte e Vida II – Bosque - Público: 105 alunos e professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.

03 de junho 2016
Escola Iniciativa – Vila Bourguese
Público: 120 alunos e professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.
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03 de junho 2016
Escola Arte e Vida I – Centro
Público: 130 alunos e professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.

07 de junho 2016
Escola Ayrton Senna – Pasin
Público: 250 alunos e professores
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de ativi-
dade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, onde os partici-
pantes são estimulados a refletir sobre a degradação que os seres 
humanos têm causado ao planeta e um convite a mudança de 
atitude visando maior preservação do meio ambiente e seus re-
cursos naturais.

Teatro “A Natureza em 
apuros”  
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Atividades Extracurriculares

13 de maio 2016
Escola Ryoiti Yassuda
Participantes: 42 alunos
Carga horária: 2 horas 
Objetivo: Incentivo a coleta seletiva e reciclagem de papel. 

29 de abril 2016
Participantes: 57 alunos
Carga horária: 6 horas
Objetivo: Conscientizar, sensibilizar e mobilizar os participantes 
sobre reaproveitamento, por meio de fabricação de brinquedos 
com materiais recicláveis.

4 de novembro 2016
E.E. prof. ª Yolanda Bueno de Godoy
Participantes: 82 alunos e professores.
Carga horária: 2h30
Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de 
uma palestra sobre a importância da conservação do plane-
ta, com a temática resíduos sólidos, coleta seletiva e sua im-
portância, levando os participantes a mudança de hábito e 
consequentemente contribuindo para a preservação do meio 
ambiente ao seu redor.  

11 de novembro 2016
E.E. prof. ª Yolanda Bueno de Godoy 
Participantes: 88 alunos e professores 
Carga horária: 2h30
Objetivo: Conscientizar e sensibilizar os alunos com perspectiva 
focada na definição de resíduos sólidos e descarte adequado do 
lixo através do Tabuleiro Ambiental. 

Palestra sobre Meio 
Ambiente e Papel 
Reciclável junto com 
Projeto Vem Ser 

Educação Ambiental 
“Brinquedo Ambiental” – 
Casa Verde

Oficina de Educação 
Ambiental e Alfabetiza-
ção ecológica

Oficina de Educação 
Ambiental e Alfabetiza-
ção ecológica através do 
Tabuleiro Ambiental  
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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
2016 41 123

V Edição/2016, O projeto ao longo de sua existência quali-
ficou 173 participantes. Em 2016 houve um total de 48 participan-
tes inscritas, dos quais 41 frequentaram regularmente as oficinas 
durante todo o processo de desenvolvimento. Deste grupo 27 
participaram de atividades no polo de Geração de Renda do bairro 
do Feital, desenvolvendo produção de papel artesanal, patchwork, 
bordados, forração francesa, decoupagem, patina, pintura em teci-
dos, seguindo um cronograma progressivo de aprendizagem. Essa 
metodologia permite que a beneficiária vá se desafiando a cada 
etapa, com trabalhos mais elaborados e conquistando autoestima 
ao passo que seus trabalhos vão sendo finalizados. As demais 14 
participantes realizaram suas atividades no polo de Geração de 
Renda do bairro Castolira, onde são desenvolvidos produtos em 
costura de máquina, quilting, patchwork, patchapliquê, e borda-
dos à mão. Nesse polo, uma nova linha de bolsa foi idealizada, e 
encontramos aceitação no mercado através das vendas realizadas 
ao final do ano. Em 2016 houve aumento na recepção de enco-
mendas como uma alternativa de geração de renda ao longo do 
período. Fidelizamos parcerias com 02 grandes escolas que fizeram 
a diferença na geração de renda para as alunas. As escolas de edu-
cação infantil Arte Vida e Criança e Cia, escolheram produtos com 

V Edição/2016 do 
Projeto Vem Ser
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a marca Vem Ser em datas comemorativas como dias das mães e 
dia dos pais. Essas oportunidades, além de gerar renda, ampliou a 
visão das beneficiárias quanto ao atendimento às necessidades do 
cliente, desenvolvimento de produto, precificação e zelo pela qua-
lidade do produto final, na busca da fidelização. Tivemos também 
a oportunidade de participar de 04 feiras, entre elas a Solidarity 
Week da rede Accor de Hotéis, onde exportamos produtos para 
a feira que aconteceu na França e participamos presencialmente 
dos 03 dias de feira que aconteceu em São Paulo/SP.

CARGA HORÁRIA
Oficinas Carga Horária

Desenvolvimento Humano e Cidadania 64
Papel Artesanal 288
Técnicas Artesanais - Iniciantes 36
Técnicas Artesanais - Avançadas 320
Técnicas de Costura e Bordado - Iniciantes 128
Técnica de Costura e Bordado - Avançadas 320
Atividades de Produção - Encomendas e Feiras 640
Empreendedorismo e Geração de Renda 74

Total 1870

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Fabiana Lima Coordenadora

Ariane Magalhaes de Castro Facilitadora de Em-
preendedorismo Empreendedorismo e Geração de Renda

Jaqueline Reis Ribeiro Santos Facilitadora Técnicas Artesanais
Noely Bonifácio da Silva 
Rocha Facilitadora Técnicas Artesanais

Kelly Aparecida Ribeiro Silva Facilitadora Técnicas Artesanais
Marlene Santiago Facilitadora Técnicas de Costura e Bordado

Maria Eduarda Marcondes Psicóloga Desenvolvimento Humano, Cidadania e 
Apoio Psicossocial.

Guilherme Donegatti Psicólogo Encontros Psicossociais com beneficiários 
e Familiares / Visita Domiciliar

Sandra Alves Assistente Social Encontros Psicossociais com beneficiários 
e Familiares / Visita Domiciliar

Elá Camarena Designer Processo Criativo
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1.
Promover a inclusão através de 
organização de grupos, para 
participação em oficinas de 
empreendedorismo e técnicas 
relacionadas as especificidades 
de cada polo.

2. 
Desenvolver parceria visando 
minimizar custos e garantir a 
sustentabilidade do projeto, 
além de promover consciência 
aos participantes quanto a im-
portância ambiental nesse be-
neficiamento.

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 psicosso-
ciais, com temas transversais do 
cotidiano das famílias, buscan-
do emancipação dos grupos 
familiares do programa.

5. 
Despertar o espírito empreen-
dedor através do apoio técnico 
para as iniciativas empreende-
doras de forma individual, de 
negócio em rede e/ou de eco-
nomia solidária, além de articu-
lações para encomendas/ven-
das de produtos.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

2. 
Não houve desenvolvimento de 
novas parcerias, mas mantive-
mos as parcerias com Fernado 
Maluhy (tecelagem) para doa-
ção de Retalhos (em 2016 - R$ 
380,00); Debrum Confecções 
para doação de Retalhos (em 
2016 - R$400,00) e outros mate-
riais como papel, banner, lonas, 
potes de vidro com tampa, avia-
mentos diversos que foram doa-
dos e úteis ao projeto, porém de 
dificil precificação.

3. 
Nessa meta, foram realizadas  
64 horas de desenvolvimento 
humano por meio de encon-
tros, considerando atividades 
em grupo e individuais.

4. 
Realizados 10 encontros, além 
de visitas para escuta e orien-
tações, realizados pelos profis-
sionais psicólogos Maria Edu-
arda Marcondes e Reginaldo 
Machado.

5. 
O projeto participou de 4 fei-
ras durante o ano e 15 dias de 
venda em lojinha própria mon-
tada através de parceria com 
a Imobiliária Prates e a loja de 
móveis rústicos Arte Velha. 
Além dessas, houve orientação 
e apoio para o empreendimen-
to de forma cooperada e indi-
vidual. Registra-se o número 
de  10 beneficiárias que além 
de gerar renda de forma coo-
perada no projeto, geram ren-
da individualmente através de 
encomendas.

1. 
Realizadas 1.870 horas de ca-
pacitação, sendo 288 horas em 
Oficinas de Papel Artesanal, 356 
horas em Oficinas de Técnicas Ar-
tesanais, 448 horas nas Oficinas 
de Costura e Bordado e 74 horas 
em oficinas de empreendedoris-
mo, que inclui avaliar a escolha 
do produto, elaboração de preço 
e mercado consumidor. Foram 
realizadas 640 horas de ativida-
des de produção e atendimento 
a encomendas e feiras.
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Atividades Extracurriculares
25ª Feira de Artesanato 
de Pindamonhangaba – 
“Arte da Gente”

01 de Maio de 2016
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Projeto Vem Ser participou da 25ª Feira de Artesanato 

“Arte da Gente”, que, como em todos os anos, acontece na Asso-
ciação 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 também 
do Instituto IA3.ORG. Infelizmente devido à recessão econômica 
que assola o nosso país, as vendas deste ano ficaram aquém do 
que esperávamos. Discutir e enfrentar as adversidades faz parte 
das atividades do projeto e fomentar uma busca criativa para su-
peração, faz parte do espirito empreendedor.

Setembro de 2016
Objetivo: Envio de produtos do projeto Vem Ser para ex-

posição e venda na Solidarity Accor França, sede da Rede Accor 
de Hotéis.

No início de setembro recebemos o contato da Sra. Marce-
la Cerdas, coordenadora de responsabilidade social da Rede Ac-
cor de Hotéis na América do Sul, solicitando a lista de produtos 
confeccionados pelo projeto com o objetivo de escolher alguns 
que deveriam embarcar para a França nas semanas seguintes. 
Os produtos foram escolhidos (modelos e estampas) e enviados 
para São Paulo, onde de lá seguiram para seu destino final. Como 
em 2015, os produtos participaram da semana de solidariedade 
da Rede Accor, em sua versão na sede da empresa (França), e teve 
excelente receptividade e aceitação.

Rede Accor de Hotéis – 
Solidarity Week França
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21 de Setembro de 2016
Objetivo: Proporcionar reflexão e conscientização sobre a 

importância da árvore para o meio ambiente.
A Conscientização aconteceu através do Projeto Cubo Am-

biental, onde em palestra, o técnico em meio ambiente, Flávio 
Correa, explicou qual o papel das árvores na natureza, a impor-
tância dele para a temperatura terrestre e para a purificação do ar 
da atmosfera e sua relação com demais agentes nos ambientes 
onde estão inseridas (homens, outras espécies de plantas e ani-
mais). Ao final da palestra, houve doação de mudas de espécies 
frutíferas para as alunas interessadas em plantá-las em suas pro-
priedades. Essas mudas doadas serão acompanhadas pelo Proje-
to Cubo ambiental nos próximos 05 anos.

 

16 de Novembro de 2015
Objetivo: Desenvolvimento da criatividade fomentando 

produtos a base de reaproveitamento de materiais
Em parceria com o hotel Ibis, de Taubaté, o projeto Vem Ser 

teve a oportunidade de participar de oficina em serigrafia minis-
trada pelo profissional artista plástico Ifi. O objetivo da atividade 
foi de fomentar a criatividade para confecção de produtos arte-
sanais a base de reaproveitamento de materiais, utilizando técni-
cas de serigrafia para decoração dessas peças. A oficina teve car-
ga horária de 5 horas onde as alunas tiveram a oportunidade de 
conhecer um pouco da história da serigrafia no mundo e realizar 
atividades práticas experimentando a transferência de estampas 
para lonas de banner. Uma segunda fase dessa qualificação ficou 
agendada para acontecer no primeiro semestre de 2017.

 

Oficina de Meio 
Ambiente – 
Conscientização 
Ambiental em 
Comemoração ao Dia da 
Árvore

Workshop Serigrafia 
– Hotel Ibis Taubaté – 
Rede Accor de Hotéis 
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Atividades Extracurriculares
04 de Dezembro de 2016
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A Feira de Natal de Pindamonhangaba acontece anualmen-

te, no primeiro domingo de Dezembro. O projeto Vem Ser parti-
cipou desse evento com o intuito de divulgação e venda de pro-
dutos. Assim como ocorreu na 25ª Feira de Artesanato – “Arte da 
Gente” em maio, durante todo o 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 Insti-
tuto IA3.ORG para quem ainda não o conhecia. Os resultados de 
vendas foram bem melhores do que os obtidos na versão de maio 
dessa mesma feira e os valores arrecadados com o lucro de ven-
da foram somados às demais iniciativas de geração de renda para 
compor a divisão de recursos com as alunas no ano.

 

09 de Dezembro de 2016
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Instituto IA3.ORG, através do projeto Vem Ser, já teve a 

oportunidade de no passado participar de espaço de venda de 
produtos dentro da empresa GERDAU – Usina Pindamonhanga-
ba, porém em uma estrutura menor com no máximo 03 entidades 
participantes. Nesse ano, a empresa oficializou a 1ª Feira de Na-
tal, contando com a participação de entidades sociais do entor-
no, esposas e funcionários e ex-funcionários, que puderam levar 
produtos artesanais e gêneros alimentícios para serem vendidos 
durante 02 dias de exposição. A feira aconteceu nos refeitórios dos 
02 restaurantes da usina e atraiu o interesse do público que apro-
veitavam o horário de almoço para também prestigiar o evento.

26ª. Feira de Natal de 
Pindamonhangaba – 
“Arte da Gente”

1ª. Feira de Natal 
GERDAU
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De 12 a 14 de Dezembro de 2016
Objetivo: Exposição e venda dos produtos do projeto.
No final de 2015 o projeto Vem Ser foi premiado pela inicia-

tiva Solidarity Accor que resultou em aporte financeiro em 2016 
para fomento à gestão do projeto durante os anos de 2016/2017. 
A participação na semana da solidariedade no Brasil é para o 
projeto, uma oportunidade de demostrar um pouco do resulta-
do obtido, atendendo aos profissionais da empresa, explicando 
os processos de definição dos produtos, escolha de materiais e 
produção. O evento aconteceu no edifício da empresa em São 
Paulo e contou com a participação de outros projetos e também 
eventos paralelos, como dia da beleza, massagem, entre outros.

 

De 10 a 24 de Dezembro de 2016
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A lojinha de natal do Vem Ser aconteceu através de parce-

ria com a empresa Imobiliária Prates Imóveis, que disponibilizou 
sem ônus um imóvel comercial na Rua dos Expedicionários, 208 
– Loja 06, no Centro de Pindamonhangaba. Além da cessão do 
imóvel, conseguimos com a empresa de móveis rústicos - Arte 
Velha, o empréstimo de todos os móveis que compuseram o am-
biente, auxiliando assim na valorização das peças artesanais. Du-
rante os 15 dias de exposição, as alunas e profissionais da equipe 
técnica do projeto se revezaram em escala para atender às 12 
horas de funcionamento da lojinha, que funcionou diariamente 
das 08h30m as 20h30m. As parcerias conquistadas, assim como 
a dedicação de toda equipe escalada, foram fundamentais para 
o progresso das vendas realizadas no período.

Rede Accor de Hotéis – 
Solidarity Week Brasil

Lojinha de Natal
 Vem Ser
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Patrocinado através da Lei Rouanet, este projeto tem por 
objetivo promover o ensino da música instrumental, teoria mu-
sical e canto coral, como alternativa a inclusão, transformação 
social e expansão do universo cultural e musical de jovens e ado-
lescentes do município de Pindamonhangaba. 

IV Edição 2016: Em 2016 o projeto manteve-se no mesmo 
formato de 2015. Ocorreram 07 apresentações públicas ao longo 
do ano, com especial destaque a 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 ENSAIOS/ 
APRESENTAÇÕES 

Polo Feital 151 192

04Polo Castolira 30 47

Polo Araretama 27 30

Faixa etária dos polos - 1° Semestre

IV Edição/2016: Música
que transforma!

17

6 7

58

26 24

11
5

11
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Faixa etária dos polos - 2° Semestre

ATENDIMENTO 2ºSEMESTRE

POLOS Nº ALUNOS Nº ATENDIMENTOS Nº ENSAIOS/ 
APRESENTAÇÕES 

Polo Feital 171 212

09Polo Castolira 28 44

Polo Araretama 30 39

15

6 7

73

29 26

17

3
10



INSTITUTO IA3.ORG  

69Relatório Anual 2016

CONTRAPONTO - CASTOLIRA
Oficinas Carga Horária

Violão 320
Canto Coral 320
Percussão 320

Total 960 horas
Total de Horas

 Ministradas 4951

CONTRAPONTO - FEITAL
Oficinas Carga Horária

Cordas Agudas 700
Cordas Graves    700

Sopros (Madeiras) 320
Sopros (Metais) 320

Percussão 320
Violão 320

Canto Coral 320
Teoria 320

Ensaio Orquestra 31
Total 3351 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Luiz Claudio de Oliveira Coordenador Pedagógico -
Marcos Roberto de Souza Maestro -
Willians Jobair da Silva Facilitador Cordas Agudas
Luis Umberto Bertrami Facilitador Cordas Graves
Helison de Oliveira 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
Willians Jobair da Silva Facilitador Teoria

Jocimara Letícia de Lima Akahane Assistente de Produção -

CONTRAPONTO - ARARETAMA
Oficinas Carga Horária

Violão 320
Canto Coral 320

Total 640 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. 
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.

OBJETIVOS
E METAS

3.
Possibilitar aos alunos a cons-
trução de conhecimentos musi-
cais que permitam continuida-
de nos estudos dessa categoria;

4. 
Promover parcerias entre as es-
colas, igrejas e comunidade que 
vivem em torno dos polos de 
atendimento, a fim de atender 
crianças e adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade social.
 

5. 
Proporcionar uma melhor qua-
lidade de vida, oferecer o aten-
dimento psicossocial e o  acom-
panhamento do rendimento 
escolar, destacando-se a impor-
tância da atividade artística na 
educação e também aos por-
tadores de necessidades espe-
ciais com o firme propósito de 
promover a inclusão.
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1. 
Foi proporcionado atendi-
mento a 229 participantes, 
resultando na regularidade e 
frequência de 172  crianças 
e adolescentes participantes 
das aulas e propostas do Proje-
to Contraponto.

2. 
 Foram oferecidos métodos de 
ensino musical, material didáti-
co atual e moderno, bem como 
a execução de músicas do con-
texto social dos alunos.

3. 
Foram oferecidas aulas de prá-
tica musical instrumental, vo-
cal e aulas teóricas; fornece-se 
também, os instrumentos para 
realização das aulas.

4. 
Realizadas 7 apresentações 
sendo 01 para comunidade e 6 
em lugares públicos. Além das 
apresentações, foram realiza-
das também 6 audições sendo 
2 em cada polo.

5.
Os alunos portadores de ne-
cessidades especiais participa-
ram ativamente das atividades 
de violão, violino e canto coral, 
sendo eles 01 com deficiência 
visual, 01 portador de autismo 
leve, 01 portador de esquizo-
frenia e 01 portadora da sín-
drome de larsen. Todos obti-
veram êxito no aprendizado e 
participaram em conjunto com 
os demais alunos nas apresen-
tações de encerramento de fi-
nal de ano.

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Atividades Extracurriculares
Apresentação do 
Coral na 25ª Feira de 
Artesanatos – Arte da 
Gente

Apresentação Artística 
e encerramento das 
atividades do 1º 
semestre 2016

01 de Maio de 2016.
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 do Coral Jovem do Contra-
ponto na abertura da 25ª Feira de Artesanatos – “Arte da Gente’’, 
cujo tema foi divulgação dos trabalhos de artesanato, em suas in-
finitas expressões, e abriu visualização para conhecimento de ar-
tesãos de diversas localidades da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, além de expositores da Capital.

 Os alunos se apresentaram publicamente no Ginásio da As-
sociação Atlética Ferroviária ao público presente.

04 de Julho de 2016 – Polo Araretama
05 e 06 de Julho de 2016 – Polo Feital                                                                            
08 de Julho de 2016 – Polo Castolira
Trabalho de conclusão do ciclo de aprendizado do 1º semes-

tre dos participantes dos Polos Castolira, Feital e Araretama, por 
meio de apresentações que teve como objetivo demonstrar a evo-
lução do aprendizado musical dos alunos aos familiares, à empresa 
patrocinadora, além de, proporcionar integração dos alunos com a 
comunidade, visando promover o acesso à cultura aos demais jo-
vens do bairro que não participam do projeto, promovendo assim, 
oportunidades de acesso à música de qualidade aos demais jovens 
vulneráveis.
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Apresentação Musical 
da Orquestra na Escola 
Estadual Prof.ª Yolanda 
Bueno de Godoy

05 de Novembro de 2016
Apresentação artística musical da Orquestra do Projeto Con-

traponto na Escola Yolanda Bueno de Godoy no evento Programa 
Escola da Família.

Os alunos do projeto se apresentaram publicamente neste 
evento que ocorreu na própria comunidade atendida por tal proje-
to. O evento contou com acesso gratuito, promovendo a ligação da 
música erudita à população e aos familiares dos jovens presentes.

 

Apresentação no 9º 
FEMUSC 2016 (Festival 
de Música Cristã)

05 de Novembro de 2016
Apresentação artística musical do Coral do Projeto Contra-

ponto na 9º FEMUSC 2016 (Festival de Musica Cristã) de Pindamo-
nhangaba – SP. 

O evento proporcionou o conhecimento de vários grupos 
musicais da região do Vale do Paraíba, por parte dos jovens do Pro-
jeto e ainda contou com acesso gratuito para todos os públicos. 
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Atividades Extracurriculares
Apresentação em 
Lorena-SP no XXI 
Encontro de Corais 
“Noite das Vozes”

19 de Novembro de 2016
Apresentação artística musical do Coral do Projeto Contra-

ponto em Lorena no XXI Encontro de Corais - “Noite das Vozes’’, 
com intuito de dar oportunidade aos jovens participantes do pro-
jeto a se apresentarem publicamente, conhecerem projetos simila-
res com maior experiência musical, qualidade, bem como, divulgar 
as iniciativas com apoio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.

O evento teve por objetivo a comemoração do dia do músi-
co e contou com acesso gratuito promovendo o acesso da música 
popular e erudita ao público presente.

 

Apresentação Musical 
no Espaço Teatro Galpão

01 de Dezembro de 2016
Com formação de Orquestra, Camerata de Violões e Canto 

Coral, os jovens do Projeto Contraponto se apresentaram publi-
camente no Espaço Cultural Teatro Galpão. Este dia foi especial e 
inesquecível! Estiveram presentes os familiares dos participantes, 
algumas autoridades locais, representantes da entidade e das em-
presas patrocinadoras e os munícipes, com apresentação aberta 
ao público. 
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03 Dezembro de 2016
Os jovens do projeto Contraponto em formação de Canto 

Coral, foram convidados para realizarem uma apresentação musi-
cal na abertura da comemoração do “Jubileu da 3ª Idade” da Paró-
quia São Cristóvão.

 

 

09 de Dezembro de 2016 – Polo Castolira 
13 de Dezembro de 2016 – Polo Feital                                                                            
14 de Dezembro de 2016 – Polo Araretama
Trabalho de conclusão do ciclo de aprendizado do 2º se-

mestre dos participantes dos Polos Castolira, Feital e Araretama, 
por meio de apresentações que tiveram como objetivo, demons-
trar a evolução do aprendizado musical dos alunos aos familiares, 
à empresa patrocinadora, 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, pro-
movendo assim, oportunidades de acesso à música de qualidade 
aos demais jovens vulneráveis.

 

16 de Dezembro de 2016
Dentre as sessões solenes, realizando um ciclo de eventos 

comemorativos com palestras e homenagens, o grupo de Coral Jo-
vem se apresentou na abertura e fechamento do evento, abrilhan-
tando o evento que contou com participação de grandes autori-
dades locais, familiares dos jovens e o corpo docente da academia.

Apresentação do Grupo 
de Coral no ‘’Jubileu da 
3ª Idade’’ da Paróquia 
São Cristóvão

Apresentação Artística 
e encerramento das 
atividades do 2º 
semestre 2016

Apresentação do 
Grupo de Coral no 
Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina 
“Comemoração do 
54º ano da Academia 
Pindamonhagabense 
de Letras”
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O Projeto Atores Sociais, por meio do acesso a cultura e uso 
das técnicas teatrais como eixo pedagógico, tem por objetivo o 
desenvolvimento humano, fomento a cidadania e protagonismo 
juvenil, entre as crianças e adolescentes. 

Com apelo mais lúdico para as crianças, entre 10 e 14 anos, 
e mais técnico para os adolescentes, entre 15 e 18 anos, o progra-
ma contempla exercícios da prática teatral, dramaturgia, dança, 
jogos cooperativos, culinária alternativa, musicalização, reforços 
de língua Portuguesa e Matemática.

Projeto Atores Sociais
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento 
de Vínculos 
(Desenvolvimento das 
Relações Humanas)

ANO UNIDADE Nº. ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. ATENDIDOS 
INDIRETOS

2014
FEITAL - CICLO I, II E 

III 050 156

Araretama - SCFV 000 000

2015
Feital - CICLO I, II e III 082 141

Araretama - SCFV 032 096

2016

Feital - SCFV - Manhã/
Tarde 056 168

Araretama - SCFV - 
Manhã/Tarde 058 174

III Edição/2016: Com objetivo de promover acolhimento 
e desenvolvimento das relações humanas e cidadania por meio 
de atividades lúdicas, o programa proporciona o acesso à cultura, 
a atividades alternativas de aprendizado, promovendo o reforço 
escolar, a conquista da autonomia, além da aquisição e reforço 
dos valores morais e éticos.

O programa tem proporcionado um espaço de convivência 
e fortalecimento de vínculos à 39 crianças e adolescentes. Espaço 
este, acolhedor o suficiente para que eles possam trabalhar suas 
próprias emoções e sentimentos, além de experimentar a chan-
ce de construir e interpretar diversos papéis que complementam 
sua formação enquanto indivíduo, oportunizando experiências 
que ampliem sua visão e perspectiva de futuro, favoreça e esti-
mule o fortalecimento dos princípios éticos, dos valores morais, 
do respeito ao próximo e o desenvolvimento de recursos inter-
nos no estabelecimento e alcance dos objetivos.

III Edição/2016 do 
Projeto  Atores Sociais
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 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - FEITAL

Oficinas Carga Horária

Convivência e Acordo de Regras 5
Português 20
Relações Humanas e Cidadania 41
Jogos cooperativos 9
Criatividade 15
Jogos Teatrais 33
Matemática 20
Educação Ambiental 4,5

Total 147,5 horas

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA TARDE) - FEITAL

Oficinas Carga Horária

Convivência e Acordo de Regras 5
Português 20
Relações Humanas e Cidadania 40
Jogos cooperativos 8
Criatividade 9
Jogos Teatrais 24
Matemática 20
Educação Ambiental 3

Total 129 horas

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - ARARETAMA

Oficinas Carga Horária

Convivência e Acordo de Regras 5
Português 19
Relações Humanas e Cidadania 40
Jogos cooperativos 5
Criatividade 9

Jogos Teatrais 20

Matemática 19
Educação Ambiental 4,5

Total 121,5 horas
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Recursos Humanos Envolvidos

Nome Função Oficina

Roseméri Seixas Coordenadora e Facilit-
adora Criatividade

Coordenadora do módulo de De-
senvolvimento das Relações  Hu-

manas e Cidadania

Maria Eduarda Marcondes Facilitadora Relações Humanas e Cidadania; 
Sexualidade

Maria José Mendes Facilitadora Educação Ambiental
Raissa Araujo Facilitadora Jogos Teatrais

Flávio C. Carvalho Facilitador Educação Ambiental
Andrelina Mendonça Facilitadora Raciocínio Lógico Matemático 

Josué Bertolino Voluntário Oficina Comunicação Oral e Escrita 

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA TARDE) - ARARETAMA

Oficinas Carga Horária

Convivência e Acordo de Regras 5
Português 18
Relações Humanas e Cidadania 39
Jogos cooperativos 5
Criatividade 9

Jogos Teatrais 20

Matemática 18
Educação Ambiental 3

Total 117 horas
Total de Horas Ministradas 515
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1.
Desenvolver o protagonismo em 
110 beneficiários (55 crianças 
10 a 13 anos e 55 adolescentes 
a partir de 14 anos) proporcio-
nando encontros regulares e em 
grupo, para o fortalecimento de 
vínculos, visando munir a crian-
ça e o adolescente de ferramen-
tas para seu desenvolvimento e 
emancipação quanto à situação 
de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
E METAS

2. 
Desenvolver atividade de conví-
vio, em formato de oficinas, de 
forma a incentivar a responsa-
bilidade social, cidadania, senso 
crítico e valores éticos.

3.
Desenvolver atividades de socia-
lização e serviços que estimulem 
a conquista de autonomia, am-
pliação dos horizontes culturais, 
ampliação da capacidade de 
comunicação, raciocinio lógico, 

organização de ideias, emoções 
e objetivos, assim como orienta-
ções a bons hábitos alimentares 
e cuidados ao meio ambiente.

4. 
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. 
Total de 114 beneficiários 
atendidos entre crianças e jo-
vens, sendo 56 crianças no 
polo do Feital e 58  no polo do 
Araretama. 

2. 
Foram realizadas em média 
304 horas de atividades com 
objetivo de propiciar o autoco-
nhecimento e o protagonismo. 
Em todos os módulos e ciclos, 
desde os programas iniciais 
para as crianças de 10 anos, 
motivamos o sonho e o desejo 
pela autonomia. 

3. 
Realizadas mais de 211 horas 
de atividades que estimularam 
a organização de ideias, emo-
ções e objetivos, assim como 
orientações e  cuidados ao 
meio ambiente.

4. 
Realizadas  21 horas de encon-
tros com pais e familiares, além 
de atendimentos individuais 
aos jovens e familiares.
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Atividades Extracurriculares
02 de maio de 2016 – 2 horas
Objetivo: Sensibilização das famílias cadastradas no progra-

ma Bolsa Família, com intuito de apresentar os projetos, serviços 
disponíveis, dias e horário de funcionamento do serviço de con-
vivência e fortalecimento de vínculos por meio do projeto Atores 
Sociais.

 

06 de maio de 2016 – 2 horas
Objetivo: Reflexão sobre como as atitudes de hoje refleti-

rão no amanhã e a necessidade de um plano.
Através de um contexto descontraído e dinâmico, os jo-

vens foram incitados a refletir sobre o futuro deles, em como as 
ações do cotidiano influenciarão o futuro de cada um. A impor-
tância da educação e de um plano de vida.

16 de junho de 2016 – 2 horas
Objetivo: Identificação de Vulnerabilidades no Bairro 

Araretama
Uma ação conjunta entre Instituto IA3.ORG e CRAS Arareta-

ma para identificar como as famílias que frequentam o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos respondem a melhoria 
do seu desenvolvimento e emersão de sua condição vulnerável, 
seja ela social e financeira.

Palestra “Propósito de 
Vida - Qual é o Seu?” - 
Rafael Takei – Polo Feital

Apresentação Projeto 
Atores Sociais – SCFV – 
Polo Araretama

Atividade de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos – Polo 
Araretama



INSTITUTO IA3.ORG  

83Relatório Anual 2016

INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO AO ADOLESCENTE

30 de maio de 2016 – Polo Araretama – 1h30m (turma 
manhã); 1h30m (turma tarde); 

03 de junho de 2016 – Polo Feital – 1h30m (turma ma-
nhã); 1h30m (turma tarde)

Objetivo: Conscientização aos cuidados com o meio 
ambiente

Em comemoração a Semana do Meio Ambiente, os jovens 
foram incentivados a percorrerem o bairro em que moram e a 
identificar os ambientes degradados apontando seus respecti-
vos motivos, bem como, fazer uma comparação com ambientes 
em melhor condição e ainda preservados e como eles influen-
ciam o bem-estar dos moradores.

 

24 de junho de 2016 – 3 horas (turma tarde)
Objetivo: Atividade de incentivo a solidariedade
Atividade integrada com o Projeto Aprendiz, visando esti-

mular no jovem a preocupação com o próximo, um dos valores 
do Instituto IA3.ORG. A prática foi participar da campanha de ar-
recadação promovida pelo projeto aprendiz, os jovens distribu-
íram panfletos e recolheram doações que beneficiaram outras 
instituições casa abrigo e moradores de rua.

 

Caminhada Transversal 

Campanha de 
Arrecadação de 
Agasalhos – Polo Feital
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Atividades Extracurriculares

23 de setembro de 2016 – 1h00m (turma tarde)
Objetivo: Atividade de mobilização em comemoração ao 

dia da árvore
Incentivo à preservação do meio ambiente, através de 

uma conversa com o educador Flávio Correa sobre a importância 
das árvores para o controle da emissão de poluentes e também 
controle do clima; em atividade prática foi realizado o plantio de 
árvores na Praça São Miguel Arcanjo.

27 de setembro de 2016. Polo Feital – 1 hora - Fechamen-
to 1º Percurso - Autoconhecimento. 

29 de novembro de 2016. Polo Feital – 1hora - Fecha-
mento 2º Percurso Cidadania e Solidariedade. 

30 de novembro de 2016. Polo Araretama – 1hora - Fe-
chamento 1º Percurso Autoconhecimento. 

Objetivo: Apresentar aos familiares e a comunidade os re-
sultados desenvolvidos durante aquele período de convivência.

As apresentações aconteceram junto ao Café com Pais, 
com as temáticas: 1º Percurso Feital - Valores; os jovens apresen-
taram a importância dos valores adquiridos na família; 2º Percur-
so Feital – CRAS (Centro Referência da Assistência Social) os jo-
vens apresentaram a importância para a comunidade e também 
os serviços prestados; 1º Percurso Araretama – Família; os jovens 
falaram como a família é importante para cada um.

Oficina Fechamento de 
Percurso

Atividade Ambiental – 
Plantio de árvores – Polo 
Araretama



INSTITUTO IA3.ORG  

85Relatório Anual 2016

Palestra sobre o CRAS 
sua Importância e 
Serviços disponíveis à 
população.  Facilitadora: 
Sandra Alves (Assistente 
Social) – Polo Feital

26 de setembro de 2016 – 1h00m (turma tarde)
Objetivo: Comemoração ao dia da árvore
Incentivo à preservação do meio ambiente, através de 

uma conversa com o educador Flávio Correa sobre a importância 
das árvores para o controle da emissão de poluentes e também 
controle do clima; em atividade prática foi realizado a semeadu-
ra de várias espécies com o acordo dos jovens em cuidarem por 
um ano e na próxima comemoração do dia da árvore (2017) eles 
trarão as mudas.

03 de outubro de 2016 – 1h00m (turma manhã); 1h00m 
(turma tarde)

Objetivo: Elevar a compreensão do jovem quanto os equi-
pamentos de serviço público, especialmente o CRAS e os servi-
ços disponíveis à população. A atividade incluiu visita de campo 
e apresentação à comunidade quanto a Oficina de Fechamento 
de Percurso. 

 

Atividade Ambiental 
– Cultivo de sementes – 
Polo Feital
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Atividades Extracurriculares

14 de outubro de 2016 – 1h30m (turma manhã); 1h30m 
(turma tarde)

Objetivo: Democratizar o conhecimento da história aos 
jovens beneficiários, especialmente do município de Pindamo-
nhangaba, contexto a questão inseridos. Ampliando sua visão 
e cultura

 “Construído entre 1850 e 1864”, com as paredes externas 
em taipa de pilão e as paredes internas em pau-a-pique, através 
dos serviços de Chiquinho do Gregório contratados pelo Capitão 
Antônio Salgado da Silva, o Barão (depois Visconde) da Palmeira. 
Sua família utiliza o palacete como moradia até aproximadamen-
te o ano de 1913, quando é adquirido pelo Barão de Lessa, dando 
à casa a sede da “Escola de Pharmacia e Odontologia”.

Visitamos Arte sacra, Artesanato Paulista e Honrarias do 
Palácio dos Bandeirantes; Memória da Escravidão; Mobília do 
quarto de dormir do General Júlio Marcondes Salgado; Móveis 
oriundos do Museu da Casa Brasileira; Caleça (carruagem) do Dr. 
Eloy Chaves; Sinos; Moenda (doação do Dr. Adherbal Ribeiro Ávi-
la); Máquinas de impressão do Jornal Tribuna do Norte.

 

17 de outubro de 2016 – 2 horas
Objetivo: Apresentar aos jovens os serviços prestados 

pelo CRAS Cidade Nova
Recebidos pela Assistente Social Luciana, responsável pelo 

CRAS Cidade Nova, os jovens conheceram as instalações e tam-
bém receberam informações sobre os programas e serviços dis-
poníveis à população.

Visita Cultural - Museu 
Histórico e Pedagógico 
D. Pedro I e Leopoldina.
Beneficiários do Polo 
Araretama e Feital

Visita de Campo CRAS – 
Feital
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Patrocinado através da Lei Rouanet, o Projeto Atores So-
ciais módulo Teatro, por meio do acesso a cultura e uso das técni-
cas teatrais como eixo pedagógico, tem por objetivo o desenvol-
vimento humano, fomento a cidadania e protagonismo juvenil, 
entre as crianças e adolescentes. No exercício da prática teatral, 
o programa busca desenvolver competências e habilidades ar-
tísticas num processo de inclusão social, com temáticas contem-
porâneas para apresentações, tanto na comunidade, quanto em 
empresas, escolas, ações governamentais e festivais, fazendo as-
sim, 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 
Módulo III – Elementos Técnicos do Teatro. 

ANO UNIDADE Nº. ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. ATENDIDOS 
INDIRETOS

PÚBLICO  
APRESENTAÇÕES 

2014 FEITAL - TEATRO 000 000
2015 FEITAL - TEATRO 035 105
2016 FEITAL - TEATRO 136 408 7.328

III Edição/2016 do 
Projeto  Atores Sociais

III Edição/2016: O projeto em 2016 entrou em fase de “conclu-
são” dos alunos que tiveram como desafio, aprimorar e desen-
volver habilidades técnicas especificas do teatro, que resultou na 
montagem do espetáculo teatral “Alice No País das Maravilhas”, 
colocando em prática todo o seu aprendizado e concluindo as-
sim sua formação dentro da instituição. 

Com o espetáculo montado, participamos de dois festivais 
de teatro estudantil recebendo 08 (oito) premiações. 

No mesmo rumo de conhecimento e interação com as ar-
tes, vieram os novos 136 alunos que estão em processo no curso 
de teatro da instituição e que já se apresentam em circuitos com 
trabalhos experimentais por toda cidade. Com as novas turmas 
conseguimos abranger outras localidades, inclusive a zona rural.

Com dedicação e resultado, o projeto Atores Sociais – Tea-
tro se expande e alça voos cada vez maiores, conectando cultu-
ralmente todo canto da cidade de Pindamonhangaba.

Atores Sociais - Teatro



INSTITUTO IA3.ORG  

89Relatório Anual 2016

TÍTULO: ATORES SOCIAIS - TEATRO

Oficinas Carga Horária

PRIMEIRO PERÍODO: Interpretação I 52

PRIMEIRO PERÍODO: Jogos Teatrais I 52

PRIMEIRO PERÍODO: Produção I 50

PRIMEIRO PERÍODO: Teoria Teatral I 50

PRIMEIRO PERÍODO: Poéticas do Corpo 96

SEGUNDO PERÍODO: Introduções Técnicas 42

SEGUNDO PERÍODO: Interpretação II 42

SEGUNDO PERÍODO: Jogos Teatrais II 42

SEGUNDO PERÍODO: Produção II 84

SEGUNDO PERÍODO: Teoria Teatral II 42

TERCEIRO PERÍODO: Jogos Teatrais III 52

TERCEIRO PERÍODO: Interpretação III 52

TERCEIRO PERIODO: Produção III 52

TERCEIRO PERÍODO: Teoria Teatral III 52

TERCEIRO PERÍODO: Cenografia 39

TERCEIRO PERÍODO: Montagem 87

TERCEIRO PERÍODO: Maquiagem 48

QUARTO PERÍODO: Sonoplastia 42

QUARTO PERÍODO: Montagem / Circulação 210

OFICINA ESCOLA: Demetrio Badaró 60

OFICINA ESCOLA: Aparecido Falcão 60

OFICINA ESCOLA: Antonio Carlota 120

OFICINA ESCOLA: Ivone Nogueira 120

OFICINA ESCOLA: Monsenhor 120
Total 1666 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Renan Teixeira Produtor Cultural Produção, Coordenação apre-
sentações públicas

Alberto Santiago Facilitador
Jogos Teatrais I; Interpretação I; 

Jogos Teatrais II; Interpretação II, 
Montagem

Maíra Fróis Facilitadora Cenografia, Interpretação III, Jog-
os Teatrais III, Montagem 

Ynara Oliveira Falicitadora Poéticas do Corpo, Montagem

Raíssa Pitanga Facilitadora
Teoria Teatral I, Teoria Teatral II, 
Maquiagem, Introduções técni-

cas, Montagem
Wesley Silva Facilitador Sonoplastia, Montagem

Mauro Morais Facilitador Montagem
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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.
Montagem de trabalho para cir-
culação em festivais de teatro 
locais e intermunicipais. 

OBJETIVOS
E METAS

4. 
Promover intercâmbio cultural 
entre os alunos de teatro do Ins-
tituto IA3.ORG com jovens em 
processo semelhantes em ou-
tras cidades do estado.

5. 
Desenvolver habilidades artís-
ticas assimilando conteúdo de 
sala de aula, com a prática do 
fazer teatral em apresentações 
públicas.

6.
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. 
Total de 136 jovens atendidos 
no módulo Teatro. 

2. 
Realizadas 28 horas de ativida-
de de leitura e escrita

3. 
Espetáculo ALICE NO SUBTER-
RÂNEO participou de festivais 
de teatro locais e intermuni-
cipais, representando e rece-
bendo o reconhecimento em 
premiações no Estado de São 
Paulo. Além de diversas apre-
sentações públicas em escolas 
e espaços alternativos. 

4. 
10 dias intensos de atividades 
entre os jovens dos Atores So-
ciais do Instituto IA3.ORG com 
jovens de outras 23 instituições 
de ensino de diversas cidades 
do estado de São Paulo. Inter-
câmbio promovido através do 
19º FESTIL - Festival de Teatro Es-
tudantil de Pindamonhangaba. 
 
5. Com o projeto A NATUREZA 
EM APUROS os alunos fizeram 
20 apresentações em 12 locais 
diferentes, atingindo um público 
de mais de 5.000 crianças, onde 
usaram a sua arte teatral como 
forma de alertar e conscientizar 
os pequenos da relação HOMEM 
e NATUREZA e os impactos que 
essa relação causa.

6.
Realizadas 45 horas de encon-
tros com pais e familiares, além 
de atendimentos individuais 
aos jovens e familiares.
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Atividades Extracurriculares
18 de Março de 2016
Objetivo: Apresentação para Secretaria de Educação e Cul-

tura e Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, resultado do tra-
balho produzido para ação contra dengue.

Ao convite das Secretarias Municipais, construiu-se um 
trabalho em conjunto em prevenção ao mosquito da dengue. A 
apresentação que aconteceu no Teatro Galpão foi a amostra do re-
sultado desta construção para aprovação e liberação de circulação 
nas escolas municipais da cidade. Um trabalho que enriqueceu 
o vínculo entre os alunos, e acrescentou, de forma importante, a 
compreensão dos alunos sobre o assunto.  

11 de Abril de 2016
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento lúdico e criação 

partindo da arquitetura facial
A oficina proporcionou de forma animada o desenvolvimen-

to da capacidade de criação lúdica dos alunos, atrelando a percep-
ção das formas faciais, com as possibilidades dos traços, linhas e 
cores na efetivação da construção da arte no rosto. Com experi-
mentações livres os alunos puderam explorar pesquisas onlines, 
com instruções da profissional e reprodução de outros trabalhos.

04 a 13 de Julho de 2016
Objetivo: Tornar ativa a participação dos alunos na compo-

sição plástica do trabalho desenvolvido. Desenvolver novas habili-
dades a partir do empapelamento.

A oficina desafiou a capacidade de superação física e mental 
ao submeter os alunos ao desgastante e longo processo de empa-
pelamento, visando o resultado final da construção do material a 
se utilizar em cena no espetáculo “ALICE NO SUBTERRÂNEO”. Cien-
tes da orientação pautada na necessidade de se firmar várias ca-
madas de revestimento de um bexigão, feito com tiras de jornais 
e cola caseira (trigo e água), os alunos se envolveram do início ao 
fim e puderam comemorar a realização do material de cena pelas 
próprias mãos.

Apresentação do 
trabalho “FORA 
DENGUE”

Oficina de criação 
maquiagem – 
Descobrindo as 
arquiteturas do rosto – 
Pitanga Araújo

Oficina de Criação 
Plástica – Confecção de 
bonecões
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Apresentação 
espetáculo: A NATUREZA 
EM APUROS

 20 de Maio de 2016 (04 apresentações)
Escola: Regina Célia – Araretama
Público: 450 alunos e professores
 
02 de Junho de 2016
Escola: Arte e Vida II – Bosque
Público: 105 alunos e professores
 
03 de Junho de 2016
Escola: Iniciativa – Vila Bourguese
Público: 120 alunos e professores

3 de Junho de 2016
Escola: Arte e Vida I – Centro
Público: 130 alunos e professores
 
07 de Junho de 2016 (02 apresentações)
Escola: Ayrton Senna – Pasin
Público: 250 alunos e professores
 
07 de Junho de 2016 (02 apresentações)
Escola: Joaquim Pereira – Mantiqueira
Público: 700 alunos e professores

Objetivo: Conscientizar e mobilizar os alunos por meio de 
atividade lúdica com a peça “A Natureza em apuros”, em parceria 
com o Projeto Cubo Ambiental, demonstrando a precariedade e 
degradação de nosso planeta, assim como os impactos de nossas 
ações para o status do mesmo, estimulando aos participantes a 
reflexão sobre essas ações degradantes que os seres humanos têm 
causado ao planeta e um convite a mudança de atitude visando 
maior preservação do meio ambiente e seus recursos naturais. As 
atividades ocorreram por meio de 11 apresentações realizadas em 
escolas municipais ao longo do município de Pindamonhangaba
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Atividades Extracurriculares
Apresentação do 
espetáculo “FORA 
DENGUE”

20 de Maio de 2016
Local: Bosque da Princesa - Bosque
Público: 500 pessoas em geral
23 de Maio de 2016 (03 apresentações)
Escola: João Cesário - Feital
Público: 350 alunos e professores
24 de Maio de 2016
Escola: Ayrton Senna - Pasin
Público: 250 alunos e professores
24 de Maio de 2016
Escola: Padre Zézinho – São Benedito
Público: 350 alunos e professores
25 de Maio de 2016 (02 apresentações)
Escola: Francisco Assis – Moreira Cesar
Público: 400 alunos e professores
01 de Junho de 2016
Escola: Lauro Vicente – Terra dos Ypês
Público: 300 alunos e professores 
10 de Junho de 2016 (04 apresentações)
Escola: Arthur de Andrade – Cidade Nova
Público: 600 alunos e professores
 
Objetivo: Conscientizar os alunos sobre os riscos e formas 

de prevenção da DENGUE, utilizando-se do poder lúdico e intera-
tivo da arte teatral.

Atendendo ao convite das secretarias municipais de Pinda-
monhangaba, desenvolvemos o trabalho FORA DENGUE para per-
correr escolas da cidade, tratando com jovens alunos os cuidados 
e formas de prevenção para que juntos pudéssemos multiplicar 
os agentes transformadores/cuidadores dos bairros da cidade. Aos 
jovens alunos/atores, a experiência de poder contribuir para um 
bem de saúde pública e social através da sua arte que é de grande 
energia, apontando e reforçando a sua ação artística indispensável 
para comunicação e expansão da informação. Totalizando 13 apre-
sentações, os alunos venceram desafios e findaram com um traba-
lho mágico dedicado ao saber ambiental. Encerraram com festa 
e sentimento de dever cumprido o trabalho que por 01 ano lhes 
trouxe muito aprendizado e experiências no desenvolvimento das 
artes dramáticas. Dias de apresentações são sempre de muitas ale-
grias e aprendizados.
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14 e 15 de Julho de 2016
Objetivo: Entrelaçar estudo teórico da máscara no teatro 

com atividade prática
Os estudos teóricos sobre a MÁSCARA no teatro foram se-

guidos de atividades práticas na qual se proporcionou um envolvi-
mento mais intimista dos jovens atores com a importante história 
e significado deste símbolo no teatro. Certo das composições que 
esses elementos fariam no espetáculo em que estavam trabalhan-
do, dedicaram-se em manusear com maestria cada parte integra-
da do seu trabalho. O resultado foi visto nos palcos no espetáculo 
“ALICE NO SUBTERRÂNEO”.

31 outubro de 2016
Escola Demétrio Badaró – Pindamonhangaba
Público: 450 pessoas
Objetivo: Integrar as festividades de comemoração do 

Halloween.
 O interesse de desenvolver o trabalho para a data partiu 

dos próprios jovens alunos/atores, que foram acolhidos pelos pro-
fissionais que desenvolveram junto aos alunos um projeto que 
chamamos de “circuito do horror”. Os alunos prepararam uma sala 
com acabamento cenográfico, sonoplastia e caracterização com 
figurinos e maquiagens. Orientados, os visitantes seguiam por um 
percurso no qual cruzavam com quadros e cenas assustadoras. 
Como resultado da atividade, tivemos o retorno do interesse dos 
alunos no desenvolvimento das atividades e aperfeiçoamentos 
nas qualidades técnicas introduzidas no decorrer das aulas. 

 

07 Setembro de 2016
Objetivo: Teoria e prática da maquiagem. Aprender o traba-

lho definido para os personagens do espetáculo. 
O Workshop se resume na demonstração prática e apren-

dizagem aos alunos das técnicas de maquiagem e da aplicação 
dos desenhos definidos para os personagens do espetáculo. Sob 
a criação e orientação do maquiador profissional Wesley Gustavo, 
foram 8h de imersão ao mundo da maquiagem e descobertas es-
peciais de construção facial.

Oficina Máscara

Atividade de Halloween 
“Circuito do horror”

Workshop 
maquiagem “ALICE 
NO SUBTERRÂNEO” – 
WG MAKE UP (Wesley 
Gustavo)
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Atividades Extracurriculares
Apresentação do 
espetáculo “ALICE NO 
SUBTERRÂNEO”

15 Setembro de 2016
Ensaio Aberto – Teatro Galpão - Pindamonhangaba
Público: 190 pessoas 
22 Setembro de 2016
3º FESTEMC – Theatro Vasquez – Mogi das Cruzes
Público: 80 pessoas
24 Setembro de 2016
Projeto Teatro Popular – Centro Cultural - Taubaté
Público: 248 pessoas
10 Outubro de 2016
5º Festival Estudantil Fundação das Artes – Teatro Santos 

Dumont – São Caetano do Sul
Público: 140 pessoas
22 outubro de 2016
19º FESTIL – Festival de Teatro Estudantil – Teatro Galpão - 

Pindamonhangaba
Público: 276 pessoas
17 Novembro de 2016 (3 apresentações)
1º Encontro de Grupos de Teatro – Teatro Galpão - Pindamo-

nhangaba
Público: 466 pessoas
14 Dezembro de 2016
Centro Comunitário – Pindamonhangaba
Público: 93 pessoas
 
Objetivo: Divulgar o trabalho de encerramento do projeto e 

proporcionar experiência e intercâmbio cultural
Com o espetáculo, o grupo viajou e enriqueceu suas expe-

riências individuais e coletivas, amadurecendo de forma brilhante 
sua presença no meio cultural teatral, estando diante de críticas 
importantes e grupos de teatro do cenário estudantil de prestígio, 
além da participação e premiação no 3º FESTEMC (2º melhor espe-
táculo, Prêmio Aposta 2016 – Direção de projetos, Melhor Ceno-
grafia, Melhor Iluminação, Melhor Maquiagem, Melhor Atriz Coad-
juvante Mirim) e mais dois destaques na premiação do 5º Festival 
de Teatro Estudantil Fundação das Artes.
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Apresentação do 
espetáculo “CIDADANIA”

1ª Mostra de Trabalhos 
Teatrais – Instituto IA3.
ORG

 
29 novembro de 2016
Ensaio Aberto – Escola Monsenhor – Pindamonhangaba
Público: 230 pessoas
05 dezembro de 2016
Quebrando Tabus – Escola Escolástica - Pindamonhangaba
Público: 75 pessoas
 

16 dezembro de 2016
Centro Comunitário Cidade Nova
Público: 260 pessoas
17 dezembro de 2016
Escola Demétrio Badaró
Público: 115 pessoas
18 dezembro de 2016
Escola Monsenhor
Público: 200 pessoas

OBJETIVO: Promover a socialização entre os alunos/atores 
do projeto conectando os polos. 

A atividade possibilitou o intercâmbio entre os alunos e 
professores dos diversos polos de atuação do projeto, criando 
condições de conhecimento através do trabalho do outro, o for-
talecimento de vínculo e amizade entre os alunos do projeto. O 
conhecimento dos polos de atuação em outros pontos da cidade, 
além da abertura do processo de criação aos familiares, amigos e 
moradores da região de instalação das atividades teatrais. Como 
resultado final da atividade, ficam os contatos e vínculos adquiri-
dos nestes dias de imensa troca.

ESQUETES: 
“CIDADANIA” – Escola Monsenhor
“A CIGARRA E A FORMIGA” – Escola Carlota
“O CORCUNDA DE NOTRE DAME” – Escola Ivone Nogueira
“A UNIÃO FAZ A FORÇA” – Escola Demétrio Badaró
“A CIGARRA E A FORMIGA – Escola Ivone Nogueira (tarde)
“O VALOR DE CADA UM” – Escola Monsenhor – Tarde
“ PERFORMANCE – TECNOLOGIA” – Escola Aparecido Falcão
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Área Psicossocial
Área Psicossocial 
do Instituto IA3.ORG 
em 2016

A área psicossocial, no Instituto IA3.ORG, surge para com-
plementar as demais iniciativas de desenvolvimento em que o 
jovem participante dos nossos programas está inserido. Tra-
ta-se de ações simultâneas entre a Psicologia e Serviço Social, 
sendo de responsabilidade deste a identificação das vulnera-
bilidades e questões sociais, atendimentos, encaminhamentos 
e orientações individuais e grupais, e daquele, a realização de 
acompanhamentos/orientações individuais, trabalhos realiza-
dos à nível social e análise da correspondência entre as relações 
sociais no âmbito da psicologia. 

 O objetivo principal é promover iniciativas que propiciem 
o autoconhecimento, estimulem a conquista da autoconfiança e 
autonomia, iniciativa, protagonismo pessoal e profissional, bem 
como desenvolvimento e identificação da identidade social. 

 
O trabalho busca estimular nas crianças e jovens o desen-

volvimento emocional, físico e social, assim como a resolução e 
superação de conflitos. A área Psicossocial é um espaço para os 
jovens identificarem aspectos da personalidade, exporem suas 
angustias/medos, compartilharem situações pessoais, familiares 
e interpessoais, e ainda refletirem sobre sua carreira em orienta-
ções profissionais considerando suas aptidões e interesses. 

 
• Reuniões com pais e responsáveis – Café com Pais
• Plantão de orientação psicossocial – Plantão de Escuta
• Encaminhamento e articulação com a Rede de Servi-

ços do município (assistência social, saúde, educação 
e outros)

• Diagnóstico territorial em parceria com Universidade 
• Oficinas Orientação Profissional
• Oficinas Saúde Sexual e Sexualidade 
• Oficinas de Desenvolvimento Humano
• Oficinas de Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas
• Elaboração dos Perfis Profissional
• Processo de Desligamento Profissional
• Aplicação, correção e devolutiva de Testes Psicólogos
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 Grade Atividades Psicossocial
Oficinas Número de 

Atividades
Carga Horária 
da Atividade

Carga 
Horária 

Total
Módulo Preparatório Básico - Oficinas de 
Relações Humanas e Cidadania - Araretama 8 4 32

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de 
Relações Humanas e Cidadania - Araretama 2 8 4 32

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de 
Relações Humanas e Cidadania - Feital 8 4 32

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de 
Relações Humanas e Cidadania 96 - -

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas 
de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 23 2 46

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas 
de Relações Humanas e Cidadania - Feital 33 2 66

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas 
de Relações Humanas e Cidadania 112 - -

Módulo Específico - Oficina Uso de Álcool, 
Tabaco e outras Drogas 4 6 24

Módulo Específico - Oficina Saúde Sexual e 
Sexualidade 4 6 24

Módulo Específico - Oficina Orientação Profis-
sional 8 6 48

Módulo Específico - Oficina Desligamento 
Profissional 10 6 60

Módulo Específico - Geral 156 - -
Primeiros Passos - Oficina de Relações Hu-
manas e Cidadania 19 3 51

Atores Socias - Oficinas de Relações Humanas 
e Cidadania - Araretama 58 3 174

Atores Socias - Oficinas de Relações Humanas 
e Cidadania - Feital 75 3 225

Atores Socias - Palestra CRAS - Feital 2 1 2

Atores Socias - Visita CRAS - Feital 1 2 2
Outros Projetos - Geral 454 - -
Testes, Entrevistas e Feedback para Avaliação 
de Perfil (90 alunos atendidos) 90 3 270

Testes, Entrevistas e Feedback para Autocon-
hecimento (17 alunos atendidos) 17 3 51

Atendimento Psicossocial (Acompanhamento 
e Orientações) 58 2 116
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Recursos Humanos Envolvidos
Nome Função Oficina

Guilherme Donegatti 
de Carvalho

Coordenador, Psicólogo, 
Coach e Facilitador

Coordenação Projeto Aprendiz na Empresa e 
Equipe Psicossocial, Oficina Relações Humanas 
e Cidadania - Aprendiz na Empresa, Oficina Uso 

indevido de Álcool, Tabaco e outras Drogas - 
Aprendiz na Empresa, Oficina Saúde Sexual e Sex-
ualidade - Aprendiz na Empresa, Oficina Desliga-

mento Profissional - Aprendiz na Empresa, Oficina 
Orientação Profissional - Aprendiz na Empresa, 

Atendimento Psicossocial

Maria Eduarda Mar-
condes Psicóloga e Facilitadora Oficina Relações Humanas e Cidadania - Atores 

Sociais, Atendimento Psicossocial

Sandra Regina dos 
Santos Assistente Social, Facilitadora

Oficina Relações Humanas e Cidadania - Atores So-
ciais e Primeiro Passos , Atendimento, Psicossocial, 

Supervisão de Estágio, Pesquisa Territorial, Café 
com Pais, Visita Familiar

Carmen Lucia dos S. 
Morangio Estagiária Assistência Social Pesquisa Territorial, Café com Pais

Maria Francisca Ribeiro 
da Silva Estagiária Assistência Social Pesquisa Territorial

Bruna dos Santos 
Moreira Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Cecília Medeiros de 
Moura Silva Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Daiane dos Santos 
Ferreira Voluntária Psicologia Oficina Orientação Profissional - Projeto Aprendiz 

na Empresa

Gislene Lucila da Costa Voluntária Psicologia,  Aten-
dimento Psicossocial

"Oficina Orientação Profissional - Projeto Aprendiz 
na Empresa

Priscila Vasques Voluntária Psicologia Processo Seletivo - Projeto Aprendiz na Empresa

Reuniões com Pais - Feital, 
Araretama e Castolira 12 1 12

Pesquisa Territorial - Estágio UNITAU Taubaté 34 6 195
Acompanhamento in loco - 
Pesquisa Territorial 3 3 9

Supervisão de Campo - Estágio UNITAU 
Taubaté 11 1 11

Campanha Outubro Rosa (Anhanguera) - Ori-
entações e Palestra 3 2 7

Campanha do Agasalho - Feital 1 6 6
Campanha com os Moradores de Rua - 
Araretama 2 4 8

Atividade Extras 685
Total 1503
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1.
Acolhimento psicossocial, aten-
dimento de beneficiários e fami-
liares

2.
Oficinas de Relações Humanas e 
Cidadania

OBJETIVOS
E METAS

3.
Oficinas de Uso de Álcool, Taba-
co e outras Drogas, Saúde Se-
xual e Sexualidade, Orientação 
Profissional e Desligamento Pro-
fissional

4.
Testes, Entrevistas e Feedback 
para Avaliação de Perfil 

5.
Café com Pais

6.
Pesquisa Territorial 
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

cando conhecer melhor suas 
aptidões e sonhos para futuro 
profissional. 

3. 
156 horas de oficinas de orien-
tação sobre o Uso de Álcool, 
Tabaco e outras Drogas, Saúde 
Sexual e Sexualidade, Orienta-
ção Profissional e Desligamen-
to Profissional para o Projetos 
Aprendiz na Empresa - Módulo 
Específico. Através dessas ofi-
cinas, os jovens tiveram como 
aquisição a conscientização da 
complexibilidade das temáticas 
sobre Sexualidade e Drogas di-
versas; identificação de interes-
ses e estabelecimento de aspi-
rações para a vida futura pessoal 
e profissional;  auxílio no pensar 
em um plano de vida para o fu-
turo; e avaliação das suas poten-
cialidades e orientação a partir 
delas e de seus interesses.

4. 
Elaboração de 107 Perfis Pro-
fissionais em consequências 
de aplicações, correções e in-
terpretações de testes psicoló-
gicos e não psicológicos, entre-
vistas individuais, observações 
de dinâmicas de grupos e ati-
vidades em sala, na composi-

ção dos perfis que pudessem 
auxiliar na tomada de decisão, 
tanto do jovem, quanto da ins-
tituição, no direcionamento às 
vagas de trabalho. 

5. 
04 encontros, em três núcleos 
de atendimento (Feital, Arare-
tama e Castolira) totalizando 12 
horas de atividades diretas com 
os beneficiários e familiares, em 
formato de Orientação Comuni-
tária. As reuniões aconteceram 
sempre em um ambiente de co-
operação e comunhão, através 
do compartilhamento de expe-
riências, relatos e incentivos. 

6. 
Foram realizadas 215 horas, to-
talizando 164 visitas domicilia-
res. Os dados levantados se en-
contram em tabulação e análise 
estatística, e servirão como in-
dicadores para a Instituição em 
2017. A Pesquisa Territorial tem 
o objetivo levantar demandas 
para elaboração de propostas 
a partir de aspectos socioeco-
nômicos e identificar situações 
de vulnerabilidades relacio-
nais (familiar, de saúde física, 
social e emocional) na cidade 
de Taubaté/SP em dois bairros 
identificados como vulneráveis 
socialmente. A visita aconteceu 
na residência dos possíveis fu-
turos beneficiários.

1. 
116 horas em orientações indi-
viduais para pais e alunos, gru-
pos temáticos e reunião de pais. 
As familias sentiram-se aco-
lhidas e perceberam a equipe 
como aliados na educação de 
seus filhos.

2. 
562 horas de Oficinas de Rela-
ções Humanas e Cidadania para 
os Projetos Aprendiz na Empre-
sa, Atores Sociais e Primeiros 
Passos. Através dessas oficinas, 
os jovens tiveram como aquisi-
ção o autoconhecimento, bus-
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Atividades Psicossociais

Objetivo: Oficina de Relações Humanas e Cidadania no 
Módulo Preparatório Básico com o objetivo de, junto às outras 
oficinas, munir os adolescentes de preparo prévio e ferramentas 
adequadas ao desenvolvimento prático da aprendizagem, todos 
os jovens antes de serem encaminhados às empresas passam 
por um programa intenso de desenvolvimento onde participam 
de oficinas de autoconhecimento pessoal e profissional, comu-
nicação oral e escrita, relações de trabalho, empreendedorismo, 
além de temas transversais relacionados ao desenvolvimento do 
indivíduo, trabalho em equipe, automotivação, liderança e sus-
tentabilidade.

Objetivo: Oficina de Relações Humanas e Cidadania no 
Módulo Desenvolvimento Humano com o objetivo de, junto às 
oficinas de Jogos Teatrais e Organização Empresarial, munir os 
adolescentes de ferramentas para sua emancipação social, atra-
vés do fomento ao desenvolvimento das relações humanas e res-
gate da autoestima. Ainda busca o conhecimento e valorização 
dos sentimentos e o corpo, respeito aos valores familiares, pro-
moção de encontros de gerações com seus pais, desenvolvimen-
to do respeito por eles e por aqueles com quem se relacionam, 
desenvolvimento da habilidade de comunicação para os relacio-
namentos, auxílio aos jovens de como lidar com questões como, 
relacionamento, sexualidade, drogas e o primeiro emprego. Tam-
bém estimulo ao desenvolvimento da proatividade e mudança 
de paradigma na execução de tarefas.   

Módulo Preparatório 
Básico - Oficinas de 
Relações Humanas e 
Cidadania

CAFÉ COM PAIS
Mês Tema

Setembro-16 Reestabelecendo nossos laços
Outubro-16 Como saber a hora de dizer "sim" e "não" aos filhos

Novembro-16 Como agir diante do desrespeito do meu filho?
Dezembro-16 Esperança e Fé

Módulo 
Desenvolvimento 
Humano - Oficinas de 
Relações Humanas e 
Cidadania
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Objetivo: Oficina de Uso indevido de Álcool, Tabaco e ou-
tras Drogas no Módulo Específico para os cursos de Assistente 
Administrativo, Alimentador de Linha de Produção e Operador 
do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor Mercado com o ob-
jetivo de expor à adolescência as drogas da atualidade, suas cau-
sas e consequências, identificação, prevenção e formas de evitar 
o uso de álcool, tabaco e outras drogas, drogas lícitas e ilícitas 
e importância das escolhas para elaboração do Projeto de Vida.

Objetivo: Oficina de Saúde: saúde sexual, direitos sexuais 
e reprodutivos; relações de gênero no Módulo Expecífico para 
os cursos de Assistente Administrativo, Alimentador de Linha de 
Produção e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Reposi-
tor Mercado com o objetivo de introduzir a saúde sexual na ado-
lescência; gravidez na adolescência; reprodução, contracepção 
e direitos reprodutivos (métodos anticoncepcionais femininos e 
masculinos); direitos sexuais e orientação sexual, sexualidade do 
homem e da mulher: anatomia, fisiologia (corpo humano), dese-
jos e história; DTS’s - Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Objetivo: Oficina de Orientação Profissional no Módulo Es-
pecífico para os cursos de Assistente Administrativo, Alimentador 
de Linha de Produção e Operador do Comércio em Lojas e Merca-
do - Repositor Mercado com o objetivo de reconhecer e construir 
sonhos, estabelecer metas e objetivos pessoais; identificar inte-
resses e estabelecer aspirações para a vida futura; identificando e 
reconhecer os valores que o motiva; ampliando a visão sobre si 
mesmo e os outros; reforçar conceitos, como fatores internos e ex-
ternos que influenciam a escolha profissional; trabalhar temores, 
inseguranças, fantasias e expectativas; aplicar e interpretar testes 
projetivos, psicométricos, entre outras técnicas como, questioná-
rios, dramatizações e jogos; desmistificar, retirando possíveis limi-
tações, barreiras emocionais; conscientizar sobre a importância e 
responsabilidade ao fazer escolhas; como as decisões e ações que 
tomo hoje irá refletir no meu amanhã; a importância da educação 
continuada para o crescimento pessoal e profissional; e conhecer 
a realidade profissional atual da profissão almejada. 

Módulo Específico - 
Oficina Uso de Álcool, 
Tabaco e outras Drogas

Módulo Específico - 
Oficina Saúde Sexual e 
Sexualidade

Módulo Específico - 
Oficina Orientação 
Profissional
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Atividades Psicossociais
Objetivo: Oficina de Desligamento Profissional no Módulo Es-

pecífico para os cursos de Assistente Administrativo, Alimentador de 
Linha de Produção e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Re-
positor Mercado com o objetivo de, a partir de um grupo de desliga-
mento, orientar o jovem aprendiz no final de seu período de contrato, 
dando espaço para os jovens poderem relatar como foi sua experiência 
dentro da Instituição (IA3.ORG) e Empresa contratante, expor suas an-
gústias/medos futuros com relação ao mercado de trabalho e identifi-
car aptidões e interesses profissionais. Além de trabalhar as angústias 
de saída do emprego e a entrada na vida adulta, os auxiliará a pensar 
em um plano de vida para o futuro, avaliando as suas potencialidades e 
orientando-os a partir delas e de seus interesses.

Objetivo: Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Módulo 
Desenvolvimento Humano com o objetivo de, junto às oficina de Em-
preendorismo e outras Técnicas, munir os adolescentes de ferramen-
tas para sua emancipação social, através do fomento ao desenvolvi-
mento das relações humanas e resgate da autoestima. Ainda busca o 
conhecimento e valorização dos sentimentos e o corpo, respeito aos 
valores familiares, promoção de encontros de gerações com seus pais, 
desenvolvimento do respeito por eles e por aqueles com quem se re-
lacionam, desenvolvimento da habilidade de comunicação para os re-
lacionamentos, auxílio aos jovens de como lidar com questões como, 
relacionamento, sexualidade, drogas e o primeiro emprego. Também 
estimulo ao desenvolvimento da proatividade e mudança de paradig-
ma na execução de tarefas.   

Objetivo: Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Atores 
Socias - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
com o objetivo de, informar, orientar quanto aos direitos sociais  da po-
pulação e formas de acesso pela esfera pública municipal por meio do 
serviços ofertados especialmente no CRAS; orientar crianças e jovens 
quanto aos Direitos Humanos, ECA.  

Módulo Específico - 
Oficina Desligamento 
Profissional

Primeiros Passos - 
Oficina de Relações 
Humanas e Cidadania

Atores Socias - Oficinas 
de Relações Humanas e 
Cidadania - Araretama e 
Feital
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Objetivo: Visitar juntamente com as crianças e jovens dos 
Atores Socais - SCFV, o CRAS - Cidade Nova do território de abran-
gência da Sede do IA3.ORG - Feital, com objetivo de conhecer o 
trabalho desenvolvido com a população pela equipe do CRAS. 

Objetivo: Elaborar perfis profissionais de todos os jovens 
pertencentes ao Projeto Aprendiz na Empresa; realizar aplicação, 
correção e interpretação de teste psicológicos e não psicológicos, 
entrevista individuais e observações em sala de aula; orientar a 
equipe psicossocial, coordenação e facilitadores na condução de 
suas atividades e ações relacionadas à escolha da educação supe-
rior e carreira profissional, possibilitando também um encaminha-
mento mais assertivo ao Programa de Aprendizagem; utilizar o 
modelo Lominger de Competência - sistema integrado de solução 
altamente eficaz de gestão de talentos; acompanhar o desenvol-
vimento do jovem nas oficinas, com o objetivo de identificar pos-
síveis dificuldades, propor intervenção em apoio e se aproximar o 
entendimento quanto ao seu perfil nas atividades cotidianas.

Objetivo: Acolher a queixa manifestada; avaliar as princi-
pais demandas do solicitante; identificar os possíveis mecanismos 
de enfrentamento a serem utilizados, propondo desenvolvimento 
emocional e mudanças comportamentais; fornecer ao solicitante, 
em casos de encaminhamentos internos (profissionais) e externos 
(familiares), retorno do processo realizado; verificar as necessidades 
e realizar encaminhamentos externos (CRAS, CAPS, outros serviços 
de apoio); realizar documentação e arquivamento das demandas 
em prontuários individuais, para histórico e deveres legais.

Atores Socias - Palestra e 
Visita CRAS - Feital

Testes, Entrevistas e 
Feedback para Avaliação 
de Perfil (107 alunos 
atendidos)

Atendimento 
Psicossocial 
(Acompanhamento e 
Orientações)
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Atividades Psicossociais

Objetivo: Realizar palestras e rodas de discussão em forma de 
Orientação Comunitária com enfoque social e psicológico em aborda-
gem de temas transversais/diversos que vise o desenvolvimento dos 
pais, familiares e beneficiários assistidos; identificação de necessidades 
humanas em nível individual e comunitário; impulsionar o desenvol-
vimento da comunidade como um todo à medida que o aprendizado 
pode ser multiplicado pelos envolvidos diretos e indiretos; propor ativi-
dades pontuais voltadas à comunidade; estimular o protagonismo em 
questões do cotidiano das famílias e dos jovens, na busca da emancipa-
ção dos grupos familiares participantes do programa; fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários.

Objetivo Realizar diagnóstico territorial por amostragem para 
identificar se o município de Taubaté-SP, dispõe de serviços socioassis-
tenciais, com foco em Projetos de Aprendizagem, Empreendedorismo 
e Artes, voltados a crianças e adolescentes com vulnerabilidade socio-
econômica.        

       

Objetivo: Acompanhar as estagiárias in loco, no campo de es-
tágio para orientar quanto as dúvidas e dificuldades na aplicação da 
pesquisa e orientar na identificação por meio da pesquisa de campo as 
dificuldades, vulnerabilidades, as questões sociais da população alvo 
onde está acontecendo a pesquisa.    

Objetivo: Realizar a supervisão de campo com objetivo de possi-
bilitar e oportunizar melhor compreensão da prática vivenciada pelos 
estagiários em relação as demandas do campo de estágio e orientar de 
forma a facilitar a (co)relação da teoria vivenciada pela vida acadêmica 
com a prática do estágio.       

Pesquisa Territorial - 
Estágio UNITAU Taubaté

Acompanhamento 
in loco - Pesquisa 
Territorial

Supervisão de Campo 
- Estágio UNITAU 
Taubaté

Reuniões com Pais - 
Feital, Araretama e 
Castolira
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Campanha Outubro 
Rosa (Anhanguera) - 
Orientações e Palestra

Campanha do Agasalho 
- Feital

Campanha com os 
Moradores de Rua - 
Araretama

Objetivo: Formação de rede solidária participativa e ativa 
na construção de iniciativas que contribuem com a solução, de-
senvolvimento e melhoria dos problemas sociais da comunida-
de e município através do incentivo, proposições, promoção e 
valorização das atividades de voluntariado e ações solidárias de 
iniciativa do Instituto IA3.ORG e dos próprios beneficiários, nas 
comunidades de atuação do Instituto IA3.ORG visando o apoio à 
solução das problemáticas identificadas.



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

110 Relatório Anual 2016

12 3
637.5416

IA
3.ORG.BR

Relatório Anual de 2016 do IA3 
Instituto Apoio ao Desenvolvimento 

Humano a Artes e Aprendizagem
de Pindamonhangaba/SP

contato@ia3.org.br

INSTITUTO
IA3.ORG


