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Os dois últimos anos têm sido mar-
cados por desafios e escassez de recursos. Não 
diferente dos outros municípios/estados, muitas 
empresas em Pindamonhangaba, 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 totalida-
de. A partir de 2017, mesmo com os esforços que 
foram e estão sendo empreendidos, não foi possí-
vel manter todo o efetivo e todos os projetos e ini-
ciativas funcionando, o que trouxe grande tristeza a 
direção e ao corpo técnico do Instituto ao perceber 
nossa vulnerabilidade e necessidade de interrup-
ção de alguns projetos em 2017.  No entanto, te-
mos nos enchidos de esperança e muito trabalho, 
enquanto aguardamos a melhoria da economia e 
um novo rumo para nosso País. Manter o trabalho 
e o atendimento aos beneficiários tem sido nossa 
prioridade e objetivo. Nestes momentos difíceis, te-
mos consciência que 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 Aprendiza-
gem, são em alguns casos a única renda da família, 
fazendo com que desde cedo sejam obrigados a 
experimentar uma dose elevada de responsabilida-
de. Com esforços e economias, alguns conseguem 
dar continuidade ao desenvolvimento se matricu-
lando na universidade e passam a ser efetivados ou 
estagiários na área escolhida nas empresas onde 
atuaram como aprendiz. A efetivação e o convite 
para continuarem na empresa, é uma das respostas 
quanto à efetividade do trabalho e a construção da 
evolução destes jovens.

CARTA DO PRESIDENTE
Nossas iniciativas contemplam 05 ei-

xos de trabalho que convergem entre si num úni-
co e exclusivo objetivo de promover o desenvolvi-
mento do ser humano, a inclusão social por meio 
da geração de oportunidades de trabalho e renda, 
a promoção da educação e conscientização quan-
to aos cuidados com o meio ambiente, incentivo à 
coleta seletiva e a valorização da cultura por meio 
da música e do teatro.

Em 2017 atendemos diretamente 309 
beneficiários dentro da instituição, promovemos 
4.483 horas de qualificação, 2.020 nas apresenta-
ções públicas do teatro pelo projeto Atores Sociais.

Em 2018 nosso trabalho completa 10 
anos, o que significa que estamos enfrentando as 
barreiras e temos energia e coragem para conti-
nuar, com realizações e resultados no Bem para 
compartilhar e celebrar.

Este relatório de atividades é nos-
sa forma concreta, sintética e transparente de 
apresentar o que foi possível ser realizado com 
o apoio/patrocínios por meio de incentivo fiscal, 
convênios com a Secretaria de Assistência Social 
e colaboração de nossos associados e empresas.

Aproveitamos para expressar nossos 
mais sinceros agradecimentos a todos que partici-
pam, apoiam e torcem pelo nosso 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 Desenvol-
vimento Humano, a Artes e Aprendizagem, cons-
tituído em 15 de maio de 2008, é uma associação 
sem fins lucrativos de iniciativa privada com inde-
pendência administrativa e financeira, regido por 
seu Estatuto registrado em cartório e legislação 
aplicável às organizações do terceiro setor.

O IA3 tem como foro e sede o município de 
Pindamonhangaba, estado de São Paulo e ende-
reço à Rua Edarge Vieira Marcondes, 22 – Vista Ale-
gre (Feital) CEP 12442-230, tem prazo de duração 
indeterminado.

São objetivos do IA3 Instituto de Apoio ao De-
senvolvimento Humano, a Artes e Aprendizagem:

1. Acolher prioritariamente crianças e jo-
vens entre 10 e 21 anos para desenvolver suas 
potencialidades e promover o aprendizado de 
habilidades que os capacitem para o exercício da 
cidadania plena;

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

3. Promover a superação da miséria, capaci-
tando os jovens para a geração de renda;

4. Divulgar, entre os jovens, tecnologias al-
ternativas de produção que garantam o desenvol-
vimento sustentável dos processos produtivos e a 
preservação do meio ambiente;

5. Apoiar as experiências de trabalho coo-
perativo e de economia solidária como forma de 
organização para a produção e comercialização 
de produtos diversos;

6. Estimular a participação dos jovens no 
planejamento das atividades, descobrindo lide-
ranças que possam efetivar ações coerentes 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 promo-
ver o crescimento intelectual e a plena realização 
da cidadania.

8. Promover e incentivar a capacitação pro-
fissional dos adolescentes visando a inserção no 
mercado de trabalho através da Lei do Aprendiz, 

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

Nossa Visão
Ser um centro de excelência e soluções inovado-
ras no ato de empreender ações de desenvolvi-

mento, transformação e inclusão social que ge-
rem valor e impacto significativo na sociedade.

Nossos Valores

• Solidariedade e Humanidade:  agir com amor, 
sensibilidade e respeito, valorizando o poten-
cial humano.

• Resiliência e Excelência: conservar-se firme e 
constante, com o compromisso de fazer sem-
pre mais e melhor.

• Transparência:  relação ética e verdadeira 
com todos. 
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Lei nº. 6.494/77, Decreto nº. 87.497/82, Lei nº. 
10.097/2000 e Decreto nº. 5.598/2005.

9. Valorizar e incentivar, através de premia-
ção, a aquisição de competências e habilidades 
que contribuam para a formação integral dos ado-
lescentes e jovens. 

Para cumprimento de seus objetivos so-
ciais o IA3.ORG – INSTITUDO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, A ARTES E 
APRENDIZAGEM – poderá aceitar auxílios, con-
tribuições ou doações, constituir e gerenciar 
fundos, firmar convênios, contratos e termos 
de parcerias com instituições de ensino, enti-
dades afins, pessoas físicas e setores do gover-
no, desde que não impliquem em sua submis-
são a compromisso ou interesses conflitantes 
com seus objetivos, sempre em obediência aos 
dispositivos legais vigentes.

Observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiência;

Adoção de práticas de gestão administrativa 
necessárias e suficientes a coibir a obtenção, 
de forma individual ou coletiva, de benefí-
cios ou vantagens pessoais, em decorrência 
da participação em processos decisórios;

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

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

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

1.

2.

3.

4.

5.



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

6 Relatório Anual 2017

Em maio de 2008, após a realização de um 
diagnóstico social no município de Pindamonhan-
gaba, nasce o IA3.ORG – Institudo de Apoio ao De-
senvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem. 
Legalmente constituído em setembro do mesmo 
ano, sob o desafio de empreender múltiplos pro-
jetos voltados à capacitação profissional metó-
dica, geração de renda, intervenção ambiental e 
ao estímulo cultural e esportivo. A estratégia de 
atingir diferentes públicos em diferentes projetos, 
de maneira a produzir um impacto social signifi-
cativo, quer na comunidade, quer nos indicadores 
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 consoli-
dação das ações, o IA3.ORG se viu preparado para 
empreender novos desafios; replicando a partir de 
então seu trabalho e metodologia nas demais co-
munidades carentes de Pindamonhangaba.

O IA3.ORG é constituído por uma Diretoria 
Executiva de 6 (seis) membros, oriundos da socie-
dade civil, um Conselho Deliberativo que propõe e 
avalia as políticas da instituição e o Conselho Fiscal. 
Temos registro atualizado no Conselho Municipal 
de Assistência Social sob o número 037, no Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente 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 Desen-

volvimento e Combate a Fome.

As fontes de recursos vêm de contribuição 
direta de associados, eventos filantrópicos e des-
tinação de recursos de empresas e pessoas físicas, 
via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD), convênios com a Prefei-
tura através da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, além de recursos provenientes pelo Minis-
tério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Nossas experiências mais importantes 
apontam para quatro áreas: aproximação e sen-
sibilização das empresas em nossos projetos, ini-
ciativas de capacitação guiadas por metodologia 
própria da entidade ou através de parcerias com 
entidades reconhecidas como o SENAI, Integral 
Desenvolvimento Humano, tornando-os parte 
integrante de nossos projetos de capacitação, o 
apoio da comunidade local onde o IA3.ORG en-
contra-se inserido (líderes e familiares), bem como 
credibilidade junto aos jovens.
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“O DIFERENCIAL do nosso trabalho é contar com 
parceiros estratégicos que nos apoiam!”

EMPRESAS PARCEIRAS

Parceiros do Programa
de Aprendizagem



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

8 Relatório Anual 2017

EIXOS DE ATUAÇÃO

01
02

03

06

04
05

07
voluntariado

programa de
aprendizagem

qualificação
profissional

geração
de renda

atividades
culturais

acompanha-
mento
sociofamiliar

educação e
conscienti-

zação
ambiental
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TRABALHO SOCIAL 
Público-Alvo: Acolher prioritariamente crianças e jovens entre 
10 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social.

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

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

Capacidade: 800 jovens. 

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

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

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

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

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

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

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

Promovido pelo 
Instituto IA3.ORG

Locais de atendimento 
em Pinda/SP:
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PROGRAMAS SÓCIOEDUCATIVOS

DETALHAMENTO IMPACTO / PAR-
TICIPANTES

Projeto Aprendiz na Empresa 120
Projeto Primeiros Passos 054
Projeto Vem Ser 040
Projeto Contraponto 000
Projeto Atores Sociais - Desenvolvimento Humano SCFV 131
Projeto Atores Sociais – Módulo Teatro 064
Beneficiários Diretos Impactados em Atividades Continuadas na Instituição 309
Público Direto Impactado em Atividades Continuada e Pontuais - Meio Ambiente 339
Público Direto Impactato  -Apresentações Públicas - Culturais 2.020
Horas de Qualificação em 2017 4.483

EVENTOS COMUNITÁRIOS
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Apresentações Públicas do Teatro, Coral e Orquestra 35 Eventos
Atividades de Intervenção Ambiental 02 Eventos
Visitas Técnicas 03 Eventos
Viagem Cultural 01 Evento

ESTRUTURA FISICA / DIMENSÃO ATUAÇÃO
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Salas 020
Metragem disponível de atendimento a criança e o adolescente 700 metros
Projetos 007
Eixo de Atuação 005
Capacidade de Atendimento (beneficiários): 600
Educadores/Profissionais Envolvidos no projeto 020
Voluntários 010
Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 017
Patrocinadores Pessoa Jurídica 002

Associados 020



INSTITUTO IA3.ORG  

11Relatório Anual 2017

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO E CONTÁBIL

BALANÇA PATRIMONIAL
ATIVO 31/12/16 31/12/17 PASSIVO 31/12/16 31/12/17

CIRCULANTE 862.964,80   926.392,25 CIRCULANTE 171.547,69   106.396,18 

Disponivel 773.277,28   882.498,74 Contas a Pagar 0,00   3.150,69 

Caixa 625,69   625,69 Fornecedores 0,00   3.150,69 

Banco Cta.Movto. 8.313,72   7.869,40 
Banco Cta.Movto. - 
Recursos Terceiros 100,00   100,00 Obrigações Tribu-

tarias 2.010,69   3.968,09 

Aplicações Financeiras 658.784,45   837.816,66 INSS a Recolher 2.327,78   2.013,69 
Aplic. Financeiras - 
Recurso de Terceiros 105.453,42   36.086,99 FGTS a Recolher   (795,40)   457,50 

Pis a Recolher 454,80   332,32 

Contas a Receber 47.971,61   36.241,76 IRF a Recolher 0,00
Outras Contas a
 Receber 1.600,00   1.600,00 Contrib.Sind/Assist. a 

Recolher 23,51   71,32 

Clientes 46.371,61   34.641,76 ISS a Recolher 114,35   1.093,26 
Obrigações Fun-
cionários 78.048,10   45.509,04 

Adiantamentos 0,00 0,00 Salários a Pagar 25.344,38   16.223,74 
Adiantamento a Fun-
cionarios 0,00 0,00 Provisão Férias + 

Encargos 52.703,72   29.285,30 

Impostos a Recuperar 41.715,91   7.651,75 Recursos de 
Terceiros - Projetos 91.488,90   53.768,36 

INSS a Recuperar 41.715,91   7.651,75 
Recursos de Enti-
dades Privadas-Lei 
Rouanet

1.206.578,21   1.206.578,21 

NÃO CIRCULANTE 140.393,34   166.091,97 (-) Recursos Aplicados 
de Entid. Privadas   (1.115.089,31)    8.377,72 

IMOBILIZADOS 140.393,34   166.091,97 Devol. Recursos Não 
Aplicados 0,00   (1.161.187,57)

Máquinas e Ferramentas 23.439,60   23.439,60 

Móveis 50.586,39   50.586,39 PATRIMONIO LIQUI-
DO 831.810,45   986.088,04 

Veículos 0,00   21.900,00 PATRIMONIO SOCIAL 831.810,45   986.088,04 
Equipamentos de 
Informatica 28.405,38   38.840,38 Resultado de Exerci-

cios Anteriores 612.485,04   831.810,45 

Instrumentos Musicais 50579,62   52.278,62 Superavit/Deficit do 
Exercício   219.325,41   154.277,59 

Equipamentos 
Telefonicos 1.254,20   1.254,20 

Equipamentos p/ 
Cozinha   19.812,94   22.212,94 

(-) Depreciação
 Acumulada   (33.684,79)   (44.420,16)

TOTAL DO ATIVO 1.003.358,14 TOTAL DO PASSIVO 1.003.358,14   1.092.484,22
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/16 31/12/17

RECEITA BRUTA 703.688,31   1.166.959,63 

RECEITAS OPERACIONAIS 703.688,31   1.166.959,63 

Receita de Contribuições Pessoa Jurídica   77.659,04   22.357,17 

Receita de Contribuições Pessoa Fisica   7.377,19   8.011,34 

Patrocínios - Leis de Incentivo   0,00   (8.377,72)

Convenios   0,00   472.838,76 

Cessão Mão-de-Obra Aprendizagem   560.916,32   575.769,07 

Receitas de Eventos e Diversas 0,00 0,00

Patrocínios não Incentivados   57.735,76   38.664,00 

DESPESAS OPERACIONAIS 542.834,56   1.070.379,05 

Custo dos Materiais dos Projetos 0,00   13.161,32 

Despesas Fixas   6.314,63   57.809,77 

Despesas de Materiais   28.654,63   55.503,79 

Despesas de Manutenção   200,00   14.697,27 

Despesas de Transporte   1.051,14   12.230,37 

Despesas de Alimentação   19.470,01   15.796,20 

Serviços de terceiros Diversos/Divulgação   2.679,09   15.943,18 

Despesas c/ Pessoal - CLT   461.954,05   790.362,35 

Despesas c/ Pessoal - Terceiros   3.028,48   64.036,29 

Despesas Diversas   8.747,16   14.669,34 

Depreciação   10.735,37   11.657,17 

Despesas Financeira 0,00   4.512,00 

RESULTADO OPERACIONAL   160.853,75   96.580,58 

(+) Resultado Financeiro   58.471,66   57.697,01 

RECEITA NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00

Rendimento Aplicação Financeira 0,00   57.697,01 

RESULTADO DO EXERCÍCIO   219.325,41   154.277,59 

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO E CONTÁBIL
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O Projeto Aprendiz na Empresa é uma 
das iniciativas do Programa de Educação para 
o Trabalho que por meio da Lei do Aprendiz e 
capacitação profissional metódica, tem como 
objetivo, gerar oportunidades de trabalho e 
renda aos jovens das comunidades vulneráveis 
de Pindamonhangaba, atendidas pelo Instituto 
IA3.ORG. O elevado programa de qualificação e 

PROJETO APRENDIZ 
NA EMPRESA

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
2017 120 360 48

TOTAL 803 2409 245

IX Edição/2017, Desde sua cons-
tituição, 803 jovens participaram do Módulo 
Preparatório Básico para o mercado de trabalho, 
onde ocorrem as oficinas de Relações Humanas e 
Cidadania, Jogos Teatrais e Organização Empre-
sarial. Desses jovens, totalizamos 245 inserções 
formais no mercado de trabalho, sendo que 48 
no ano de 2017.

O programa auxilia a vislumbrar novos ho-
rizontes, possibilitando ao jovem a oportunida-
de de trabalhar em grandes empresas que fazem 
parte do programa, assim como o estímulo em 

adequada inserção no mercado de trabalho ge-
rou a conquista de prêmios e reconhecimentos 
importantes como; o reconhecimento pela pla-
taforma Global Giving durante os anos de 2011 a 
2012 por ser uma iniciativa eficiente ao combate 
a marginalização. Premiado em 2014, pelo Insti-
tuto Embraer, e, nos anos de 2011 e 2012, pela 
Fundação Volkswagen.

busca de seu desenvolvimento pessoal e pro-
fissional, como por exemplo, a possibilidade de 
cursar o nível Superior.

 Jovens dos quatro cantos do município 
participam do Programa de Aprendizagem. Ao 
ser inserido em uma das empresas da região, o 
jovem pode atuar em uma das três oportunida-
des de formação técnica: Assistente Adminis-
trativo, Alimentador de Linha de Produção e 
Operador do Comércio em Lojas e Mercado 
– Repositor de Mercadorias, de acordo com a 
função que irá executar na empresa. Devido ao 



INSTITUTO IA3.ORG  

15Relatório Anual 2017

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Oficinas Carga Horária
Orientação Profissional 24

Recursos Humanos 18

Meio Ambiente e Sustentabilidade 12

Raciocínio Lógico-Matemático; Interpretação e Análise de Dados Estatísticos 18

Logística 18

Comunicação Oral e Escrita; Leitura e Compreensão de Textos 18

Organização, Planejamento e Controle do Processo e Método de Trabalho 18

Direitos Humanos 6

Saúde: Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relação de Gênero 24

Uso Indevido Álcool, Tabaco e Outras Drogas 24

Finanças 36

Comunicação Oral e Escrita: Comunicação Empresarial 24

Segurança Pública 8

Educação para o Consumo Consciente 12

Educação Fiscal 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Saúde e Segurança no Trabalho 12

Informações sobre o Mercado e o Mundo do trabalho; Trabalho em equipe 8

Atendimento ao Cliente 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Administração de Pessoal e Folha de Pagamento 24

Liderança e Gestão 30

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda com Enfoque na Juventude 24

Informática Avançada e Sistemas Operacionais 34

Inclusão Digital 18

Total 458

 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE ARARETAMA

Oficinas Carga Horária
Módulo - Preparatório Básico para o Mercado de Trabalho (Turma Dezembro)  em curso 16

Módulo - Desenvolvimento Humano (Turma Janeiro) 251

Total 267

bom desempenho dos jovens, muitos estão sen-
do efetivados nas empresas, dando continuidade 
a seu desenvolvimento e abrindo assim, oportu-
nidades para novos jovens conquistarem sua pri-
meira experiência profissional. 

 O programa alcança credibilidade, sendo 

uma referência nas comunidades atendidas que 
percebem uma mudança na rotina dos jovens: ao 
invés de estarem na rua e no ócio, estão parti-
cipando de programas de desenvolvimento em 
busca de se tornarem melhores cidadãos e alcan-
çarem progresso em suas vidas.
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 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE FEITAL

Oficinas Carga Horária
Módulo - Preparatório Básico para o Mercado de Trabalho (Turma Maio) 80

Módulo - Preparatório Básico para o Mercado de Trabalho (Turma Dezembro)  em curso 16

Módulo - Desenvolvimento Humano (Turma Janeiro) 90

Modulo - Desenvolvimento Humano (Turma Maio) 118

Total 304

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Oficinas Carga Horária
Orientação Profissional 24

Meio Ambiente e Sustentabilidade 12

Raciocínio Lógico-Matemático; Interpretação e Análise de Dados Estatísticos 18

Comunicação Oral e Escrita; Leitura e compreensão de textos 18

Saúde: Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relação de Gênero 12

Organização, Planejamento e Controle do Processo e Método de Trabalho 18

Direitos Humanos 12

Segurança Pública 12

Educação para o Consumo Consciente 12

Educação Fiscal 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 24

Saúde e Segurança no trabalho 12

Informações sobre o Mercado e o Mundo do Trabalho; Trabalho em Equipe 8

Analise de Problemas e Tomada de Decisão 24

Processos de Produção 34

Liderança 18

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda com Enfoque na Juventude 24

Inclusão Digital 18

Total 312
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO OPERADOR DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADO - 
REPOSITOR MERCADORIAS

Oficinas Carga Horária
Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 24

Educação para o Consumo Consciente 12

Raciocínio Lógico-Matemático; Interpretação e Análise de Dados Estatísticos 18

Meio Ambiente e Sustentabilidade 12

Direitos Humanos 12

Saúde: Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos; Relação de Gênero 12

Direitos Trabalhistas e previdenciários 12

Segurança Pública 8

Saúde e Segurança no Trabalho 24

Educação Fiscal 24

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda com Enfoque na Juventude 24

Liderança 18

Informações sobre o Mercado e o Mundo do Trabalho; Trabalho em equipe 24

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Gestão da Qualidade e 5S 12

Diversidade Cultural Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho 12

Almoxarifado 18

Reposição de Materiais 24

Inclusão digital 18

Comunicação Oral e Escrita; Leitura e Compreensão de Textos 18

Atendimento ao Cliente 12

Orientação Profissional 18

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 18

Total 386

Total de Horas Ministradas 1727
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Guilherme Donegatti 
de Carvalho

Coordenador/ Facili-
tador

Coordenação - 1º Trimestre - 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
Elaboração de Perfis Profissionais

Roseméri Seixas
Coordenadora Coordenação 2º, 3º e 4º Trimestre - Projeto Aprendiz na Empresa 

Elaboração de Perfis Profissionais

Sandra Regina dos Santos Facilitadora

Oficina Autoconhecimento - Módulo Preparatório Básico
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 Direitos Humanos - Módulo Específico

Claudia Rangel Facilitadora
Raciocínio Lógico Matemático – Leitura e Interpretação de Gráfi-
cos - Módulo Específico

Valéria R. Donegatti de 
Carvalho

Voluntária 
Enfermagem

Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Módulo Específico

Ângela Lopes Eliggere
Voluntária Engenharia 

de Processos
Oficina Processos de Produção - Módulo Específico

André Aquino
Voluntário 

Administração
Oficina Planejamento e Carreira - Empreendedorismo - Módulo 
Preparatório Básico

Josué Bertolino
Voluntário Gestão 

Educacional
Oficina Comunicação Oral e Escrita - Módulo Preparatório Básico

Ederaldo Galvão 
Voluntário Segurança 

no Trabalho
Oficina Saúde e Segurança no trabalho - Módulo Específico

Van Heick Bastos
Voluntário Segurança 

no Trabalho
Oficina Saúde e Segurança no trabalho - Módulo Específico

Ana Paula Campos Voluntária Psicologia Oficina Autoconhecimento Pessoal - Módulo Preparatório Básico

Wesley Peterson Facilitador
Oficina Informática Avançada e Sistemas Operacionais - Módulo 
Específico; Oficina Informática - Módulo Desenvolvimento Humano

Guilherme Soares Azeredo
Voluntário 

Administração
Oficina Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho - 
Módulo Específico

Edson Henrique dos 
Santos

Voluntário Policia 
(Tenente)

Oficina Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas  - 
Módulo Específico

Fernando Antunes Lima Voluntário APAMEX
Oficina Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas - Módu-
lo Específico
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245 JOVENS 
INSERIDOS NO MERCADO 
DE TRABALHO ATÉ 2017



1.
Proporcionar oficinas profissio-
nalizantes em conformidade 
com os subprogramas (progra-
ma preparatório para o merca-
do de trabalho e Programa de 
Aprendizagem).

2. Proporcionar acompanha-
mento psicossocial individual e  
em grupo, denominada Oficina 
de Desenvolvimento das Rela-
ções Humanas, com o objetivo 
de trabalhar temas transver-
sais relacionados ao cotidiano 
da vida juvenil e que gerem a 
oportunidade de reflexão, ela-
boração e internalização de 
sentimentos, valores e percep-
ções/opiniões para o alcance 
da maturidade e consequente-
mente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Edu-
cação Ambiental, que desen-
volvam no jovem o respeito 
pelo meio ambiente e a adoção 
de uma postura consciente e 
sustentável diante da vida.

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

5.
Desenvolver o espirito solidá-
rio e atitude cidadã dos bene-

ficiários por meio de atividades 
de mobilização voluntária de 
cunho socioambiental.

6.
Proporcionar o entendimen-
to e ampliação da visão dos 
beneficiários quanto ás di-
mensões do trabalho formal 
e informal (benefícios e con-
sequências para o futuro e 
carreira profissional destes jo-
vens), por meio de visitas téc-
nicas e culturais, workshops e 
feiras de profissões.

7. Proporcionar acompanha-
mento sócio familiar através da 
articulação de encontros com os 
Pais e familiares dos adolescentes 
participantes do Programa.

8.
Promover a elevação do nível 
escolar, por meio do incentivo 
a compreensão e internalização 
de que a Educação Continuada é 
um dos caminhos para o desen-
volvimento do individuo e trans-
formação social.

OBJETIVOS
E METAS



1º Percurso: Autoconhecimento; 
2º Percurso: Relações Sociais; 
3º Percurso: Prevenção; 
4º Percurso: Carreira - C.H.A.V.E; 
5º Percurso: Cidadania e Solida-
riedade

3.
Foram realizadas 36 horas, com 
atividades voltadas para: Pre-
venção e Combate à Dengue; 
preservação e controle do con-
sumo de água.   

4. 
48 jovens inseridos no mercado 
formal de trabalho em 2017, to-
talizando 241 inserções desde 
o inicio do programa.

1. 
Realizadas  1.604  horas de qua-
lificação a 120 beneficiários:
- 448 horas (módulo desenvol-
vimento humano e programa 
preparatório para o mercado de 
trabalho); 
- 458 horas de qualificação mó-
dulo Administração;  
- 312 horas de qualificação - Ali-
mentador Linha de Produção;  
- 386 horas de qualificação - 
Operador do Comércio em Lo-
jas e Mercado - Repositor de 
Mercadoria.

2. 
Foram realizadas 123 horas de 
Oficina de Relações Humanas 
em forma de percursos: 

5. Realizada 01 ação solidária 
de coleta de alimentos para con-
fecção de cestas básicas à ser en-
tregue a Igreja São Miguel Arcan-
jo para atendimento as familias 
carentes atendidas pela igreja.

6.
Realizada 01 visita técnica à em-
presa Oversound, com duração 
de 3 horas.

7.
Realizado 10 encontros mensais 
com pais e familiares. Além de 
atendimento individuais aos jo-
vens e familiares.

8.
Promovidas 4 palestras com en-
fase na qualificação profissional  e 
a importância da educação conti-
nuada no alcance dos objetivos:
- 1ª Profissão e Carreira
- 2ª Perspectiva e Mudança 
- 3ª Trajetória 
- 4ª Proatividade

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Palestra: “Mercado de Trabalho” – Perfil do Novo 
Profissional e Novas Oportunidades - ministrada 
por: Guilherme Soares Azeredo

30 de maio de 2017 – Turma: Operador do Comércio em Lojas 
e Mercado – Repositor de Mercadoria / Feital.
Objetivo: Reflexão sobre o Mercado de Trabalho
Descrição da Atividade: Atividade de conclusão da Oficina de In-
formações sobre o Mercado de Trabalho com uma palestra que 
convidasse os jovens a refletirem sobre a importância de estar pre-
parado para o mercado atual e futuro. Quais os perfis requisitados 
pelas empresas e como se manter atualizado para oportunidades 
futuras, compreendendo melhor, a jornada que irão percorrer 
após o encerramento do contrato de aprendizagem. 

Palestra “DST e Métodos Contraceptivos” – minis-
trada por: Valéria Regina Donegatti de Carvalho

09 de junho de 2017 – Turma: Administração/ Feital
14 de julho de 2017 – Turmas: Administração e Alimentador 
Linha de Produção/ Feital
Objetivo: Conhecimento e Prevenção quanto ás doenças sexual-
mente transmissíveis
Descrição da Atividade: Oficinas de Saúde: Saúde Sexual, Direitos 
Sexuais, Reprodutivos e Relações de Gênero. Sendo apresentado 
aos beneficiários a importância quanto a prevenção garantindo 
o cuidado de si e do outro. A importância da iniciação sexual no 
momento certo. Os riscos associados a doenças sexualmente 
transmissíveis, a gravidez indesejada, entre outros fatores neces-
sários de prevenção. 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Palestra “Drogas e Prevenção” - Ferramentas 
de Apoio Disponíveis no Município – 
ministrada por Fernando Antunes Lima e 
Edson Henrique dos Santos da APAMEX – 
Amor Exigente

30 de junho de 2017 – Administração/ Feital
28 de julho de 2017 – Turmas: Administração e Alimenta-
dor Linha de Produção / Feital
17 de outubro de 2017 – Turma: Operador do Comércio 
em Lojas e Mercado – Repositor de Mercadoria / Feital
Objetivo: Ampliar o entendimento quanto as drogas lícitas e 
ilícitas, os riscos associados ao uso, a importância da preven-
ção e as ferramentas de apoio disponíveis no município como 
a APAMEX. 
Descrição da Atividade: Atividade da Oficina de Uso Indevido de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas, apresentando aos alunos como 
a curiosidade e o consumo podem prejudicar e mudar drasti-
camente o destino dos usuários e das famílias dos envolvidos. 
Quais os grupos e ferramentas de apoio e ações preventivas co-
munitárias disponíveis no município, especialmente o trabalho 
desenvolvimento pela APAMEX – Amor Exigente junto às famílias 
tanto na orientação, prevenção como no resgate de usuários.

Palestra “Segurança no Trabalho” 
Ministrada por: Ederaldo Galvão
22 de setembro de 2017 – Turmas: Administração 
e Alimentador Linha de Produção 
Ministrada por: Van Heick Bastos 
28 de novembro de 2017 – Turma: Operador do Comércio em 
Lojas e Mercado – Repositor de Mercadoria/Feital

Objetivo: A importância de trabalhar com segurança, fazendo 
uso dos EPI’s adequados a cada atividade, do respeito a pró-
pria vida e dos demais colegas de trabalho. 
Descrição da Atividade: Atividade de conclusão da Oficina 
Saúde e Segurança no Trabalho, apresentação da utilização 
adequada dos EPI’s e EPC’s no local de trabalho, respeito ás re-
gras de segurança das empresas e a importância de agir com 
segurança, buscando sempre a prevenção como forma de ga-
rantir a vida no ambiente de trabalho.
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Palestra “Profissão e Carreira” – ministrada por: 
Roseméri Seixas 

18 de outubro de 2017 – Turma: Desenvolvimento Humano/
Araretama
Objetivo: Despertar para o Primeiro Emprego e Possibilidades 
Futuras de Carreira. 
Descrição da Atividade: Compartilhar e colaborar para que os be-
neficiários da Oficina de Relações Humanas no Percurso Carreira, 
possa compreender e identificar suas inclinações e interesses tra-
duzido na forma da escolha por uma profissão. A importância da 
qualificação e a abertura para transitar e vencer as barreiras que 
podem surgir no caminho.

Palestra “Perspectiva e Mudança” – ministrada 
por: Guilherme Donegatti 

06 de novembro de 2017 – Turma: Operador do Comércio em 
Lojas e Mercado – Repositor de Mercadoria / Feital
Objetivo: Ferramentas para administrar a mudança. A transição 
de aprendiz para funcionário de uma empresa e as escolhas que 
devem ser feitas para atender as expectativas futuras. 
Descrição da Atividade: Apresentar aos beneficiários da Oficina 
Orientação Profissional, a importância da busca pelo desenvolvi-
mento constante e das escolhas que fazemos durante o caminho 
e o quanto, elas podem favorecer ou afastar o atingimento de 
nossos objetivos pessoais e profissionais.

Palestra “Trajetória” – ministrada por: Jocimara 
Akahane

13 de novembro de 2017 – Turma: Operador do Comércio em 
Lojas e Mercado – Repositor de Mercadoria / Feital
Objetivo: Os diferentes caminhos e rotas que podem surgir, com 
testemunho pessoal das escolhas feitas e o resultado que está 
sendo alcançado na vida da própria palestrante e funcionário do 
Instituto IA3.ORG. 
Descrição da Atividade:  Diálogo com os beneficiários da Oficina 
Orientação Profissional, quanto sua trajetória no Instituto IA3, seu 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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início como estagiária, seu crescimento profissional e objetivos 
futuros. A importância da qualificação e educação continuidade 
como ferramenta de apoio ao atingimento dos objetivos.

Palestra “Proatividade uma das habilidades re-
quisitadas pelo mercado” – ministrada por: Re-
nan Taveira 

13 de novembro de 2017 – Turma: Operador do Comércio 
em Lojas e Mercado – Repositor de Mercadoria / Feital
Objetivo: Dentre tantas habilidades a importância da proati-
vidade no trabalho. E como ela pode beneficiar no alcance de 
seus objetivos. 
Descrição da Atividade: Diálogo com os beneficiários da Ofi-
cina Orientação Profissional, com testemunho pessoal do 
quanto a proatividade no trabalho é bem vista pelos gestores, 
gera bons resultados, confiabilidade e por consequência cres-
cimento na carreira. 

Ação Solidária - Coleta de Alimentos e Confec-
ção Cesta Básica 

29 de novembro de 2017 – Turma: Desenvolvimento Hu-
mano/Araretama
Objetivo: Exercitar a solidariedade
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina de Relações 
Humanas, trabalhando com a solidariedade e o olhar sensí-
vel a necessidade alheia. Os alunos se organizaram em grupo 
e coletaram alimentos e confeccionaram cestas básicas que 
foram entregues à Igreja São Miguel Arcanjo para entrega às 
famílias carentes atendidas pela igreja.

Visita Técnica Empresa Oversound 

15 de dezembro de 2017 – Turma: Alimentadores Linha de 
Produção/Feital
Objetivo: Apresentar um processo de produção de uma empresa
Descrição da Atividade: Oportunizar aos participantes da Ofi-
cina de Processos de Produção, a possibilidade de ver “in loco” 
o foi aprendido em sala de aula. Aos alunos foi dada a oportu-
nidade de conhecer como a empresa percebe e administra a 
segurança no trabalho, o processo produtivo, o produto final 
e o controle de qualidade. E por último a  política de recursos e 
como empresa faz a gestão dos seus recursos humanos.
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Projeto voltado ao estímulo do empreen-
dedorismo e geração de renda, com propósito de 
atrair e despertar entre jovens e adolescentes o 
interesse por atividades empreendedoras. 

O programa prevê qualificação técnica para 

PROJETO PRIMEIROS PASSOS

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
2017 54 162 23

TOTAL 259 777 45

VIII Edição/2017, Desde sua cons-
tituição o projeto qualificou tecnicamente 259 em 
diversas modalidades, sendo 54 em 2017. No mó-
dulo de qualificação em Estética e Beleza oferecen-
do os cursos regulares de cabeleireiro profissional, 
maquiagem e penteado, designer de sobrancelhas, 
manicure e pedicure com unhas artísticas, além de 
workshops, palestras profissionalizantes e partici-
pação em feiras da área, visando apresentar opor-
tunidades potenciais neste mercado específico.

Todos os cursos regulares possuem a média 
80% de aulas práticas, visando ofertar maior prepa-
ro na atuação dos profissionais em desenvolvimen-
to no mercado de trabalho.

Concluído a formação, alguns já saem atu-
ando na área, conquistando renda e desenvolvi-
mento. Outros estão atuando e contribuindo de 
forma voluntária no próprio projeto para adqui-

que os jovens possam; atuar como funcionário de 
uma empresa ou de forma independente, tornan-
do-se um empreendedor individual ou de forma co-
operada. As modalidades disponíveis são: Estética e 
Beleza, Panificação e Comunicação e Design.

rir maior experiência e prática. Em conjunto com 
a formação técnica, os jovens participaram de 
oficinas de desenvolvimento e incentivo ao em-
preendedorismo, com oficinas teóricas e práticas 
que envolveram a compreensão de conceitos re-
lacionados a negócios. Nessa fase, construíram 
seu plano de negócio, considerando a definição 
de seus produtos/serviços, definição de marca, 
comunicação e análises de mercado. Além do de-
senvolvimento técnico, tiveram encontro semanal 
para o desenvolvimento das relações humanas. 
Em grupo, discutiram temas sobre sexualidade, 
prevenção às drogas e dividiram momentos de 
autoconhecimento, entendimento dos valores 
que os motivam e ressignificam decisões limitan-
tes. O Projeto Primeiros Passos é uma importante 
ferramenta de desenvolvimento por apresentar 
formas alternativas de trabalho e renda. 
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 TÍTULO: MÓDULO ESTÉTICA & BELEZA - FEITAL

Oficinas Carga Horária

Relações Humanas, Cidadania e Educação Ambiental 58

Dimensões do Trabalho e Empreendedorismo 56

Total 114

CABELO PENTEADO E MAQUIAGEM

Oficinas Carga Horária 
Tricologia 4
Fidelização de Clientes

4Noções de higiene

Visagismo

Hidratação de Lavatório

4Cauterização e Reconstrução

Escovação

Aulas Práticas Unidades 1 a 7 12

Técnicas em Corte 8

Aulas Práticas Unidades 1 a 8 44
Colorimetria

12Transformações com Químicas

Progressivas

Aulas Práticas Unidades 1 a 11 24

Doenças e Tratamento Capilares 4

Designer de Sobrancelhas 4

Aulas Práticas Unidades de 1 a 13 36

Penteado e Maquiagem 32

Aulas Práticas Unidades de 1 a 14 32

Gestão de Salão 4

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

Subtotal 236 horas

MANICURE

Oficinas Carga Horária

A Arte de Pintar as Unhas

4

Visagismo Aplicado as Unhas

Cores Quentes e Cores Frias

O Profissional de Manicure e Pedicure

Patologias que Acometem as Unhas

Bio-Segurança

Cuidados Básicos



INSTITUTO IA3.ORG  

29Relatório Anual 2017

Atendimento ao cliente

4

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

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

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

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 - Cabeleireiro

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

Carina de Assis Facilitadora Manicure e Pedicure Artística

Moreno David Baptista da Silva Facilitador Estética e Beleza - Barbearia

Flávio Correa Facilitador Meio Ambiente

Luiz Eduardo de Paula Claro Facilitador Voluntário Escovista e Penteado Profissional

Jéssica Giovana Facilitadora Voluntária Designer de Sobrancelhas

Márcia Regina Facilitadora Voluntária Tendências do Mercado da Beleza

Guilherme Maringá Facilitador Voluntário Tratamentos Capilares - Wokshop

Viviane Monteiro Facilitadora Voluntária Expectativas Profissionais - Wokshop



OBJETIVOS
E METAS

1.
Proporcionar oficinas profissio-
nalizantes em conformidade 
com as qualificações ofereci-
das pelo programa.

2. 
Proporcionar acompanhamen-
to psicossocial semanal em 
grupo, denominada Oficina 
de Desenvolvimento das Rela-
ções Humanas, com o objetivo 
de trabalhar temas transver-
sais relacionados ao cotidiano 
da vida juvenil e que gerem a 
oportunidade de reflexão, ela-
boração e internalização de 
sentimentos, valores e percep-
ções/opiniões para o alcance 
da maturidade e consequente-
mente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Edu-
cação Ambiental, que desen-
volvam no jovem o respeito 
pelo meio ambiente e a ado-
ção de uma postura consciente 
e sustentável.

4.
Promover o aumento da ren-
da familiar por meio da inser-
ção de jovens no mercado de 
trabalho ou da atuação como 
empreendedor individual ou 
cooperado.

5.
Desenvolver o espirito solidá-
rio e atitude cidadã dos bene-

ficiários por meio de atividades 
de mobilização voluntária de 
cunho socioambiental.

6.
Proporcionar o entendimen-
to e ampliação da visão dos 
beneficiários quanto ás di-
mensões do trabalho formal 
e informal (benefícios e con-
sequências para o futuro e 
carreira profissional destes jo-
vens), por meio de visitas téc-
nicas e culturais, workshops e 
feiras de profissões.

7.
Proporcionar acompanhamento 
sócio familiar através da articula-
ção de encontros com os Pais e 
familiares dos adolescentes par-
ticipantes do programa.

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



RESULTADOS
ALCANÇADOS

3. 
Houveram dois encontros com a 
carga horária de 8 horas,  que fo-
ram fundamentais para desenvol-
ver o senso crítico, a orientação e 
a conscientização dos alunos em 
relação a grande variedade de pro-
dutos químicos que os profissio-
nais da beleza lidam diariamente. 
Muitos dos presentes relataram 
não ter grandes preocupações ou 
mesmo cuidados básicos no des-
carte de embalagens  e/ ou sobras 
dos mesmos antes de receber as 
orientações através dos encontros.

4.
Dos 54 jovens que concluíram a 
qualificação, 23 deles estão ge-
rando renda (através da prestação 
de serviços, autônoma ou coope-
rada) através dos conhecimentos 
e habilidades técnicas desenvolvi-
das através do Programa.

5. 
Foram realizadas 05  atividades 
externas, onde foram disponibili-
zados gratuitamente atendimen-
tos técnicos especializados na 
área da beleza beneficiando mais 
de 270 pessoas diretamente.

1. 
Foram realizadas 350 horas de 
qualificação aplicadas de forma 
semanal/ regular. Os alunos re-
alizaram diversas atividades de 
incentivo ao empreendedoris-
mo, aulas práticas e de fixação de 
conteúdo, incluindo, avaliações 
periódicas e trabalho de conclu-
são do módulo, que é a base do 
plano de negócios.

2. 
Foram realizadas 50 horas de ofici-
nas semanais regulares de relações 
humanas e cidadania. Durante 
o desenvolvimento das aulas fo-
ram realizadas diversas atividades 
práticas e teóricas que validam o 
atingimento dos principais objeti-
vos do módulo, como autoconhe-
cimento, solidariedade, despertar 
do senso crítico e verbalização dos 
sentimentos e emoções.

6. 
Foram realizadas ao longo do Proje-
to 04 wokshops profissionais, com 
temas relevantes ao crescimento e 
potencialidades da área da beleza, 
onde os beneficiários demonstra-
ram grande participação e interes-
se. Os jovens também tiveram a 
oportunidade de realizar uma visita 
à maior feira da beleza da América 
Latina - “Beuty Fair”, onde estava à 
disposição deles o contato direto 
com grandes profissionais da área, 
que certamente são grandes inspi-
rações, além da oportunidade de 
contato com mais de 1.000 marcas 
de produtos, equipamentos e ino-
vações para a área da beleza.

7. 
Foram realizados através da equipe 
psicossocial da Instituição 10 encon-
tros ao longo do período de 2017, 
além dos atendimentos individuali-
zados sempre que solicitados.

8. 
É critério para todos os participan-
tes do Projeto que estejam cursan-
do ou mesmo tenham concluído 
os estudos regulares. Todos os be-
neficiários inscritos durante o ano 
de 2017 apresentaram declaração 
escolar (cursando ou conclusão).
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Mobilização sobre o Meio Ambiente

07 e 14 de maio de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Barbeiro 
Profissional / Feital
Objetivo: Despertar a consciência sobre a responsabilidade com 
o cuidado e o impacto causado ao meio ambiente.
Descrição da atividade: Os profissionais na área da beleza lidam 
diariamente com uma grande variedade de produtos químicos, 
sendo necessário desenvolver aos novos profissionais a preo-
cupação e cuidados básicos no descarte de embalagens e/ ou 
sobras dos materiais. Os encontros foram fundamentais para de-
senvolver o senso crítico, a orientação e a conscientização dos 
alunos. Objetivo atingido pelo facilitador Flávio, que é técnico 
em meio ambiente.

Workshop de Tratamentos Capilares 

15 de maio de 2017 – Turma de Cabeleireiro Profissional / 
Polo Geração de Renda I
Objetivo: Apresentar aos alunos a diversidade dos produtos na 
linha de tratamento e rejuvenescimento capilar.
Descrição da Atividade: Conscientizar com relação a importância 
de o profissional da área da beleza possuir 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. Na área da beleza há sempre uma nova linha de 
produtos e princípios ativos variados que podem melhorar a vida 
das pessoas.
Visando ofertar a oportunidade de ampliação nos conhecimen-
tos práticos e teóricos aos alunos a empresa fornecedora e par-
ceira Visobel propiciou um workshop e disponibilizou toda sua 
linha profissional de tratamentos capilares para uso prático dos 
alunos no salão escola gratuitamente. A linha Visobel ofereceu 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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produtos para cauterizações, botox, reconstruções, hidrata-
ções e progressivas.
Os alunos ficaram extremamente motivados por utilizar os 
produtos e realizar os procedimentos em sala de aula e cer-
tamente ampliou o nível de conhecimento quanto aos princí-
pios ativos e aplicação profissional dos produtos.

Workshop de Penteado Profissional 

28 de junho de 2017 – Turma de Cabeleireiro Profissional / 
Polo Geração de Renda I
Objetivo: De maneira introdutória e apresentar aos alunos um 
nicho de mercado com grande crescimento na área da beleza 
atualmente.
Descrição da Atividade: Aula prática de penteado profissional, 
ocasiões, tendências e oportunidades do nicho de mercado.

Ação Solidária – 6ª Feira da Saúde

02 de julho de 2017 – Turma de Cabeleireiro, Manicure e 
Barbeiro Profissional / Igreja São Cristóvão
Objetivo: Atendimento gratuito aos presentes, oportunidade 
de realizar a prática fundamental para a conclusão da meta de 
atividade prática.
Descrição da Atividade: A Feira da Saúde consiste em um 
evento externo, onde os alunos do projeto de Estética e Be-
leza colocam em prática todo o aprendizado prático e teó-
rico recebido até o momento, atendendo gratuitamente a 
comunidade através da prestação de serviços em corte de 
cabelo feminino, masculino e infantil, escova, esmaltação e 
unhas artísticas. Nesse evento foram realizados mais de 50 
atendimentos entre homens, mulheres e crianças durante 
quatro horas de atividades. Além dos atendimentos práti-
cos 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.
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Workshop de Tendências e Oportunidades do 
Mercado da Beleza 

11 e 13 de setembro de 2017 – Turma de Cabeleireiro Profis-
sional /  Feital
Objetivo: Apresentar às alunas outras oportunidades de atuação 
na área da beleza. 
Descrição da atividade: Realizado por uma voluntária com for-
mação tecnóloga em embelezamento e imagem pessoal, com 
objetivo de apresentar outras oportunidades de atuação na área 
da beleza; aula teórica e demonstração prática de massagem e 
depilação corporal.

Visita a 50ª Beauty Fair 2017 – Feira Internacional 
de Beleza

12 de setembro de 2017 – Turmas de Cabeleireiro, Barbeiro, 
Manicure, Escovista e Designer de Sobrancelhas Profissional 
/ Expo Center Norte - SP
Objetivo: Apresentar aos alunos as possibilidades do mercado da 
área da beleza.
Descrição da atividade: Atividade organizada para que os benefi-
ciários vislumbrassem as oportunidades, novidades e tendências 
do mercado da beleza, que está sempre em constante mudança. 
A Beauty Fair é considerada o segundo maior evento do mun-
do e o maior evento da América Latina no ramo de cosméticos, 
beleza e bem-estar. A Feira atende a toda a cadeia produtiva do 
segmento de beleza e destaca-se por oferecer um conteúdo di-
ferenciado com ênfase na educação e serviços de qualificação 
para todos os profissionais do segmento. O evento recebe anu-
almente 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 tiveram a oportunidade de ava-
liar a grandiosidade do setor a que estão se inserindo, e buscar 
referências positivas que ultrapassam os conhecidos pequenos 
salões de bairro. 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Ação Solidária – Lar de Idosos Santa Teresinha

18 de outubro de 2017 – Turma de Manicure e Pedicure 
Profissional / Atendimento no Lar de Idosos
Objetivo: Em homenagem ao “mês das crianças”, as alunas 
do curso de manicure e pedicure dedicaram uma tarde para 
aqueles que também foram crianças um dia. Foi uma tarde de 
carinho e cuidado que rendeu troca de experiências e a práti-
ca da empatia. 
Descrição da Atividade: Realização prática de embelezamento 
das unhas, com lixamento, polimento, esmaltação e unhas ar-
tísticas. Disponibilidade de atendimento a 28 idosos.

Ação Solidária – APAE de Pindamonhangaba

21 de outubro de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Barbei-
ro Profissional / Empresa Novelis - Pindamonhangaba
Objetivo: A convite da empresa parceira Novelis, os alunos do 
Projeto Primeiros Passos realizaram a atividade prática, com 
objetivo de realizar cortes de cabelo feminino, masculino e in-
fantil gratuito aos presentes. 
Descrição da Atividade: A atividade na APAE foi um evento ex-
terno, onde os alunos realizaram 180 atendimentos durante 
3 horas de atividades. Foram atendidos homens, mulheres e 
crianças presentes no evento. Além dos atendimentos na área 
da beleza ofertados pelos alunos do projeto, os presentes tive-
ram à disposição atividades recreativas, demonstrações práti-
cas do uso e resultado de cosméticos, massagens relaxantes, 
aferição de pressão arterial e informação acessível sobre cui-
dados com a saúde e bem-estar.
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Palestra – Faculdade UNOPAR

24 de novembro de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Barbeiro 
Profissional / Empresa Novelis - Pindamonhangaba
Objetivo: Palestra ofertada aos alunos, realizada em conjunto 
com o módulo de relações humanas, contemplando o tema de 
Expectativas Profissionais.
Descrição da atividade: Palestra realizada pela facilitadora de ní-
vel superior da entidade UNOPAR com especialização na área de 
estética e beleza. Houve um grande interesse e participação dos 
beneficiários, com vários questionamentos pertinentes e inte-
gração à área da beleza.

Ação Solidária – Missão L.A.R.

01 de dezembro de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Barbeiro 
Profissional / ONG Missão L.A.R - Pindamonhangaba
Objetivo: Atividade proposta aos alunos, objetivando o encerra-
mento do módulo de relações humanas, contemplando o tema 
de drogas, sexualidade, solidariedade e trabalho voluntário.
Descrição da atividade: Foi feita a proposta aos alunos do Projeto 
Primeiros Passos para realizar uma ação voluntária junto à ONG 
Missão L.A.R. (Libertação, Amparo e Reinserção), que se localiza 
em um bairro próximo ao nosso Projeto, que visa a recuperação 
de mulheres em situação de dependência química, alcoolismo 
e moradoras de rua. A visita buscou trabalhar a solidariedade e 
o compartilhamento de experiências através de depoimentos 
das beneficiárias assistidas pela casa. Ao final da visita, os alunos 
do projeto compartilharam um café da tarde e presentearam as 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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beneficiárias com um kit de higiene pessoal que incluiu uma 
cartinha com uma mensagem de estímulo direcionada a cada 
uma delas. Os alunos do nosso Projeto estiveram à frente da 
montagem e participaram do levantamento das doações para 
concretização dos kits ofertados.

Ação Solidária – Cooperativa de Reciclagem 
MCR

04 de dezembro de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Mani-
cure Profissional / Cooperativa de Coletores MCR - Pinda-
monhangaba
Objetivo: Atendimento gratuito aos presentes, oportunidade 
de realizar a prática fundamental para a conclusão da meta de 
atividade prática.
Descrição da atividade: A ação social foi 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 realizando cortes de ca-
belo feminino, escovação, esmaltação e unhas artísticas. Aten-
dimento disponibilizado para todas as cooperadas.



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

38 Relatório Anual 2017



INSTITUTO IA3.ORG  

39Relatório Anual 2017

Projeto voltado à criação de consciência e 
cuidados com o meio ambiente e com os recursos 
naturais, voltado aos adolescentes do município 
de Pindamonhangaba por meio de 4 eixos: Ofici-
nas de alfabetização ecológica, educação ambien-
tal, estímulo à coleta seletiva e atividades práticas 
de revitalização de áreas 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, desti-

PROJETO CUBO AMBIENTAL

ANO Nº. ATENDIDOS DIRETOS Nº. ATENDIDOS INDIRETOS VOLUME DE MATERIAL COLETADO

2010 055 165 -
2011 080 240 -
2012 080 240 -
2013 653 1.959 -
2014 3.100 9.300 1.188
2015 4.721 14.163 2.058
2016 2.657 7.971 284,20
2017 339 1.017 278,54

VII Edição/2017, O projeto condu-
ziu oficinas de educação ambiental e conceitos 
sobre sustentabilidade à 309 beneficiarios que 
participam de outros projetos da instituição no 
bairro do Feital e do Araretama. O programa en-
volveu atividades pontuais de educação ambien-
tal e sustentabilidade, que incluíram temas como 
uso racional de água, coleta seletiva e reutilização 
de materiais recicláveis. Foi destaque esse ano a 
parceria com a Associação Reciclázaro e a empre-

nação dos resíduos sólidos e o reuso de materiais. 
Realiza ações de intervenção ambiental e mobili-
zação junto à comunidade, além de iniciativas de 
incentivo a coleta seletiva e apoio à cooperativa de 
reciclagem do município. Recebemos os resíduos 
sólidos coletados e entregues nos pontos verdes 
(polos da instituição), nos quais são convertidos 
em moeda ambiental (moeda própria do projeto) 
e em seguida trocados por produtos diversos na 
loja ambiental criada pelo Instituto IA3.ORG.

sa Novelis, que impactou na execução do Progra-
ma Gestão Solidária e Crescimento Consciente na 
cooperativa Moreira César Recicla -  MCR. As ati-
vidades na MCR, contou com a estrutura de três 
técnicos que realizaram atividades em três eixos 
de atuação, sendo eles o eixo administrativo, eixo 
de segurança do trabalho e por último o eixo so-
cial e saúde, sendo esse último responsável pelo 
bem estar físico, social e a segurança alimentar 
dos cooperados.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL  - OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS 
PROJETOS DO INSTITUTO IA3.ORG

Oficinas Carga Horária
Projeto Aprendiz na Empresa 12

Projeto Primeiros Passos 8

Projeto Atores Sociais - SCFV (Feital) 30

Projeto Atores Sociais - SCFV (Araretama) 36

Total de Horas 86

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

Palestra sobre Meio Ambiente - Projetos Primeiros Passos 4

Total 4

EDUCAÇÃO AMBIENTAL -EXECUÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO 
SOLIDÁRIA E CRESIMENTO CONSCIENTE - PGSCC

Atividade Carga Horária
Atividades do Eixo - Gestão Administrativa 384

Atividades do Eixo - Segurança do Trabalho 256

Atividades do Eixo - Social e Saúde 384

Visita Técnica 12

Encontro de monitoramento das ações 16

Total 1052

Total de horas 1142

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Maria Amélia Pace Coordenadora de Campo Coordenação do projeto

Maria José Mendes Voluntária Oficinas de Alfabetização Ecologica 
e Educação Ambiental

Flávio Correa Voluntário Oficinas de Alfabetização Ecologica 
e Educação Ambiental

Rosana Freire de Araujo Gestão Administrativa Praticas de Gestão Administrativa - PGSCC 
(Cooperativa MCR)

Fernanda Cristina Lopes Assistente Social Social e Saúde - PGSCC (Cooperativa MCR)

Van Heick Bastos dos Santos Técnico de Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho - PGSCC (Cooperativa 
MCR)



1.
Promover educação e conscientização ambiental 
para os jovens dos projetos do Instituto IA3.ORG 
nos bairros Feital e Araretama.

2.
Promover o incentivo a coleta seletiva nas comu-
nidades do Feital e Araretama, por meio da lojinha 
ambiental e da Ecomoeda.

1.
Foram ministradas 90 horas de atividades para 
os beneficiários dos demais projetos do Instituto 
IA3.ORG, além de 1.052 horas de atividades na 
cooperativa Moreira César Recicla, com os 30 co-
operados que atuantes.

2.
278,54 kg de materiais recicláveis recebidos pelos 
alunos do Projeto Cubo Ambiental das comunida-
des do Feital e Araretama.

OBJETIVOS
E METAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Palestra Projeto Primeiros Passos

07 e 14 de Maio de 2017 – Turmas de Cabeleireiro e Barbeiro 
Profissional 
Objetivo: Despertar a consciência para a sustentabilidade am-
biental, ressaltando a responsabilidade com os recursos e o im-
pacto causado ao meio ambiente.
Descrição da atividade: Os profissionais na área da beleza lidam 
diariamente com uma grande variedade de produtos químicos, 
que podem causar contaminação no solo e na água, ocasionan-
do inclusive impactos ambientais negativos. Não existe a devi-
da consciência e foco nos corretos cuidados para o descarte de 
embalagens e/ou sobras desses materiais. Os encontros foram 
fundamentais para desenvolver o senso crítico, a orientação e a 
conscientização dos alunos.

Visita da Associação Reciclázaro na Cooperativa 
Moreira César Recicla-MCR 

16 de Maio de 2017 
Objetivo: Reconhecimento de campo e efetivação do convite 
para que a MCR seja uma das cooperativas apoiadas pelo Progra-
ma de Gestão Solidária e Crescimento Consciente.
Descrição da Atividade: A visita teve o objetivo de apresentar 
para a Associação Reciclázaro o espaço da cooperativa e os de-
safios encontrados por eles para realizar suas as atividades fins, 
além de formalização do convite da Associação Reciclázaro para 
a participação da MCR no Programa de Gestão Solidária e Cresci-
mento Consciente. Durante a visita, foi possível alinhar as expec-
tativas e organizar o início das atividades do projeto.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Visita da empresa Novelis à Cooperativa MCR

30 de Junho de 2017 
Objetivo: Reconhecimento de campo da Novelis, e confirma-
ção do apoio da empresa à MCR
Descrição da Atividade: No dia 30 de Junho de 2017, as pro-
fissionais; Fernanda Magalhães e Bruna Varella, ambas da 
empresa Novelis, estiveram em visita juntamente com as pro-
fissionais Camille Carletti da organização social Reciclázaro, 
Kátia Rocha da consultoria Educare e Fabiana Lima da organi-
zação social Instituto IA3.ORG, na cooperativa MCR. As visitan-
tes foram recebidas pela presidente Sra. Maria Ângela e pela 
coordenadora do eixo administrativo do Programa Gestão So-
lidária Crescimento Consciente – PGSCC, Sra. Maria Amélia. A 
visita teve como objetivo o reconhecimento da cooperativa 
por parte das profissionais da Novelis, sendo esta a empresa 
patrocinadora do PGSCC que está sendo implantado no local 
pelo Instituto IA3 em parceria com a Associação Reciclázaro, 
detentora da metodologia do programa.
Durante a visita, foi possível entender um pouco da dinâmi-
ca dos cooperados, o fluxo do recebimento e beneficiamen-
to dos materiais, assim como o histórico da MCR. Discutiu-se 
sobre alguns desafios da cooperativa e foi comentado sobre 
necessidades de adequações físicas do espaço e perspectivas 
de apoio da Prefeitura local e da empresa GERDAU, sendo esta 
última uma empresa pioneira no apoio das ações da MCR e 
também do Instituto IA3.ORG.
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Projeto Novo Ciclo (DANONE) Realiza Palestra 
Sobre Cooperativismo na MCR

 04 de Outubro de 2017 
Objetivo: Fortalecimento do espírito do cooperativismo.
Descrição da Atividade: O Projeto Novo Ciclo, representado 
pelo técnico Matheus, realizou palestra aos cooperados sobre 
o tema “Cooperativismo”. Entre as informações pertinentes ao 
tema, o técnico fomentou com os cooperados o que cada um 
pode fazer para auxiliar o aumento de renda da cooperativa, e 
foi sugerido além de eventos como bazar, fortalecer a prática 
da horta para que ela também possa ser um instrumento de 
geração de renda. O projeto Novo Ciclo gerido pelo Instituto 
INSEA e financiando pelo grupo DANONE. Até 2016 as ações 
concentravam-se em maior escala nas cooperativas do Sul de 
Minas. A partir de 2017 houve a expansão para as cidades do 
estado de São Paulo, em especial na capital e no Vale do Pa-
raíba. Atualmente, a presidente da cooperativa MCR, Sra. Ma-
ria  Ângela, é facilitadora do projeto Novo Ciclo, atuando como 
profissional do INSEA dentro do projeto.

MCR visita Associação Reciclázaro em São Paulo

30 de Novembro de 2017 
Objetivo: Ampliar os horizontes dos cooperados quanto as pos-
sibilidades de profissionalização da MCR, através da visita à coo-
perativa modelo “Vitória do Belém” e demais iniciativas da Asso-
ciação Reciclázaro.
Descrição das Atividades: O Instituto IA3.ORG organizou no dia 
30 de novembro de 2017 uma visita da Cooperativa MCR na As-
sociação Reciclazaro onde os cooperados, acompanhados pelos 
técnicos do PGSCC, assistiram a uma palestra apresentada pela 
Sra. Camille Carletti, coordenadora geral do projeto em São Pau-
lo, informando a história da associação, como ela se organiza atu-
almente e sua estrutura de funcionamento. Foi realizado um tour 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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pelas dependências da associação, onde foi apresentada a 
cooperativa Vitória do Belém, cooperativa modelo em SP e se 
localiza dentro do espaço da Associação Reciclázaro.   Houve 
uma grande troca de conhecimento e muitos esclarecimen-
tos sobre tecnologia limpa, sustentabilidade, modalidades de 
horta, várias formas de plantio como por exemplo a possibili-
dade de horta vertical. Durante a visita foi realizada a confra-
ternização mensal da cooperativa com a comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Palestra “Nas pedras também nascem flores” 

 04 de Dezembro de 2017 
Objetivo: Resgate da autoestima e valorização das mulheres 
cooperadas da MCR.
Descrição das Atividades: A atividade teve como objetivo, res-
gatar a autoestima das cooperadas da MCR, valorizando-as 
como seres que merecem cuidados, que merecem se amar, 
que merecem ser valorizadas e que todo esse processo preci-
sa começar nelas. A atividade contou com palestras, dinâmi-
cas e foi finalizada com um delicioso lanche, carinhosamente 
preparado, que foi apreciado enquanto as cooperadas aguar-
davam e se revezavam para serem atendidas pelas alunas do 
projeto Primeiros Passos, módulo estética e beleza. As coope-
radas receberam atendimento para corte de cabelo, escova-
ção, manicure e pedicure.
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Projeto voltado ao estímulo do empreende-
dorismo, com o objetivo de proporcionar alterna-
tivas de trabalho e renda aos participantes do pro-
grama por meio da capacitação e ensino de técnicas 

PROJETO VEM SER

ATENDIMENTOS

ANO Nº. ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. ATENDIDOS 
INDIRETOS JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO

2012 23 69 15
2013 40 120 3
2014 34 102 10
2015 35 105 15
2016 41 123 56
2017 40 120 51

TOTAL 213 519 47

VI Edição/2017, O projeto ao longo 
de sua existência qualificou 213 participantes. 
Em 2017 houve um total de 45 participantes ins-
critas, dos quais 40 frequentaram regularmente 
as oficinas durante todo o processo de desenvol-
vimento. Deste grupo 25 participaram de ativida-
des no polo de Geração de Renda no bairro do 
Feital, desenvolvendo produção de papel artesa-
nal, patchwork, bordados, forração francesa, de-
coupagem, patina, pintura em tecidos, 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 de-
mais 15 participantes realizaram suas atividades 

artesanais como patchwork, bordados, forração 
francesa, decoupagem, além da produção de papel 
reciclável e técnicas de costura para fabricação de 
agendas, bolsas e outros acessórios em tecido.

no polo de Geração de Renda do bairro Castolira, 
onde são desenvolvidos produtos em costura de 
máquina, quilting, patchwork, patchapliquê, e 
bordados à mão. As beneficiárias participaram de 
um programa intenso de incentivo ao empreen-
dedorismo, onde puderam discutir sobre merca-
do consumidor, tendências e sobre o composto 
de marketing, com especial atenção aos “Ps” de 
Praça, Produto e Preço. Houve também a opor-
tunidade de participar de 04 feiras, entre elas 
a Solidarity Week da rede Accor de Hotéis que 
ocorreu durante 03 dias em São Paulo/SP. Onde 
pudemos vender os produtos fabricados pelas 
beneficiárias, favorecer a troca de experiências e 
ensinar algumas das técnicas aos profissionais da 
Rede Accor de Hotéis.
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CARGA HORÁRIA
Oficinas Carga Horária

Desenvolvimento Humano e Cidadania 48

Acompanhamento Psicossocial 23

Papel Artesanal 112

Técnicas Artesanais - Iniciantes 260

Técnicas Artesanais - Avançadas 216

Técnicas de Costura e Bordado - Iniciantes 219

Técnica de Costura e Bordado - Avançadas 160

Atividades de Produção - Encomendas e Feiras 736

Empreendedorismo e Geração de Renda 36

Feiras e Eventos 38

Total 1848

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Fabiana Lima Coordenadora Empreendedorismo e Geração de Renda

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

Marlene Santiago Facilitadora Técnicas de Costura e Bordado

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

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

Elá Camarena Designer Processo Criativo
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OBJETIVOS
E METAS

1.
Promover elevação da autoesti-
ma, desenvolvimento e maturi-
dade emocional aos participan-
tes dos programas através de 
acompanhamento psicossocial.

2.
Promover inclusão, transforma-
ção social e aumento da renda 
familiar dos beneficiários oriun-
dos das comunidades carentes 
atendidas, por meio de quali-
ficação profissional técnica de 
qualidade. Promovendo desen-
volvimento cognitivo, através 
de estímulos no ambiente que 
lhes provoquem a recepção e 
processamento de informações.

3.
Apoiar o desenvolvimento da 
capacidade de identificar opor-
tunidades de negócios em rede 
como alternativa para venda 
dos produtos e promovendo a 
sustentabilidade do projeto.

4.
Promover espaços coletivos de 
escuta e troca de vivências fa-
miliares, através da realização 
de encontros mensais para as 
famílias dos beneficiários, com 
o propósito de discutir temas 
relacionados ao cotidiano e 
prestar apoio à aquelas famí-
lias que possuem situações 
de risco ou que dentre seus 
membros existam indivíduos 
que necessitem de cuidados, 
orientando-os sobre demais 
serviços setoriais e contribuin-
do para o usufruto de direitos. 

5.
Desenvolver parceria visando 
minimizar custos e garantir a 
sustentabilidade do projeto, 
além de promover consciência 
aos participantes quanto a im-
portância ambiental nesse bene-
ficiamento.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

fabricado pelas beneficiárias. Du-
rante todo o ano, o projeto reali-
zou a captação de 07 pedidos que 
gerou juntamente com as vendas 
do evento o valor de R$ 7.612,15 
em vendas para o projeto.

3.
Foram realizadas 36 horas de ofi-
cinas de empreendedorismo, vi-
sando fomentar a capacidade de 
identificar as oportunidades de 
negócio. Realizou-se também 01 
encontro específico, no polo do 
Castolira, com apresentação sobre 
o MEI, esclarecimentos de dúvidas 
e discussões sobre economia soli-
daria e cooperativismo, dentro da 
aula de empreendedorismo.

1.
Realizadas 48 horas de acompa-
nhamento psicossocial em gru-
po e 23 horas de atendimentos 
individuais com beneficiárias e 
familiares. Realizado 01 encami-
nhamento para CREAS e mo-
nitorado para a efetivação das 
políticas publicas em favor da 
beneficiária.

2. 
Realizadas 967 horas de capaci-
tação em técnicas artesanais e de 
costura, fomentando uma apren-
dizagem progressiva possibilitan-
do a aprendizagem de um oficio e 
a geração de renda.  Participação 
em 4 feiras, com intuito de divul-
gar, expor e vender os produtos 

4.
Realizou-se 10 encontros deno-
minados “Café com Pais”, onde as 
beneficiárias participaram, tra-
zendo inclusive outras pessoas da 
comunidade para compartilhar 
experiências, estabelecer rede de 
apoio socioemocionais. As ativi-
dades no polo do Castolira se ini-
ciaram no salão da Comunidade 
Santa Clara, e apartir do quarto 
encontro, passou a acontecer no 
CRAS do Castolira, através de par-
ceria com a rede pública.

5.
Não houve desenvolvimento de 
novas parcerias, mas mantivemos 
as parcerias com Fernado Maluhy 
(tecelagem) para doação de Reta-
lhos e outros materiais como pa-
pel, banner, lonas, potes de vidro 
com tampa, aviamentos diversos 
que foram doados e úteis ao pro-
jeto, porém de dificil precificação.
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28ª Feira de Artesanato de Pindamonhangaba – 
“Arte da Gente”

07 de maio de 2017
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Projeto Vem Ser participou da 28ª Edição da Feira de Artesana-
to “Arte da Gente”, que, como em todos os anos, acontece na As-
sociação 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 estavam 
disponíveis. As alunas do projeto tiveram a oportunidade de 
atender o público, realizar vendas, explicar sobre as técnicas que 
utilizam e contar um pouquinho sobre o projeto e também sobre 
o Instituto IA3.ORG. Ainda sentimos o reflexo da recessão econô-
mica que assolou o nosso país nos últimos anos, fazendo com 
que as vendas deste ano ainda ficassem aquém do que esperá-
vamos. Discutir e enfrentar as adversidades faz parte das ativida-
des do projeto e fomentar uma busca criativa para superação, faz 
parte do espirito empreendedor.

1ª. Feira de Negócios da Associação de Morado-
res dos Bairros Vista Alegre e Feital

24 de junho de 2017
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Instituto IA3.ORG, através do projeto Vem Ser teve a oportuni-
dade de no passado participar de espaço de venda de produtos 
no próprio bairro onde estão inseridos os polos de atendimen-
to. Neste ano, com objetivo de aproximar os moradores e facili-
tar a exposição e venda de produtos fabricados pelos próprios 
moradores, a associação de moradores dos bairros Vista Alegre 
e Feital, tiveram a iniciativa de promover um dia para que as 
pessoas que trabalham com vendas no bairro pudessem expor 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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seus produtos, oferecer seus serviços e trocar contatos. Ofi-
cializou-se então a 1ª Feira de Negócios da Associação de 
Moradores do Bairro Vista Alegre e Feital que contou em sua 
primeira versão com 09 expositores. A feira aconteceu no 
centro comunitário do bairro Vista Alegre e teve visitação da 
comunidade durante todo o dia.

Visita do Prefeito Dr. Isael Domingos ao 
Projeto Vem Ser

11 de agosto de 2017
Objetivo: Conhecer a Instituição, o projeto Vem Ser e as be-
neficiárias, acompanhando assim o impacto dos projetos nas 
comunidades.
No dia 11 de agosto de 2017, o prefeito municipal Dr. Isael Do-
mingos esteve nas instalações do Instituto IA3 para acompa-
nhar de perto a execução dos projetos, e conhecer um pouco 
mais da instituição. Durante a visita, o prefeito teve a oportu-
nidade de conhecer a história da instituição e seus resultados 
nos últimos 9 anos. A coordenadora geral de projetos, Sra. Fa-
biana Lima, e a assistente social e técnica do serviço de convi-
vência e fortalecimento de vínculos, Sra. Sandra Alves, acom-
panharam o prefeito durante toda a visita. No projeto Vem Ser, 
o Dr. Isael Domingos teve a oportunidade de conversar com 
as beneficiárias, entender a importância do projeto para cada 
uma delas, e vivenciar uma experiência com o artesanato con-
feccionando um pano de mesa com pintura em tecido, através 
da técnica com stencil.
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29ª. Feira de Natal de Pindamonhangaba – “Arte 
da Gente”

10 de dezembro de 2017
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A Feira de Natal de Pindamonhangaba aconteceu em 2017 no 
segundo domingo de dezembro. O projeto Vem Ser participou 
desse evento com o intuito de divulgação e venda de produtos. 
Assim como ocorreu na 28ª Feira de Artesanato – “Arte da Gen-
te” em maio, durante todo o dia, dezenas de pessoas passaram 
no espaço do projeto para apreciar e adquirir os lindos produ-
tos que estavam disponíveis. As alunas tiveram a oportunidade 
de atender ao público, realizar vendas, explicar sobre as técnicas 
que utilizam e contar um pouquinho sobre o projeto e sobre o 
Instituto IA3.ORG para quem ainda não o conhecia. 

Rede Accor de Hotéis – Solidarity Week Brasil

De 05 a 07 de dezembro de 2017
Objetivo: Exposição e venda dos produtos do projeto.
No final de 2015 o projeto Vem Ser foi premiado pela iniciativa 
Solidarity Accor que resultou em aporte financeiro em 2016 e 
2017 para fomento à gestão do projeto durante os anos de 2016 
a 2018. A participação na semana da solidariedade no Brasil é 
para o projeto, uma oportunidade de demonstrar um pouco do 
resultado obtido, atendendo aos profissionais da empresa, expli-
cando os processos de definição dos produtos, escolha de mate-
riais e produção. O evento aconteceu no edifício da empresa em 
São Paulo e contou com a participação de outros projetos e tam-
bém eventos paralelos, como oficinas de artesanato. Três dessas 
oficinas de artesanatos para os funcionários foram ministradas 
pela facilitadora Jaqueline Reis, do Instituto IA3, levando até os 
funcionários um pouco das técnicas trabalhadas com nossas be-
neficiárias no Projeto Vem Ser.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Lojinha de Natal – Vem Ser

De 11 a 24 de dezembro de 2017
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A lojinha de natal do Vem Ser aconteceu através de parceria 
com a empresa Imobiliária Prates Imóveis, que disponibilizou 
sem ônus um imóvel comercial na Rua dos Expedicionários, 
208 – Loja 04, no Centro de Pindamonhangaba. Durante os 14 
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 ás 20h30s. As parcerias conquistadas, assim como a 
dedicação de toda equipe escalada, foram fundamentais para 
o progresso das vendas realizadas no período. 
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A área psicossocial, no Instituto IA3.ORG, 
surge para complementar as demais iniciativas de 
desenvolvimento em que o jovem participante dos 
nossos programas encontra-se inserido. Trata-se 
de ações simultâneas entre a Psicologia e Serviço 
Social, que atua na identificação das vulnerabilida-
des e questões sociais e nos atendimentos, encami-
nhamentos e orientações individuais e em grupos. 
Combinando a execução do atendimento/acom-
panhamento com análise da correspondência en-
tre as relações sociais no âmbito da psicologia. 

O objetivo principal é promover iniciativas 
que propiciem o autoconhecimento, identifica-
ção da identidade social, além do estímulo a con-
quista da autoconfiança, autonomia, iniciativa e 
protagonismo. 

O trabalho busca estimular nas crianças 
e jovens o desenvolvimento emocional, físico e 
social, assim como, a resolução e superação de 
problemas e conflitos. A área Psicossocial é um 
espaço para os jovens identificarem aspectos da 

ÁREA PSICOSSOCIAL

personalidade, explorar e expor suas angústias/
medos. Compartilhar situações vividas em âmbito 
individual, familiar e relacionamento interpessoal. 
De forma a melhor elaborar suas emoções, senti-
mentos 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 Serviços do município (assistência social, 
saúde, educação e outros)

• Diagnóstico territorial em parceria com Uni-
versidade

• 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 Psi-

cólogicos

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 1 32

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

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

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania

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

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 66
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

NOME FUNÇÃO OFICINA

Guilherme Donegat-
ti de Carvalho

Coordenador, Psicólo-
go, 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 Sexualidade - Aprendiz na Empresa; 
Oficina Desligamento Profissional - Aprendiz na Empresa; 
Oficina Orientação Profissional - Aprendiz na Empresa; 
Atendimento Psicossocial

Sandra Regina dos 
Santos Alves

Coodenadora, 
Assistente Social e 

Facilitadora

Oficina Relações Humanas e Cidadania - Projeto Atores Sociais, Aprendiz 
na Empresa, Vem Ser e Primeiro Passos; 
Oficina Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras drogas - Aprendiz na 
Empresa, Vem Ser e Primeiros Passos; 
Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Aprendiz na Empresa, Primeiros 
Passos e Vem Ser; 
Oficina Orientação Profissional - Aprendiz na Empresa
Atendimento Psicossocial; 
Café com Pais; Visita Familiar

Gislene Lucila 
da Costa

Voluntária 
Psicologia

Oficina Orientação Profissional - Projeto Aprendiz na Empresa; 
Atendimento Psicossocial

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania

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

Módulo Específico - Oficina Saúde Sexual e Sexualidade 24

Módulo Específico - Oficina Orientação Profissional 48

Módulo Específico - Oficina Desligamento Profissional 60

Módulo Específico - Geral

Primeiros Passos - Oficina de Relações Humanas e Cidadania 51

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

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

Atores Socias - Palestra CRAS - Feital 2

Atores Socias - Visita CRAS - Feital 2

Outros Projetos - Geral

Testes, Entrevistas e Feedback para Avaliação de Perfil (90 alunos atendidos) 270

Testes, Entrevistas e Feedback para Autoconhecimento (17 alunos atendidos) 51

Atendimento Psicossocial (Acompanhamento e Orientações) 116

Reuniões com Pais - Feital, Araretama e Castolira 12

Pesquisa Territorial - Estágio UNITAU Taubaté 195

Acompanhamento in loco - Pesquisa Territorial 9

Supervisão de Campo - Estágio UNITAU Taubaté 11

Campanha Outubro Rosa (Anhanguera) - Orientações e Palestra 7

Campanha do Agasalho - Feital 6

Campanha com os Moradores de Rua - Araretama 8

Atividade Extras 685

Total 1503
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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 Fee-
dback para Avaliação de Perfil.

5. 
“Café com Pais” - Encontros Re-
gulares com Pais e Familiares 
dos beneficiários atendidos.

1.
Acolhimento psicossocial, aten-
dimento de beneficiários e fa-
miliares.

2.
Oficinas de Relações Humanas 
e Cidadania.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS

1. 
72 horas em orientações indivi-
duais para pais e alunos, grupos 
temáticos e reunião de pais. As 
familias sentiram-se acolhidas e 
perceberam a equipe como alia-
dos na educação de seus filhos.

2.
296 horas de Oficinas de Rela-
ções Humanas e Cidadania para 
os Projetos Aprendiz na Empre-
sa, Atores Sociais, Vem Ser e Pri-
meiros Passos. Através dessas 
oficinas, as crianças, os jovens 

e as mulheres tiveram como 
aquisição o autoconhecimento, 
buscando conhecer melhor suas 
aptidões e sonhos para futuro 
profissional. 

3. 
36 horas de oficinas de orien-
tação sobre o Uso de Álcool, Ta-
baco e outras Drogas, Saúde Se-
xual e Sexualidade, Orientação 
Profissional e Desligamento Pro-
fissional para o Projetos Apren-
diz na Empresa - Módulo Espe-
cífico. Através dessas oficinas, os 
jovens tiveram como aquisição 
a conscientização da comple-
xibilidade das temáticas sobre 
Sexualidade e Drogas diversas; 
identificação de interesses e 
estabelecimento de aspirações 
para a vida futura pessoal e pro-

fissional;  auxílio no pensar em 
um plano de vida para o futuro; 
e avaliação das suas potenciali-
dades e orientação a partir de-
las e de seus interesses.

4. 
Elaboração de Perfis Profissio-
nais em consequências de apli-
cações, correções e interpreta-
ções de testes psicológicos e 
não psicológicos, entrevistas 
individuais, observações de 
dinâmicas de grupos e ativi-
dades em sala, na composição 
dos perfis que pudessem au-
xiliar na tomada de decisão, 
tanto do jovem, quanto da ins-
tituição, no direcionamento às 
vagas de trabalho. 

5. 
10 encontros, em três núcleos 
de atendimento (Feital, Arare-
tama e Castolira) totalizando 30 
horas de atividades diretas com 
os beneficiários e familiares, em 
formato de Orientação Comu-
nitária. As reuniões acontece-
ram sempre em um ambiente 
de cooperação e respeito, atra-
vés do compartilhamento de 
experiências, relatos e incenti-
vos. Ao longo do ano, tivemos a 
participação média de 190 pais 
nas reuniões. 
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Módulo Básico Preparatório para o Mercado de Trabalho

As oficinas de Relações Humanas e Cidadania no Módulo Bási-
co Preparatório para o Mercado de Trabalho tem como objeti-
vo junto às outras oficinas, munir os adolescentes de preparo 
prévio e ferramentas adequadas ao desenvolvimento prático 
da aprendizagem. Todos os jovens antes de serem encaminha-
dos às empresas passam por um programa intenso de desen-
volvimento onde participam de oficinas de autoconhecimento, 
comunicação oral e escrita, relações de trabalho, empreende-
dorismo, além de temas transversais relacionados ao desen-
volvimento do indivíduo, trabalho em equipe, automotivação, 
liderança e sustentabilidade.

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações 
Humanas e Cidadania

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Módulo Desenvol-
vimento Humano tem como objetivo  junto às oficina de Jogos 
Teatrais e Organização Empresarial, munir os adolescentes de 
ferramentas para sua emancipação social, através do fomento ao 
desenvolvimento das relações humanas e resgate da autoestima. 
O conhecimento e valorização dos sentimentos e o corpo, res-
peito aos valores familiares, promoção de encontros de gerações 
com seus pais, desenvolvimento do respeito por eles e por aque-
les com quem se relacionam, buscando o desenvolvimento inte-
gral, auxíliando os jovens em como lidar com questões como; re-
lacionamento, sexualidade, drogas e o primeiro emprego. Além 
do estimulo ao desenvolvimento da proatividade e mudança de 
paradigma na execução de tarefas.   

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

Oficina de Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras 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 tem por objetivo munir os 
adolescentes de recursos para entender os problemas das drogas, 
suas causas e consequências, formas de dentificação, prevenção e 
importância das escolhas para elaboração do Projeto de Vida.

Módulo Específico - Oficina Saúde Sexual e Sexualidade

Oficina de Saúde: saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos; 
relações de gênero no Módulo Expecífico para os cursos de As-
sistente Administrativo, Alimentador de Linha de Produção e 
Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor Mercado 
tem como objetivo, introduzir o tema da 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; DST’s - Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Módulo Específico - Oficina Orientação Profissional

Oficina de Orientação Profissional no Módulo Específico para os 
cursos de Assistente Administrativo, Alimentador de Linha de 
Produção e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Repo-
sitor Mercado com o objetivo de reconhecer e construir sonhos, 
estabelecer metas e objetivos pessoais; identificar interesses e 
estabelecer aspirações para a vida futura; identificando e reco-
nhecer os valores que o motiva; ampliando a visão sobre si mes-
mo 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, questio-
nários, dramatizações e jogos; desmistificar, retirando possíveis 
limitações, barreiras emocionais; conscientizar sobre a impor-
tância 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 profissio-
nal; e conhecer a realizar profissional atual da profissão almejada. 
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Módulo Específico - Oficina Desligamento 
Profissional

Oficina de Desligamento Profissional no Módulo Específico para 
os cursos de Assistente Administrativo, Alimentador de Linha de 
Produção e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Repo-
sitor Mercado com o objetivo de, a partir de um grupo de desli-
gamento, 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 con-
tratante, expor suas angústias/medos futuros com relação ao 
mercado de trabalho e identificar aptidões e interesses profis-
sionais. Além de trabalhar as angustias 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.

Vem Ser - Oficina de Relações Humanas 
e Cidadania (grupo 1 - iniciantes)

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Módulo Desenvol-
vimento Humano tem como objetivo junto às oficina de Empre-
endorismo e outras técnicas, munir as mulheres de ferramentas 
para sua emancipação social, através do fomento ao desenvolvi-
mento das relações humanas e resgate da autoestima. Incentiva 
a valorização dos sentimentos, respeito aos valores familiares, 
por sí mesmos  e por aqueles com quem se relacionam. Busca-se 
o desenvolvimento da habilidade de comunicação a proativida-
de e mudança de paradigma no aprendizado das técnicas artesa-
nais e sua utilização como ferramenta de trabalho e renda. 
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Vem Ser - Oficina de Relações Humanas e Cidadania - O 
Processo de Empoderamento (grupo 2- produtivo)
  
Oficina de Relações Humanas e Cidadania - Processo de Empo-
deramento, no Projeto Vem Ser para o grupo Produtivo (G2), teve 
por objetivo munir as mulheres de informações sobre os direitos 
sociais, ampliando-se dessa forma seu universo de informações 
sobre as Políticas Públicas de Assistência Social, Saúde, Educa-
ção, Habitação, Esporte e Lazer, bem como, sobre os diversos 
Conselhos de Direitos existentes na esfera municipal, estadual 
e federal. Nesse formato, as aulas possibilitaram debates e refle-
xões sobre a realidade da sociedade brasileira, sobre os serviços 
prestados pela esfera pública, ampliando o olhar sobre as desi-
gualdaes sociais existentes perante a realidade e de que forma 
podem transformar a realidade e exercer su papel de cidadãs. 
Também buscou-se através das reflexões geradas no grupo a 
mudança de paradigmas (do senso comum para o senso crítico), 
de forma que elas mesmas possam ser multiplicadoras das infor-
mações recebidas no território onde vivem e ao mesmo tempo 
saber onde reinvidicar seus direitos e de sua família.   

Primeiros Passos - Oficina de Relações 
Humanas e Cidadania

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Módulo Desen-
volvimento Humano com o objetivo de, junto às oficina de Em-
preendorismo e outras Técnicas, munir os adolescentes de fer-
ramentas para sua emancipação social, através do fomento ao 
desenvolvimento 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 relacionam, desenvolvimento 
da habilidade de comunicação para os relacionamentos, 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 paradigma na 
execução de tarefas.   
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Atores Socias - Oficinas de Relações Humanas 
e Cidadania - Araretama e Feital

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Atores Socias - Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculas (SCFV) com 
o objetivo de, informar, orientar quanto aos direitos sociais  da 
população 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.  

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

Elaborar perfis profissionais de todos os jovens pertencentes 
ao Projeto Aprendiz na Empresa; realizar aplicação, correção e 
interpretação de teste psicológicos e de inteligência, entrevis-
tas 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 superior 
e carreira profissional, possibilitando um encaminhamento mais 
assertivo ao Programa de Aprendizagem; utilizar o modelo Lo-
minger de Competência - sistema integrado de solução altamen-
te eficaz de gestão de talentos; acompanhar o desenvolvimento 
do jovem nas oficinas, com o objetivo de identificar possíveis di-
ficuldades, propor intervenção em apoio e se aproximar o enten-
dimento quanto ao seu perfil nas atividades cotidianas.
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Atendimento Psicossocial 
(Acompanhamento e Orientações)

Acolher a queixa manifestada; avaliar as principais demandas do 
beneficiário; identificar os possíveis mecanismos de enfrentamen-
to 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 reali-
zar encaminhamentos externos (CRAS, CAPS, outros serviços de 
apoio); realizar documentação e arquivamento das demandas em 
prontuários individuais para histórico e deveres legais.

Reuniões com Pais - Feital, Araretama e Castolira

Realizar palestras e rodas de discussão em forma de Orientação 
Comunitária com enfoque social e psicológico em abordagem de 
temas transversais/diversos que vise o desenvolvimento dos pais, 
familiares e beneficiários assistidos; identificação das necessidades 
humanas em nível individual e comunitário; impulsionar o desen-
volvimento da comunidade como um todo à medida que o apren-
dizado pode ser multiplicado pelos envolvidos diretos e indiretos; 
propor atividades pontuais voltadas à comunidade; estimular o 
protagonismo em questões do cotidiano das famílias e dos jovens, 
na busca da emancipação dos grupos familiares participantes do 
programa; fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Café com Pais
MÊS TEMA

FEV Sinais que podem ser alerta para atenção a problemas de 
aprendizagem

MAR Desigualdades Sociais e suas consequências na estrutura familiar.

ABR Os novos conceitos de família.

MAI Por quê pais sentem culpa por tudo? 

JUN As influências externas e as amizades no desenvolvimento dos filhos.

JUL Drogas & Consequências.

AGO O despertar para a sexualidade.

SET Quando o relacionamento marido e mulher é abalado ou abala o 
relacionamento com os filhos.

OUT Tipos de Violência - Psicológica, Física, Sexual, Negligência e 
Abandono: entenda o que é!

DEZ O Natal e o Ano Novo chegaram, e com eles as esperanças 
se renovam em nós!
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ANO UNIDADE Nº. ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. ATENDIDOS 
INDIRETOS

2014
Feital - CICLO I, II e III 50 156

Araretama - SCFV 0 0

2015
Feital - CICLO I, II e III 82 141

Araretama - SCFV 32 96

2016
Feital - SCFV - Manhã/Tarde 56 168

Araretama - SCFV - Manhã/Tarde 58 174

2017
Feital - SCFV - Manhã/Tarde 25 75

Araretama - SCFV - Manhã/Tarde 6 18

O projeto Atores Sociais – SCFV é conside-
rado como uma iniciativa de base do instituto 
IA3. Tem o objetivo, de munir as crianças e os 
adolescentes de ferramentas para sua emanci-
pação e protagonismo social, através do fomen-
to ao desenvolvimento das relações humanas e 

PROJETO ATORES SOCIAIS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

cidadania, resgate da autoestima e inclusão so-
cial. O projeto foi delineado respeitando a faixa 
etária dos alunos, sendo oferecido três oficinas 
metodologicamente divididas em: Relações Hu-
manas e Cidadania, Educação Ambiental e Jo-
gos Teatrais/Roda de Leitura. 

IV Edição – 2017 - Com objetivo de 
promover o 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 proporcionou um espaço de 
convivência e fortalecimento de vínculos à 31 
crianças e adolescentes, de faixa etária entre 10 
a 14 anos. Espaço este, acolhedor o suficiente 
para que eles possam trabalhar suas próprias 
emoções e sentimentos, além de experimen-
tar a chance de construir e interpretar diversos 

papéis que complementem sua formação en-
quanto indivíduo, oportunizando experiências 
que ampliem sua visão e perspectiva de futuro, 
favoreça e estimule o fortalecimento dos prin-
cípios éticos, dos valores morais, do respeito ao 
próximo e o desenvolvimento de recursos inter-
nos no estabelecimento e alcance dos objetivos.
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 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Relações Humanas e Cidadania 30

Roda de Leitura e Jogos Teatrias 33

Educação Ambiental 36

Total 99 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Sandra R. dos Snatos Alves Coordenadora e Facilitadora 
Relações Humanas e Cidadania Relações Humanas e Cidadania

Wesley Peterson da Silva Facilitador Jogos Teatrias/Roda de Leitura 

Manoel Vieira da Silva Netto Facilitador Educação Ambiental

Letícia dos Santos Mathias Facilitadora Educação Ambiental

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - ARARETAMA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Relações Humanas e Cidadania 33

Roda de Leitura e Jogos Teatrais 36

Educação Ambiental 30

Total 99 horas
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OBJETIVOS
E METAS

1.
Proporcionar encontros regula-
res e em grupo, para o fortaleci-
mento de vínculos, visando mu-
nir a criança e o adolescente de 
ferramentas para seu desenvol-
vimento e emancipação quanto 
à situação de vulnerabilidade. 

2.
Desenvolver oficinas que es-
timulem a conquista de au-
tonomia, ampliação dos hori-
zontes culturais, ampliação da 
capacidade de comunicação, 
raciocínio lógico, organização 
de ideias, emoções e objetivos, 
assim como, orientações à bons 
hábitos alimentares e cuidados 
ao meio ambiente.

3.
Desenvolver atividade de conví-
vio, de forma a incentivar a res-
ponsabilidade social, cidadania, 
senso crítico e valores éticos.

4.
Proporcionar encontro sócio 
familiar com os pais e/ou res-
ponsável legal dos beneficiá-
rios, com o objetivo de criar um 
espaço acolhedor e de apoio às 
famílias, onde serão tratados de 
assuntos diversos sobre o coti-
diano dos lares, dificuldades e 
formas de superação, direitos e 
deveres do cidadão (onde bus-
car apoio na rede socioassisten-

cial), entre outros assuntos que 
forem surgindo por própria de-
manda do grupo. A instituição 
disponibilizará também a opor-
tunidade de escutas individuais 
quando se fizerem necessárias, 
e encaminhamento para o CRAS 
de referência em caso de neces-
sidade de acompanhamento.
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1 | 2 | 3.
O Projeto SCFV, realizou entre 
os dois polos Feital e Araretama 
um total 198 horas de oficinas, 
com um total de 60 encontros 
regulares.  Com promoção de 
oficinas em temas tranversais, 
voltados ao desenvolvimento  
das relações humanas, cidada-
nia, educação ambiental, jogos 
teatrais e roda de leitura que 
visam o incentivo ao conheci-
mento sobre si e pelo mundo 
e o protagonismo das crianças. 
Através das oficinas ofertadas 
em 2017, foi possível perce-
ber que a evolução do senso 
critíco, as crianças conquista-
ram o entendimento sobre a 
importância da família e dos 
valores recebidos, do respeito, 

da solidariedade, da amizade, 
da sociedade onde vivem, do 
convívio saudável, do meio 
ambiente e da necessidade e 
importancia de cuidar do pla-
neta com responsabilidade. 
As oficinas de Jogos Teatrais e 
Roda de Leitura, possibilitaram 
maior desenvoltura das crian-
ças, estimulando a criatividade 
e reforçando a importância da 
leitura e da escrita, elevando 
dessa forma a escolaridade.     

4.
Foi realizado 10 encontros 
mensais com pais e familiares 
“Café com Pais”. E 31 atendi-
mentos individuais com os pais 
das crianças inseridas tanto no 
Polo Feital como Araretama, 
cujo objetivo foi de conhecer 
melhor a dinâmica familiar de 
cada criança, de forma a identi-
ficar as possíveis vulnerabilida-
des sociais e emocionais.     

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Conclusão do Primeiro Percurso 
Valores Familiares 

04 de dezembro de 2017 – turma do Polo Feital /manhã
06 de dezembro de 2017 – turma do Polo Araretama/manhã
Objetivo: Realizar a conclusão do primeiro percurso com apre-
sentação do tema Valores Familiares para os pais. 

Descrição da Atividade: A apresentação das crianças aos pais ocor-
reu na reunião do “Café com Pais: lugar de cuidado”, com o tema 
Valores Familiares. A escolha pelo tema escolhido se deu com base 
nas aulas das Relações Humanas e Cidadania. Para que pudésse-
mos integrar os pais com os filhos, foi entregue a cada pai presente 
uma bolinha de natal de papel na cor verde, para que os pais escre-
vessem um valor que passam aos seus filhos. Ao cantar da música 
Era uma vez da Kell Smith, cada criança conduziu seu pai até um 
mobile com enfeites de natal, o qual simulou uma árvore de natal, 
para colocar a bolinha junto com as bolinhas das crianças que já 
estavam fixadas nesse mobile. Pode-se considerar que as oficinas 
possibilitaram nas crianças a socialização, criatividade, desenvolvi-
mento pela leitura, o conhecimento sobre si, importância de sua 
família, amigos e da sociedade, bem como do respeito. E o fecha-
mento de percurso apresentado na reunião dos pais, além de ter 
propiciado um momento festivo, lúdico evidenciou a importância 
dos pais na educação e participação da vida de seus filhos, fortale-
cendo os laços familiares e comunitários.  
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Encerramento das aulas
 Visita no Parque da Cidade 

15 de dezembro de 2017 – turma do Polo 
Feital e Araretama/manhã 
Objetivo: Realizar o encerramento das aulas com uma atividade 
lúdica. 

Descrição da Atividade: O encerramento das atividades das ofi-
cinas, ocorreu no parque da Cidade de Pindamonhangaba, onde 
as crianças do Polo Feital e Araretama, estiveram juntas para uma 
tarde especial. A integração das duas turmas possibilitou a so-
cialização para que pudessem se conhecer, as crianças tiveram a 
oportunidade de brincar no parque, andaram de bicicleta, trilhas, 
entre outras brincadeiras e compartilharam de um lanche espe-
cial juntos. Dessa forma, o encerramento das atividades ocorreu 
de forma animada e recreativa, valorizando a peculiaridade des-
sa faixa etária e mostrando o quanto é importante brincadeiras 
e diversão saudáveis que contribuam para o processo do desen-
volvimento humano dessas crianças.     
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ANO UNIDADE
Nº. ATENDIDOS 

DIRETOS
Nº. ATENDIDOS 

INDIRETOS
PÚBLICO

2014 FEITAL - TEATRO 0 0 -

2015 FEITAL - TEATRO 035 105 -

2016 FEITAL - TEATRO 136 408 7.328

2017 FEITAL - TEATRO 064 192 2.020

O Projeto Atores Sociais, módulo Teatro, por 
meio do acesso a cultura e uso das técnicas teatrais 
como eixo pedagógico, tem por objetivo o desen-
volvimento humano, fomento a cidadania e prota-
gonismo juvenil, entre as crianças e adolescentes. 
No exercício da prática teatral, o programa busca 
desenvolver competências e habilidades artísticas 
num processo de inclusão social, com temáticas 

PROJETO ATORES SOCIAIS | TEATRO

contemporâneas para apresentações, tanto na co-
munidade, quanto em empresas, escolas, ações go-
vernamentais e festivais, fazendo uma ponte entre 
seus estudos e seus sonhos de ascensão profissional.  

As oficinas são metodologicamente dividi-
das em três módulos: Módulo I – Prática Teatral, 
Módulo II – Teoria Teatral e módulo III – Elementos 
Técnicos do Teatro.

III Edição – 2017 – Trabalhando com 
temas no eixo das responsabilidades sociais, o 
projeto teve o desafio de construir com atores 
iniciantes esquetes que permitissem apresen-
tações voltadas para o público infantil. 05 no-
vos trabalhos foram elaborados e apresentados 
nas escolas municipais Elias Bargis e Arthur de 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

NOME FUNÇÃO OFICINA

Renan Teixeira Produtor Cultural Produção, Coordenação Apresentações Públicas

Alberto Santiago Facilitador (a) Montagem, Escola Escolástica e Escola Ivone Nogueira

Raíssa Pitanga Facilitador (a) Montagem, Escola Badaró

Wesley Silva Facilitador (a) Musicalização Teatral Feital e Montagem Escola Monsenhor

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - ARARETAMA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Musicalização Teatral 60

OFICINA ESCOLA: Demetrio Badaró 60

OFICINA ESCOLA: Escolástica 60

OFICINA ESCOLA: Monsenhor 120

OFICINA ESCOLA: Ivone Nogueira 60

Total 360 horas

Andrade, e contribuiu para o processo de ven-
cimento de obstáculos dos jovens. Além dessas 
novas esquetes que integraram o quadro de tra-
balhos desenvolvidos pelo projeto, o espetácu-
lo “Alice no Subterrâneo” continuou realizando 
apresentações em Pindamonhangaba, cidades 
vizinhas e também em festivais.
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OBJETIVOS
E METAS

1.
Fornecer iniciação a formação 
teatral para 100 adolescentes 
com mais de 14 anos, através de 
técnicas básicas do fazer teatral 
prático, teórico e técnico. 

2.
Estimular a pratica da leitura e 
da escrita.

3.
Promover intercâmbio cultural 
entre os alunos de teatro do IA3 
com jovens em processo seme-
lhantes em outras cidades do 
estado.

4.
Montagem de trabalho para cir-
culação em festivais de teatro 
locais e intermunicipais.

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

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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1.
Total de 64 atendidos no mó-
dulo Teatro. 

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

3.
Participação no 15º Festival de 
Teatro Estudantil - SESI Soro-
caba.

4.
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. Alem de diversas apre-
sentações públicas em escolas 
e espaços alternativos.

5.
Com diversas esquetes (Cidada-
nia, O Bullying, Pinóquio, O Má-
gico de Oz e Contos Africanos) 
além do espetáculo Alice no 
Subterrâneo os alunos fizeram 

o total de 35 apresentações 
em 5 locais diferentes, atin-
gindo um público de mais de  
2.020 crianças.

6.
Realizadas 10 horas de encon-
tros com pais e familiares, além 
de atendimentos individuais 
aos jovens e familiares.

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO TEATRAL

Novembro 2016 a março 2017
Nessa atividade os alunos desenvolveram a percepção do ritmo e 
do som, além das técnicas vocais para estruturação do aluno/ator. 
Compreenderam a magnitude e importância de som no ambiente 
tornando sensível sua condição de ouvinte.

Apresentação do trabalho “ALICE NO 
SUBTERRÂNEO”
 (3 apresentações)

29 de março de 2017 (1 apresentação)
Local: Escola Estadual Manuel Cabral
Público: 450 alunos e professores
 

11 de agosto de 2017 (3 apresentações)
Local: AMBAC – Associação de Moradores do Bairo 
Alto do Cardoso
Publico: 250 pessoas
 
 
13 de agosto de 2017 (1 apresentação)
Local: 15º Festival de Teatro Estudantil Sesi Sorocaba.
Publico: 140 pessoas

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Apresentação do espetáculo “O Bullyng”

09 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Arthur de Andrade
Publico: 600 alunos e professores
 
 
10 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Elias Bargis
Publico: 550 alunos e professores

Apresentação do Espetáculo “Pinóquio”

09 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Arthur de Andrade
Publico:  600 alunos e professores
 
10 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Elias Bargis
Publico: 550 alunos e professores

Apresentação do Espetáculo “O Mágico de Oz”

09 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Arthur de Andrade
Publico: 600 alunos e professores
 
 
10 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Elias Bargis
Publico: 550 alunos e professores
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Apresentação do Espetáculo “Contos Africanos – 
Baú de História”

09 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Arthur de Andrade
Publico:  600 alunos e professores
 
 
10 de agosto de 2017 (4 apresentações)
Escola: Elias Bargis
Publico: 550 alunos e professores

Apresentação do espetáculo CIDADANIA

13 de agosto de 2017
Local: 15º Festival de Teatro Estudantil – SESI Sorocaba
Público: 70 pessoas
  

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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