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Este relatório apresenta as principais 
atividades dos programas e projetos executados 
pelo Instituto IA3.ORG em 2018. Com este docu-
mento, apresentamos nossas ações e prestamos 
contas de nossa gestão financeira aos nossos asso-
ciados, apoiadores, parceiros e sociedade em geral.

Nossas iniciativas contemplam 07 ei-
xos de trabalho que convergem entre si em um 
único e exclusivo objetivo de promover o desen-
volvimento do ser humano, a inclusão social por 
meio da geração de oportunidades de trabalho e 
renda, a promoção da educação e conscientiza-
ção quanto aos cuidados com o meio ambiente, 
incentivo à coleta seletiva e a valorização da cul-
tura por meio da música e do teatro.

Em 2018 atendemos diretamente 
506 beneficiários dentro da instituição, promo-
vemos 5.608 horas de qualificação, tivemos a 
participação de 1.850 beneficiários (a) nas apre-
sentações públicas culturais pelo projeto Atores 
Sociais e Contraponto.

Nosso trabalho completou 10 anos de 
atuação em setembro de 2018, ao longo desde pe-
ríodo, alcançamos a marca de mais de 2.500 benefi-
ciários atendidos de forma continuada, sendo den-
tro deste número mais de 1.600 jovens apenas nas 
oficinas de qualificação profissional. Mais de 10.000 

CARTA DO PRESIDENTE

participantes nas apresentações públicas culturais 
e atividades pontuais de educação ambiental.

Chegar até aqui, nos traz satisfação e 
orgulho do pouco que conseguimos construir mes-
mo diante dos desafios e diversidades enfrentadas 
ao longo dos 10 anos. Temos muito a comemorar, 
compartilhar e agradecer a todos que patrocinam e 
se dedicam para que nossas iniciativas sejam leva-
das a efeito e produza transformação social.

Com força de vontade, resiliência alia-
do a experiência adquirida esperamos continuar 
contribuindo para a construção de uma sociedade 
mais justa, que promova o respeito à diversidade 
humana, a garantia de direitos de todo cidadão e 
a preservação do meio ambiente.

Aproveitamos para expressar nossos 
mais sinceros agradecimentos a todos que partici-
pam, apoiam e torcem pelo nosso trabalho. E nos-
so sincero respeito a todas as demais iniciativas 
sinceras e concretas de auxílio ao próximo e pro-
moção social que ocorrem em nosso município li-
deradas por tantos outros colegas do meio social.

Com gratidão!

Charles Silva Almeida
Presidente do Instituto IA3.ORG
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O INSTITUTO IA3.ORG

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.ORG tem como foro e sede o municí-
pio de Pindamonhangaba, estado de São Paulo e 
endereço à Avenida Edarge Vieira Marcondes, 22 – 
Vista Alegre (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 
potencial 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.
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Em maio de 2008, após a realização de um 
diagnóstico social no município de Pindamonhan-
gaba, nasce o IA3.ORG – Instituto 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 Direto-
ria Executiva de 6 (seis) membros, oriundos da 
sociedade civil, um Conselho Deliberativo que 
propõe e avalia as políticas da instituição e o 
Conselho Fiscal. Temos registro atualizado no 
Conselho Municipal de Assistência Social sob o 
número 037, no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente sob o número 008, 
além de Lei de 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
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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 138

Projeto Primeiros Passos 170

Projeto Vem Ser 55

Projeto Contraponto 26

Projeto Atores Sociais - Desenvolvimento Humano SCFV 30

Projeto Atores Sociais – Módulo Teatro 87

Beneficiários Diretos Impactados em Atividades Continuadas na Instituição 506

Público Direto Impactado em Atividades Continuada e Pontuais - Meio Ambiente 520

Público Direto Impacto  - Apresentações Públicas - Culturais 1.850

Horas de Qualificação em 2018 5.608

EVENTOS COMUNITÁRIOS
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Apresentações Públicas do Teatro, Coral e Orquestra 15 Eventos

Atividades de Intervenção Ambiental 01 Eventos

Visitas Técnicas 03 Eventos

Viagem Cultural 01 Evento

ESTRUTURA FISICA / DIMENSÃO ATUAÇÃO
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Salas 20

Metragem disponível de atendimento a criança e o adolescente 700 metros

Projetos 07

Eixo de Atuação 05

Capacidade de Atendimento (beneficiários): 600

Educadores/Profissionais Envolvidos no projeto 22

Voluntários 08

Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 16

Patrocinadores Pessoa Jurídica 02

Associados 15
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por Tipo de Contribuição
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS 

Evolução das Despesas por Ano Fiscal

Água, Luz, 
Telefone, 
Internet, 
Aluguel

Material 
Didático

Insumo 
Oficina 

Artesanal

Materiais 
Diversos

Uniformes Despesas 
Diversas

Trans-
porte

Alimentação 
dos Adoles-

centes

Ma-
nutenção

Divulgação 
Projetos e 
Iniciativas

Feiras, 
Eventos e 
Prestação 

de Serviços

Pessoal 
Fixo

Apren-
dizagem

Educa-
dores 

Facilitado-
res Instru-

mentos 
Musicais

Repasse 
Artesão

Encargos 
Sociais e 

Beneficios

Aquisição 
de Bens
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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 ren-
da aos jovens das comunidades vulneráveis de 
Pindamonhangaba, atendidas pelo Instituto IA3.
ORG. O elevado programa de qualificação e ade-

PROJETO APRENDIZ 
NA EMPRESA

ATENDIMENTOS
ANO DIRETOS INDIRETOS JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO

2009/ 2010 42 126 12

2011 28 84 3

2012 68 204 11

2013 97 291 15

2014 155 465 57

2015 156 468 51

2016 137 411 45

2017 167 501 48

2018 138 414 41

TOTAL 988 2550 283

X Edição/2018, desde sua constitui-
ção, 988 jovens participaram do Módulo Prepa-
ratório Básico para o mercado de trabalho, onde 
ocorrem as oficinas de Relações Humanas e Cida-
dania, Jogos Teatrais e Organização Empresarial. 
Do total de jovens que participaram do programa, 
houve 283 inserções formais no mercado de tra-
balho, sendo que 41 no ano de 2018.

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

quada inserção no mercado de trabalho gerou a 
conquista de prêmios e reconhecimentos impor-
tantes. O reconhecimento pela plataforma “Glo-
bal Giving” durante os anos de 2011 a 2012 por 
ser uma iniciativa eficiente ao combate da margi-
nalização. Premiado em 2014, pelo Instituto Em-
braer, e, nos anos de 2011 e 2012, pela Fundação 
Volkswagen.

 Jovens dos quatro cantos do município par-
ticipam do Programa de Aprendizagem. Ao ser inse-
rido em uma das empresas da região, o jovem pode 
atuar em uma das três oportunidades de formação 
técnica: Assistente Administrativo, 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 em-
presa. Em virtude do bom desempenho dos jovens, 
muitos estão sendo efetivados nas empresas, dando 
continuidade a seu desenvolvimento e abrindo as-
sim, oportunidades para novos jovens conquistarem 
sua primeira experiência profissional. 



INSTITUTO IA3.ORG  

15Relatório Anual 2018

 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE FEITAL

Oficinas Carga Horária
Curso Preparatório Básico de Aprendizagem (Turma Dezembro/Janeiro) 24

Curso Desenvolvimento Humano (Turma Fevereiro) 308

Total 332

 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE ARARETAMA

Oficinas Carga Horária
Curso Preparatório Básico de Aprendizagem (Turma Dezembro/Janeiro) 24

Curso Desenvolvimento Humano (Turma Fevereiro) 308

Total 332

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINSTRATIVO

Oficinas Carga Horária
Gestão da Qualidade 12

Almoxarifado 18

Diversidade Cultural 08

Arquivamento de Documentos 12

Orientação Profissional 24

Gestão de Documentos 12

Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente 12

Inclusão Digital 18

Recursos Humanos 24

Direitos Humanos 12

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

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18

Atendimento ao Cliente 12

Educação Fiscal 06

Logística 18

Segurança Pública 08

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18

Educação para o Consumo 06

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

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

Comunicação oral e escrita: Comunicação Comercial 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Finanças 12

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 12

Total 340
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ALIMENTADO DE LINHA DE PRODUÇÃO

Oficinas Carga Horária
Gestão da Qualidade 12

Almoxarifado 18

Diversidade Cultural 08

Orientação Profissional 24

Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente 12

Inclusão Digital 18

Direitos Humanos 12

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

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

Educação Fiscal 06

Segurança Pública 08

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

Orientação Profissional 12

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18

Educação para o Consumo 06

Processos de Produção 24

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Inclusão Digital 12

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 12

Total 286
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO OPERADOR DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADO 
REPOSITOR MERCADORIAS

Oficinas Carga Horária
Raciocínio lógico-matemático; Interpretação e Análise de dados estatísticos 18

Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente 12

Direitos Humanos 12

Segurança Pública 12

Formas alternativas de geração de trabalho; renda com enfoque na juventude 18

Liderança Vivenciada 18

Analise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Gestão da Qualidade 12

Diversidade Cultural 12

Reposição de Materiais 18

Inclusão Digital 12

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

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

Organização, planejamento e controle do processo de trabalho 18

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Almoxarifado 12

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 06

Educação para o Consumo 06

Atendimento ao Cliente 12

Comunicação oral e escrita; Leitura e compreensão de textos 18

Educação Fiscal 06

Orientação Profissional 30

Total 312

Total de Horas Ministradas 1602
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Roseméri Seixas Coordenadora Coordenação Projeto Aprendiz na Empresa  
Elaboração de Perfis Profissionais

Sandra Regina dos Santos Facilitadora

Oficina Autoconhecimento Pessoal - Módulo Preparatório Básico 
Oficina Relações Humanas e Cidadania - Módulo Desenvolvimento 
Humano 
Oficina Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras Drogas - Módulo 
Específico 
Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Módulo Específico 
Oficina Direitos Humanos - Módulo Específico 
Oficina Segurança Pública - Módulo Específico

Fernanda Facilitadora Oficina Segurança Pública - Módulo Específico

Ariane Castro Facilitadora

Organização Empresarial; Planejamento e Carreira - Relações do 
Trabalho - Módulo Desenvolvimento Humano; Gestão da Qualidade, 
Almoxarifado, Diversidade Cultural Brasileira voltada ao Mercado de 
Trabalho, Arquivamento de Documentos, Gestão de Documentos, 
Inclusão Digital,  Comunicação Oral e Escrita, Comunicação Comer-
cial, Atendimento ao Cliente, Organização, Planejamento  e Controle 
de Processos, Educação para o Consumo, Direitos Trabalhistas e Pre-
videnciários; Saúde e Segurança do Trabalho, Formas Alternativas de 
Trabalho e Geração de Renda com Enfoque na Juventude; Liderança 
Vivenciadas, Informações sobre o Mundo e Mercado de Trabalho; 
Análise de Problemas e Tomada de Decisão; Reposição de Materiais - 
Módulo Específico 

Cecília de Medeiros Facilitadora Oficina Relações Humanas - Desenvolvimento Humano; Orientação 
Profissional - Módulo Específico

Wesley Peterson Facilitador

Oficina Informática Avançada e Sistemas Operacionais; Oficina Inclu-
são Digital; Oficina Raciocínio Lógico Matemático - Módulo Específi-
co; Oficina Informática; Oficina Jogos Teatrais - Módulo Desenvolvi-
mento Humano 

Ariane Carvalho Facilitador Palestra "Pegada Ecologia - consciência do consumo" - Módulo 
Específico

Guilherme Donegatti de 
Carvalho Psicólogo Oficina Orientação Profissional - Módulo Específico; Palestra "Impac-

tos e Mudanças de Postura" - Módulo Desenvolvimento Humano

Jandira Matos Contadora Oficina Educação Fiscal e Finanças - Módulo Específico

Maria José Gestão Ambiental Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente - Módulo Específico

Ângela Lopes Eliggere Engenharia de 
Processos Oficina Processos de Produção - Módulo Específico

Matheus Engenheiro Oficina Logística - Módulo Específico

Werton Carvalho Educador Palestra "A Capoeira e a Diversidade Cultural" - Oficina Diversidade 
Cultural - Módulo Específico

Edson Henrique dos 
Santos Policial - Tenente Palestra "Drogas" - Oficina Relações Humanas - Desenvolvimento 

Humano

Carlos Pacheco Voluntário Palestra "Missão Lar" - Oficina Relações Humanas - Desenvolvimento 
Humano

Karen Fogaça Advogada Palestra "Direitos Trabalhistas" - Oficina Direitos Trabalhistas e Previ-
denciários - Módulo Específico

Ederaldo Galvão Segurança no 
Trabalho 

Palestra "Segurança no Trabalho" Oficina Saúde e Segurança no 
trabalho - Módulo Específico

Mario Luiz Chaves Junior Segurança no 
Trabalho 

Palestra "Segurança no Trabalho" Oficina Saúde e Segurança no 
trabalho - Módulo Específico
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283 JOVENS 
INSERIDOS NO MERCADO 
DE TRABALHO ATÉ 2018



1.
Proporcionar oficinas profissio-
nalizantes em conformidade 
com os subprogramas apresen-
tados (Educação para o Empre-
endedorismo e Programa de 
Aprendizagem).

2.  
Proporcionar acompanhamento 
psicossocial semanal em grupo, 
denominada Oficina de Desen-
volvimento das Relações Huma-
nas, com o objetivo de trabalhar 
temas transversais relacionados 
ao cotidiano da vida juvenil e que 
gerem a oportunidade de refle-
xão, elaboração e internalização 
de sentimentos, valores e per-
cepções/opiniões para o alcance 
da maturidade e consequente-
mente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Edu-
cação Ambiental, que desenvol-
vam no jovem o respeito pelo 
meio ambiente e a adoção de 
uma postura 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 voluntaria 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 parti-
cipantes 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.

OBJETIVOS
E METAS



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-
servação e controle do consu-
mo de água.    

4. 
41 jovens inseridos no merca-
do formal de trabalho, em 2018, 
através da Lei do Aprendiz, to-
talizando 283 inserções desde 
o inicio do programa, gerando 
assim, aumento da renda per ca-
pita familiar.

1. 
Realizadas  1.602  horas de qua-
lificação a 138 beneficiários:
- 508 horas (desenvolvimento 
humano e programa preparató-
rio para o mercado de trabalho); 
- 340 horas de qualificação em 
Administração;  
- 286 horas em qualificação de 
Alimentador Linha de Produção;  
- 312 horas de qualificação 
Operador do Comércio em Lo-
jas e Mercado - Repositor de 
Mercadoria.

2. 
Foram realizadas 156 horas na 
Oficina de Relações Humanas 
em forma de percursos: 
1º Percurso: Autoconhecimento; 
2º Percurso Relações Sociais; 

5. 
Realizada 02 ações solidárias: 01 
no polo do Araretama e 01  no 
polo do Feital , com palestras, cria-
ção de página no facebook e site 
para fornecer informações, basea-
do nos artigos universais dos Direi-
tos Humanos - artigos trabalhados: 
1, 2, 4, 5, 12 e 23.

6.
Realizada 02 Visitas Técnicas:  
01 com duração de 4 horas na 
empresa Nestlé e 01 visita com 
duração de 6 horas na empresa 
Novelis.

7.
Foram realizados atendimentos 
individuais aos jovens familiares 

8.
Promovidas 2 palestras com ên-
fase na qualificação profissional  e 
a importância da educação conti-
nuada no alcance dos objetivos:
- 1ª Workshop Carreiras - Novelis
- 2ª Impactos e Mudanças de 
Postura

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Palestra: “A Capoeira e a Diversidade Cultural” - 
ministrada por: Werton Carvalho - Contramestre

17 de fevereiro de 2018 - Turma: Administração e Alimenta-
dor de Linha de Produção/ Feital
Objetivo: Ampliar o Universo Cultural dos beneficiários participan-
tes do programa.
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina de Diversidade 
Cultural; palestra para acrescentar elementos ao aprendizado na 
oficina promovendo uma reflexão sobre a diversidade Cultural no 
Brasil, a origem cultural da capoeira, disciplina imposta na sua prá-
tica, esporte e lazer.  

Palestra “Impactos e Mudanças de Postura” 
Ministrada por Guilherme Donegatti 

15 de fevereiro de 2018 
Turma: Desenvolvimento Humano/ Feital
21 de fevereiro de 2018 
Turma: Desenvolvimento Humano/Araretama 
Objetivo: Aquisição do conhecimento sobre preferência cerebral 
e resiliência.
Descrição da Atividade: Feedback dos questionários respondi-
dos pelos jovens sobre preferência cerebral e resiliência e como 
impacta em suas escolhas futuras e no seu desenvolvimento no 
trabalho e na vida escolar.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Workshop “Carreiras” 
Promovido pelos funcionários da empresa 
Novelis, parceira do Programa 

26 de março de 2018
Turma: Desenvolvimento Humano/Feital
Objetivo: Aquisição de ferramentas para elaboração da carrei-
ra futura. 
Descrição da Atividade: Atividade em conjunto com a Empre-
sa Novelis - Programa Igual (Programa de Diversidade Nove-
lis), neste workshop os profissionais da empresa compartilha-
ram suas histórias de vida e carreira, para inspirar os jovens a 
fazerem boas escolhas em seus futuros.

Visita Técnica Empresa Nestlé 
20 de junho de 2018 – Turma: Desenvolvimento Humano/
Feital e Araretama

Objetivo: A importância de ver “in loco” o que está sendo 
aprendido na teoria, ampliando a percepção do jovem e 
colaborando para que sua experiência como aprendiz seja 
satisfatória.
Descrição da Atividade: Encerramento do 1º Percurso da Ofi-
cina de Organização Empresarial, apresentação in loco do que 
foi aprendido em sala de aula, o que a empresa produz, como 
a empresa trabalha com a política de recursos humanos, co-
municação interna e externa, o layout da produção, o seu pro-
cesso de produção, como utiliza o processo de segurança do 
trabalho, como age no controle da qualidade.
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Palestra: “Direito do Trabalho” - Reforma Traba-
lhista e o impacto nos Contratos por Prazo Deter-
minado – Ministrada pela Dra. Karen Fogaça

20 de agosto de 2018 
Turma: Repositor de Mercadoria/ Feital 
Objetivo: Apresentar aos jovens os aspectos legais da Reforma 
Trabalhista, especialmente no que implica os contratos e progra-
mas de aprendizagem.
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina de Direitos do 
Trabalho; palestra para apresentar aos jovens os direitos garanti-
dos pela Lei trabalhista, os limiares dos contratos por prazo de-
terminado e discussão, reflexão sobre mudanças que futuramen-
te pode ocorrer.

Palestra: “Sobre Drogas-Missão Lar”

23 de agosto de 2018 
Turma: Desenvolvimento Humano/ Feital 
Objetivo: Aquisição do conhecimento sobre a relevância da pre-
venção ao uso de drogas. 
Descrição da Atividade: Encerramento do 3º Percurso da Oficina 
Uso Indevido Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Por meio de de-
poimento pessoal das mulheres, recém usuários em tratamento 
que residem na casa “Missão Lar”, apresentou-se aos jovens do 
programa uma perspectiva real de como o consumo de álcool e 
outras drogas muda a vida de uma pessoa. Ações preventivas co-
munitárias e outros aparelhos públicos disponíveis para auxiliar 
usuários a deixar o vício.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Palestra “Pegada Ecologica”
Ministrada por Ariane Carvalho 

24 de agosto de 2018
Turmas: Administração e Alimentador Linha de Produção/
Feital
Objetivo: Aquisição do conhecimento sobre a importância do 
consumo consciente e como sua ausência afeta a manuten-
ção dos recursos naturais para gerações futuras. 
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina Educação 
para o Consumo. Apresentou-se aos participantes como o 
consumo desenfreado afeta o meio ambiente e seus recursos 
naturais. Uma reflexão do papel de cada cidadão na mudança 
de paradigma na preservação dos recursos naturais para ge-
rações futuras. 

Palestra “Boas Práticas no Almoxarifado”
Oscar Calçados 

28 de agosto de 2018
Turma: Repositor de Mercadoria/Feital 
Objetivo: A importância da atividade correta no almoxarifado 
da empresa. 
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina Almoxarifa-
do em parceria com a empresa Oscar Calçados que realizou 
no Instituto IA3.ORG uma ação voluntária, apresentando aos 
jovens em como uma organização planejada no almoxarifado, 
contribui para um melhor atendimento aos clientes. 
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Palestra “Drogas e Prevenção” 
Ministrada por: Edson Henrique dos Santos 

29 de agosto de 2018
 Turmas: Desenvolvimento Humano/Araretama
Objetivo: Aquisição do conhecimento sobre a relevância da pre-
venção ao uso de drogas. 
Descrição da Atividade: Encerramento do percurso da Oficina 
Uso Indevido Álcool, Tabaco e Outras Drogas. A atividade de 
como princípio apresentar aos jovens uma perspectiva real de 
como o consumo de álcool como o consumo de drogas muda a 
vida do usuário. Ações preventivas comunitárias e outros apare-
lhos públicos disponíveis para auxiliar usuários a deixar o vício. 

Palestra “Segurança no Trabalho” 
Ministrada por: Ederaldo Galvão

18 de setembro de 2018
 Turmas: Repositor de Mercadoria/Feital
Objetivo: A importância de atuar no mercado de trabalho tendo 
as ferramentas para agir com segurança no trabalho. 
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina Saúde e Segu-
rança no Trabalho com apresentação da utilização adequada dos 
EPI’s e EPC’s no local de trabalho, o respeito ás leis e como agir 
com segurança habilita na prevenção de acidentes.

Visita Técnica Empresa Novelis

19 outubro 2018
 Turma: Desenvolvimento Humano/Araretama e Feital
Objetivo: Apresentar a empresa as jovens para aquisição de co-
nhecimento sobre processo de produção de uma empresa
Descrição da Atividade: Atividade em conjunto com a Empresa 
Novelis - Programa Igual (Programa de Diversidade Novelis), na 
semana da SIPAT foi organizado um evento com palestra sobre 
segurança no trabalho e uma visita técnica na empresa abordan-
do a importância da segurança.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Palestra: “Programa de Aprendizagem 
e a Instrução Normativa nº 146”
Ministrada Roseméri Seixas
09 de novembro de 2018 
Turma: Administração e Alimentador Linha Produção/ Feital
Objetivo: Apresentar aos jovens os aspectos legais do Progra-
ma de Aprendizagem
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina de Direitos 
do Trabalho. Palestra sobre o impacto das mudanças da Ins-
trução Normativa nº 146 na prática nos contratos de trabalho 
por prazo determinado.

Ação Solidária 
28 de novembro de 2018
 Turma: Desenvolvimento Humano/Araretama
29 de novembro de 2018 
Turma: Desenvolvimento Humano/Feital
Objetivo: Exercitar a solidariedade
Descrição da Atividade: Encerramento do 5º Percurso da Ofi-
cina de Relações Humanas, trabalhando com a solidariedade 
e o desprendimento para atender o outro. Os alunos se orga-
nizaram em grupos e realizaram atividades como: palestras, 
criação de página no facebook, criação de um site para au-
xiliar as pessoas, baseado nos artigos universais dos Direitos 
Humanos – artigos trabalhados 1, 2, 4, 5, 12 e 23.

Palestra “Segurança no Trabalho”
Ministrada por: Mario Luiz Chaves Junior 
30 de novembro de 2018 
Turma: Administração e Alimentador Linha de Produção/ 
Feital
Objetivo: A importância de atuar no mercado de trabalho ten-
do as ferramentas para agir com segurança no trabalho. 
Descrição da Atividade: Encerramento da Oficina Saúde e Se-
gurança no Trabalho, apresentando a importância e correta 
utilização dos EPI’s e EPC’s no local de trabalho. O respeito as 
normas e procedimentos da empresa e a importância de assu-
mir uma postura e atitude preventiva.



INSTITUTO
IA3.ORG
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Projeto voltado ao estímulo do empreen-
dedorismo e geração de renda, com propósito de 
fornecer qualificação técnica para que os jovens 
possam; atuar como funcionário de uma empresa 

PROJETO PRIMEIROS PASSOS

ATENDIMENTOS
ANO DIRETOS INDIRETOS JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO
2010 21 63 _

2011 16 48 _

2012 48 144 _

2013 42 126 _

2014 29 87 4

2015 25 75 3

2016 24 72 15

2017 54 162 23

2018 170 510 34

TOTAL 429 1287 79

IX Edição/2018, desde sua constitui-
ção, o projeto qualificou tecnicamente 429 bene-
ficiários em diversas modalidades, sendo 170 em 
2018. No módulo de qualificação em Estética e Be-
leza oferecendo os cursos regulares de cabeleireiro 
profissional, maquiagem e penteado, designer de 
sobrancelhas, manicure e pedicure com unhas ar-
tísticas, além de workshops, palestras profissiona-
lizantes e participação em feiras da área, visando 
apresentar oportunidades potenciais neste merca-
do específico.

Visando melhor preparar nossos jovens para 
o mercado de trabalho, os cursos regulares pos-
suem em média 80% de aulas práticas.

Concluído a formação, alguns já saem atu-
ando na área, conquistando renda e seu espaço 
no mercado de trabalho. Outros estão atuando e 
contribuindo de forma voluntária no próprio pro-

ou de forma independente, tornando-se um em-
preendedor individual ou de forma cooperada. As 
modalidades disponíveis são: Estética e Beleza, 
Panificação e Comunicação e Design.

jeto para adquirir maior experiência e prática. Em 
conjunto com a formação técnica, os jovens partici-
param de oficinas de desenvolvimento e incentivo 
ao empreendedorismo, com oficinas teóricas e prá-
ticas que envolveram a compreensão de conceitos 
relacionados a negócios. Nessa fase, construíram 
seu plano de negócio, considerando a definição de 
seus produtos/serviços, definição de marca, comu-
nicação e análises de mercado. Além do desenvol-
vimento técnico, tiveram encontro semanal para o 
desenvolvimento das relações humanas. Em grupo, 
discutiram temas sobre sexualidade, prevenção às 
drogas e dividiram momentos de autoconheci-
mento, entendimento dos valores que os motivam 
e ressignificaram decisões limitantes. O Projeto Pri-
meiros Passos é uma importante ferramenta de de-
senvolvimento 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 40

Dimensões do Trabalho e Empreendedorismo 40

Total 80 horas

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 1 a 13) 36

Penteado e Maquiagem 32

Aulas Práticas (unidades 1 a 14) 32

Gestão de Salão 4

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

Subtotal 236 horas

DESIGNER DE SOBRANCELHAS

Oficinas Carga Horária
Apresentação 04

Teórica/ Atendimento ao Cliente, Histologia do Pelo e Foliculos Pilosos. 04

Teórica/ Estrutura do Pelo, Sobrancelhas, Alguns Truques Importantes, Cores das So-
brancelhas, Valorização das Sobrancelhas, Formato do Rosto e Formato dos Olhos. 04

Prática 24

Total 36 horas
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MANICURE E PEDICURE ARTÍSTICA

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 Acomentem as Unhas

Bio-Segurança

Cuidados Básicos

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 (unidade 1 a 27) 46

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

Total 84 horas

ESCOVISTA PROFISSIONAL

Oficinas Carga Horária
Apresentação 03

Teórica: Tricologia / A importância dos Cabelos / Anatomia do Cabelo. 03

Teórica:  Estrutura Básica do Cabelo / Tipos  de Cabelo / Fidelização do cliente. 03

Teórica: Noções de Higiene no Salão (demonstração de limpeza de materiais) / Visagismo. 03

Teórica: Lavatório / Técnicas de Escovação. (demonstração em modelo). 03

Prática: Limpeza do Material / Lavatório / Escovação. 03

Prática: Escovação Prática 30

Total 48 horas
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BARBEIRO PROFISSIONAL

Oficinas Carga Horária 
Dinâmica de Apresentações - Aula Show (Do Glamour ao Sacrifício) 04

Instrodução à Barbearia

04

História da Barbearia (cabelos e barbas)

Novos Conceitos e Tendências de Cortes e Barbas

Equipamentos e Instrumentos

Demonstração dos Equipamentos e Instrumentos 

Exercício de Fixação

Postura Profissional

04

Como estou Atendendo

Cliente Interno e Externo

Dicas de como Atender bem o Cliente

Comportamentos a serem Evitados

Dinâmica - Atendimento ao Cliente

Como Proceder a Higienização

Demonstração Prática

O Cabelo fala antes de você

A influência dos Cabelos na imagem das Mulheres

A Imagem

Analizando e Conhecendo seu Cliente

Produtos e Cosméticos na Barbearia

Exercício de Fixação

Remoção dos Pelos

04

Modelagem

Barbas, Cavanhaques e Bigodes

Aparando os Pêlos: Sobrancelhas, Nariz e Orelhas

Exercício de Fixação

Definição dos Sete Tempos

04

Variantes de Cortes

Nascente Alta

Ponto de Equilibrio

Desconecção

Degradados Alternados com Ponta de Tesoura

Principais Colocações 

Cortes Masculino

Segundo a Tesoura

Divisão do Cabelo

Ângulos de Cortes

Exercício de Fixação

Demonstração Prática
12

Prática de Cortes e Barbas entre os Alunos

Prática de Cortes e Barbas com modelos Externos 60

Prática de Cortes Femininos e Masculinos - Atendimento à Comunidade 04

Avaliação Teórica 04

Total 100 horas
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Ariane Carvalho da Cruz Facilitadora Meio Ambiente

Ariane Magalhães de Castro Coordenadora e Facilitadora Empreendedorismo

Carina de Assis Facilitadora Manicure e Pedicure Artística

Carla Cristina P.S. Delfino Facilitadora Designer de Sobrancelhas

Cecília M. de M Silva Facilitadora Relações Humanas e Cidadania

Jéssica Duarte dos Santos Facilitadora Estética e Beleza - Cabeleireiro

Luiz Eduardo de Paula Claro Facilitador Escovista e Penteado Profissional

Mariana Dias Palestrante Voluntária Workshop de Empreendedorismo

Moreno David B. da Silva Facilitador Voluntário Estética e Beleza - Workshop

Carlos Pacheco Palestrante Voluntário Drogas e substâncias lícitas e ilicitas

Sandra Regina dos Santos Assistente Social e 
Facilitadora Relações Humanas e Cidadania

MEIO AMBIENTE

Oficinas Carga Horária 
Definição de Meio Ambiente

02

Usos dos  Recursos Naturais

Sustentabilidade Ambiental

Poluição Ambiental

Solicitação de Pesquisa: Pesquise uma Empresa / Salão de Beleza que optou por Atuar de 
Maneira Sustentável (benefícios, dificuldades, diferenciais)

Definição dos Tipos de Resíduos Solidos

02

Gestão dos Resíduos 

Utilização Racional da Água

Consumo de Energia Renovável

Dinâmica da Reciclagem: Coleta Seletiva de Lixo - Cores

Definição dos Agentes  Químicos na Profissão

02
Agentes Contaminantes

Produtos Tóxicos

Exercício Fixação

Definição dos Agentes Biológicos na Profissão

02
Microbiologia

Higiene no Trabalho / Descarte Correto dos Resíduos Químicos

Exercício Fixação / Entrega da Pesquisa Solicitada (Primeira Aula)

Total 08 horas



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.

OBJETIVOS
E METAS



3. 
Foram realizadas 40 horas de 
oficinas semanais regulares de 
Dimensões do Trabalho e Empre-
endedorismo, que foram funda-
mentais para desenvolver o senso 
crítico, a orientação e a conscien-
tização dos alunos em relação a 
grande variedade de produtos 
químicos que os profissionais da 
beleza lidam diariamente. Muitos 
dos presentes relataram não ter 
grandes preocupações ou mes-
mo cuidados básicos no descarte 
de embalagens  e/ou sobras des-
tes antes de receber as orienta-
ções através dos encontros.

4.
Dos 170 jovens que concluíram 
a qualificação, 34 deles estão ge-
rando renda (através da prestação 
de serviços, autônoma ou coope-
rada) através dos conhecimentos 
e habilidades técnicas desenvolvi-
das através do projeto.

5. 
Em 2018, foram realizadas 04  ativi-
dades externas, onde foram dispo-
nibilizados, gratuitamente, atendi-
mentos técnicos especializados na 
área da beleza beneficiando mais 
de 300 pessoas diretamente.

1. 
Foram realizadas 592 horas de 
qualificação aplicadas de forma 
semanal/regular. Os alunos realiza-
ram diversas atividades de incenti-
vo ao empreendedorismo com o 
método “Fazendo Acontecer” do 
José Dornelas , aulas práticas e de 
fixação de conteúdo, incluindo, 
avaliações periódicas e trabalho 
de conclusão do módulo, que é a 
base do plano de negócios.

2. 
Foram realizadas 40 horas de 
oficinas semanais regulares de 
Relações Humanas e Cidadania. 
Durante o desenvolvimento das 
aulas foram realizadas diversas ati-
vidades práticas e teóricas que va-
lidam o atingimento dos principais 
objetivos do módulo, como auto-
conhecimento, solidariedade, des-
pertar do senso crítico e verbaliza-
ção dos sentimentos e emoções.

6. 
Foram realizadas ao longo do Proje-
to 02 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 atendimentos 
individualizados de orientação e 
apoio aos beneficiários do progra-
ma quando necessários.

8. 
Foi critério para todos os partici-
pantes do Projeto que estivessem 
cursando ou concluído os estudos 
regulares. Todos os beneficiários 
inscritos durante o ano de 2018 
apresentaram declaração escolar 
(cursando ou conclusão).

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Atendimento Solidário:
Comunidade Santa Clara

10 de maio de 2018
Objetivo: Desenvolver o sentido de solidariedade e empatia atra-
vés da prática dos conhecimentos técnicos aprendidos no curso.
As alunas do curso de manicure realizaram o atendimento com 
prática de cuticulagem, esmaltação e unhas artísticas. Foi uma 
tarde de acolhida e cuidado para as mulheres participantes da 
comunidade. 

Palestra: Técnica e Motivacional
Ministrada por Mariana Dias 

12 de junho de 2018
Objetivo: Apresentar um exemplo de um trabalho empreende-
dor na área da beleza e as facilidades acesso e opção pelo MEI.
Mariana Dias desenvolveu uma metodologia de fazer as unhas 
sem utilizar material cortante, criou o produto necessário para o 
desempenho desta técnica, inovando assim, o trabalho da ma-
nicure e também compartilhou um pouco de sua experiência 
sobre os desafios que encontrou como empreendedora e refor-
çando a importância e facilidade da formalização através do MEI 
(Micro-Empreendedor Individual). 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Atendimento Solidário: 
6ª Feira da Saúde Paróquia São Cristóvão

08 de julho de 2018
Objetivo: Proporcionar à comunidade uma tarde de atendi-
mento com procedimentos na área da beleza colocando em 
prática os conhecimentos técnicos aprendidos.
Evento organizado pela Paróquia São Cristóvão, no bairro do 
Cidade Nova com várias atividades oferecidas gratuitamente 
para a comunidade como aferição de pressão arterial, orien-
tação de direção defensiva, orientação jurídica, entre outros. 
O Projeto Primeiros Passos contribuiu realizando atendimen-
tos práticos em designer de sobrancelhas, cortes de cabelo e 
unhas artísticas. Foram realizados mais de 30 atendimentos 
práticos durante o evento, com duração de 4 horas. 

Mobilização sobre o Meio Ambiente
Ministrada por  Ariane Carvalho

10, 17, 24 e 31 de julho de 2018
Objetivo: Sustentabilidade, Preservação Ambiental na Profis-
são, Riscos Químicos, Riscos Biológicos.
Em todas as profissões a preservação ambiental e atenção aos 
riscos de descarte de resíduos é fundamental. A atuação da 
técnica em Meio Ambiente e coordenadora do projeto Cubo 
Ambiental Ariane buscou apresentar de maneira prática e 
realista, que na área da beleza não difere das demais profis-
sões neste aspecto. Foram desenvolvidas atividades práticas 
e teóricas visando a conscientização e orientação relativas a 
preservação, multiplicando conhecimento em como medidas 
simples estão ao alcance e são de responsabilidade de todos. 
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Atendimento Solidário: Missão L.A.R.

17 de setembro de 2018
Objetivo: Resgate da autoestima através de uma tarde de cuida-
dos com as mãos e pés das beneficiárias da entidade.
Como parte do programa de conclusão do curso de manicure e 
pedicure, as alunas dedicaram uma tarde em benefício da eleva-
ção da autoestima, realizando atendimento prático de embele-
zamento de pés e mãos das beneficiárias da ONG Missão L.A.R. 
(Libertação, amparo e reinserção), que atua com recuperação 
de mulheres em situação de dependência química, alcoolismo e 
moradoras de rua. Nesta tarde de sorrisos e de prática da solida-
riedade a ação social propiciou também a troca de experiências 
através de um bate papo construtivo. 

Beauty Fair - 2018
Feira Internacional da Beleza

11 de setembro de 2018
Objetivo: Ampliar a percepção quanto às oportunidades, tendên-
cias e novidades do mercado da beleza em constante expansão.
Considerada na atualidade o segundo maior evento do mundo e o 
maior evento da América Latina no ramo de cosméticos, beleza e 
bem-estar, os alunos do projeto estiveram presentes na Beauty Fair.
Esta visita gerou aos jovens a oportunidade de perceber a gran-
diosidade do setor no qual estão se qualificando, ao mesmo tem-
po, ampliar a visão por meio de referências positivas de sucesso 
no setor, ultrapassando o referencial dos conhecidos pequenos 
salões de bairro.
Estas visitas técnicas são sempre uma grande oportunidade de 
desenvolvimento, evidenciaram os jovens. 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Workshop Especializado em Barbas  
Ministrado por Moreno David

30 de outubro de 2018
Objetivo: Expandir os conhecimentos sobre barbas, cavanha-
ques e bigodes.
Workshop com o empresário e proprietário (Barbearia Sr. Bi-
gode) Moreno David. Foram apresentadas as técnicas e ten-
dências relevantes e mais solicitadas pelos clientes ao fazer 
barbas, bigodes e cavanhaques. Foi uma tarde com grande 
riqueza de informações relativas ao mercado da barbearia. 

Atendimento Solidário:
Comunidade São Miguel Arcanjo

29 de novembro de 2018
Objetivo: Proporcionar à comunidade uma tarde de atendi-
mento com procedimentos na área da beleza.
Evento realizado no bairro do Araretama ofertando atendi-
mento gratuito para a comunidade. Foi realizado atendimen-
tos práticos em designer de sobrancelhas e cortes de cabelo. 
O evento teve a duração aproximada de 3 horas, onde os alu-
nos e facilitadores se dedicaram à comunidade. 

Desfile de Penteado e Maquiagem

19 de dezembro de 2018
Objetivo: Apresentação dos resultados dos alunos que con-
cluíram o curso.
Os alunos formandos apresentaram através de um desfile 
uma amostra do conhecimento e habilidade adquiridos ao 
longo do curso. Os familiares, amigos e colaboradores foram 
convidados a prestigiar este momento verificando com orgu-
lho o  grande empenho e dedicação dos jovens. 
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Projeto voltado à criação de consciência e 
cuidados com o meio ambiente e o uso susten-
tável dos recursos naturais. O projeto tem como 
público alvo as crianças, adolescentes e adultos 
do município de Pindamonhangaba, com maior 
atenção aos adolescente de 10 a 21 anos. A atua-
ção do projeto se dá por meio de 4 eixos: Oficinas 
de alfabetização ecológica, educação ambiental, 
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, 

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

2018 628 1.884 -

VIII Edição/2018, o projeto condu-
ziu oficinas de educação ambiental e conceitos 
sobre sustentabilidade à 342 beneficiários (108 
participantes de outros projetos da instituição) do 
bairro do Feital e do Araretama. O programa en-
volveu atividades pontuais de educação ambien-
tal e sustentabilidade à 286 pessoas (entre jovens 
e adultos) durante a semana do Meio Ambiente, 
onde contamos com a parceiria do CEU da Artes 
e do Cine Didun, além de ações voluntária de es-
tudantes de mestrado e doutorado da USP e UNI-
CAMP. O programa envolveu atividades pontuais 
e contínuas de educação ambiental e sustenta-

a utilização eficiente dos recursos naturais, o uso 
e ocupação do solo, as áreas degradadas, desti-
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.

bilidade, que incluíram temas como uso racional 
de água, coleta seletiva, consumo consciente e 
segurança alimentar. Além da parceria com a As-
sociação Reciclázaro e a empresa Novelis, que im-
pactou na execução do Programa Gestão Solidária 
e Crescimento Consciente na cooperativa Moreira 
César Recicla -  MCR. As atividades 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 traba-
lho e por último o eixo social 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 02

Projeto Primeiros Passos 16

Projeto Atores Sociais - SCFV (Feital) 33

Total 51 horas

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

Palestra sobre Meio Ambiente - Projetos Vem Ser 03

Semana do Voluntariado  - SCFV (Feital) 03

Total 06 horas

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

Atividade Carga Horária
Atividades do Eixo - Social e Saúde 40

Visita Técnica 09

Encontro de monitoramento das ações 12

Total 61 horas

 Foi destaque esse ano a parceria com as es-
colas da rede estadual do município, onde estamos 
desenvolvendo a proposta da alfabetização ecoló-
gica de forma contínua, partindo do diagnóstico 
socioambiental, até a mudança comportamental, 

individual e coletiva. Esta parceria é de suma 
importância para a ampliação da atuação do 
Projeto Cubo Ambiental, beneficiando jovens e 
adultos de diferentes contextos socioambien-
tais da cidade.

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

Atividade Carga Horária
Alfabetização Ecológica - Escola Monsenhor 20

Capacitação e engajamento dos profissionais da rede de ensino - Monsenhor 03

Capacitação e engajamento dos profissionais da rede de ensino - Escolástica 01

Semana da Primavera - Provim-Salesianos 05

Semana da Criança - Provim-Salesianos 03

Semana do Meio Ambiente 35

Total 65 horas

Total de Horas Ministradas 185 horas



INSTITUTO IA3.ORG  

43Relatório Anual 2018

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Manoel Neto Estagiário Oficinas de Alfabetização Ecologica 
e Educação Ambiental

Ariane Carvalho Facilitadora/ Coordenadora Todas as atividades 

Dayane Gomes Voluntária Semana do Meio Ambiente
Jogos Ambientais

Fernanda Reverte Voluntária Semana do Meio Ambiente 
 Jogos Ambientais

Regina Helena Baptista Voluntária Semana do Meio Ambiente 
Jogos Ambientais

PARCEIROS
Cine Didun Semana do Meio Ambiente - Cine Ambiental

CEU das Artes Semana do Meio Ambiente - Cine Ambiental (espaço)

E.E. João José de Azevedo Monsenhor Semana do Meio Ambiente
Jogos Ambientais / Alfabetização Ecológicas 

E.E. Profª Escolástica Antunes Salgado Semana do Meio Ambiente - Jogos Ambientais



1.
Promover oficinas de sensibilização e conscien-
tização ambiental no município, em atividades 
pontuais

2.
Promover educação e conscientização ambiental 
para os jovens dos projetos do Instituto IA3.ORG nos 
bairros Feital e Araretama.

3.
Promover a Alfabetização Ecológica dentro das 
instituições de ensino de forma contínua. 

1.
Foram ministradas 47 horas de atividades de educa-
ção e conscientização ambiental para a comunida-
de, atendendo 380 jovens e adultos. 

2.
Foram ministradas 57 horas de atividades para os 
beneficiários dos demais projetos do Instituto IA3.
ORG com 108 beneficiários, além de 61 horas de 
atividades na cooperativa Moreira César Recicla, 
com os 22 cooperados que atuantes.

3.
Foram ministradas 20 horas de atividades para 118 
adolescentes do ensino fundamental II, com encon-
tros semanais. 

OBJETIVOS
E METAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Visita Técnica do SCFV na Cooperativa de 
Reciclagem - MCR

27 de Abril de 2018 
Objetivo: Proporcionar aos alunos do SCFV a vivência e a com-
preensão do processo de reciclagem, bem como sensibilizá-los a 
respeito dos recursos humanos (trabalhadores) por trás da coleta 
seletiva.
Descrição da Atividade: Os alunos foram apresentados a todos 
os processos da separação dos resíduos sólidos (triagem, classifi-
cação e prensa) e ao cultivo de alimentos no espaço de trabalho. 
Além de interagir com a horta, realizando o plantio, as crianças 
tiveram um momento de confraternizar com os cooperados, com 
o lanche coletivo e podendo fazer diversas perguntas. 

Semana do Meio Ambiente

4 a 8 de Junho de 2018 
Objetivo: Proporcionar aos beneficiários da instituição e muníci-
pes, atividades que desperte o pensamento reflexivo, a conscien-
tização e sensibilização para as questões ambientais
Descrição da Atividade: Foram realizadas atividades durante 
toda a semana e nos dois períodos (manhã e tarde), abertas aos 
públicos e nos bairros onde há polos de atuação do IA3.ORG, 
atendendo assim, os beneficiários dos nossos projetos. As ativi-
dades foram realizadas de 3 métodos principais: Jogos ambien-
tais, Oficinas de segurança alimentar com plantio de mudas e 
exibições de filmes com a temática (Cine Ambiental). Contamos 
com parceiros como o Cine Didun e CEU das Artes.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Palestra Projeto Primeiros Passos

03, 10, 17 e 24 de Julho de 2018
 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 devida 
consciência e foco no correto cuidado para o descarte de em-
balagens e/ou sobras desses materiais. Além dos riscos ambien-
tais, os resíduos químicos e biológicos, apresentam riscos para a 
saúde dos futuros profissionais, bem como, para os seus futuros 
clientes. Os encontros foram fundamentais para desenvolver o 
senso crítico, a orientação e a conscientização dos alunos.

Alfabetização Ecológica

31 de julho a 25 de outubro
Objetivo: Promover a mudança cultural a partir da naturaliza-
ção do comportamento ecológico.
Descrição da atividade: Foram realizados encontros para o enga-
jamento com os profissionais das instituições de ensino (agen-
tes de limpeza, cozinheiras, secretariado, professores, etc). Foram 
realizados encontros semanais com os alunos do ensino funda-
mental II. As oficinas foram ofertadas dentro do horário de aula, 
contando com a parceria e apoio dos docentes de geografia e 
ciências. Com essa parceria, as oficinas oferecidas ilustraram e 
materializaram temas das aulas dadas, o que melhora a apren-
dizagem.
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Jogos Ambientais e teatrais: Provim - Salesianos

17 de setembro e  8 de outubro
Objetivo: Promover a educação e conscientização ambiental de 
forma lúdica e interativa
Descrição da atividade: Foram dois encontros, o primeiro em 
celebração a entrada da primavera e o segundo em comemo-
ração a semana da criança. As turmas foram divididas em dois 
grupos, um participou do “Tabuleiro Ecológico” e outro dos Jo-
gos teatrais com a peça “O planeta em apuros”. A cada rodada, 
os grupos trocaram de atividade, para que todos participassem 
das duas atividades oferecidas. 
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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

BENEFICIÁRIOS 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 56

2018 55 165 51

TOTAL 268 804 206

VII Edição/2018, O projeto ao longo 
de sua existência qualificou 268 participantes. 
Em 2018 houve um total de 67 participantes ins-
critas, dos quais 55 frequentaram regularmente 
as oficinas durante todo o processo de desenvol-
vimento. Deste grupo 30 participaram de ativi-
dades no polo de Geração de Renda do bairro 
do Feital, desenvolvendo produção de papel ar-
tesanal, patchwork, bordados, forração francesa, 
decoupage, patina, pintura em tecidos, seguindo 
um cronograma progressivo de aprendizagem. 
Essa metodologia permite que a beneficiária vá 

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

se desafiando a cada etapa, com trabalhos mais 
elaborados e conquistando autoestima ao passo 
que seus trabalhos vão sendo finalizados. Outras 
25 participantes realizaram suas atividades no 
polo de Geração de Renda do bairro Castolira, 
onde são desenvolvidos produtos em costura de 
máquina, quilting, patchwork, patchapliquê, e 
bordados à mão. Houve a oportunidade de par-
ticipar de 04 feiras, entre elas a Solidarity Week 
da rede Accor de Hotéis, que em 2018 aconteceu 
de forma regional em São José dos Campos du-
rante 02 dias.
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CARGA HORÁRIA
Oficinas Carga Horária

Desenvolvimento Humano e Cidadania 44

Acompanhamento Psicossocial 18

Papel Artesanal 98

Técnicas Artesanais - Iniciantes 266

Técnicas Artesanais - Avançadas 236

Técnicas de Costura e Bordado - Iniciantes 236

Técnica de Costura e Bordado - Avançadas 118

Pequenos Reparos 60

Atividades de Produção - Encomendas e Feiras 804

Empreendedorismo e Geração de Renda 08

Feiras e Eventos 42

Total 1930 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Fabiana Lima Coordenadora Empre
endedorismo e Geração de Renda

Ariane Magalhaes de Castro Facilitadora de 
Empreendedorismo 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

Sandra Alves Assistente Social Encontros Psicossociais com beneficiários e 
Familiares / Visita Domiciliar
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1.
Promover elevação da autoesti-
ma, desenvolvimento e maturi-
dade emocional aos participan-
tes dos programas através de 
acompanhamento psicossocial.

2.
Promover desenvolvimento 
cognitivo, através de estímulos 
no ambiente que lhes provo-
quem a recepção e processa-
mento de informações..

3.
Promover inclusão, transfor-
mação social e aumento da 
renda familiar dos beneficiários 
oriundos das comunidades ca-
rentes atendidas, por meio de 
qualificação profissional técni-
ca de qualidade.

4.
Apoiar o desenvolvimento 
da capacidade de identificar 
oportunidades de negócios 
em rede como alternativa para 
venda dos produtos e promo-
vendo a sustentabilidade do 
projeto.

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.

OBJETIVOS
E METAS
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2. 
Realizadas 1014 horas de capa-
citação em técnicas artesanais 
e de costura, fomentando uma 
aprendizagem progressiva, de 
forma a incentivar as conquistas 
das beneficiárias. 

3.
Além das 804 horas de qualifica-
ção que possibilitam a aprendi-
zagem de um oficio e a geração 
de renda, realizou-se 42 horas de 
atividades em eventos sendo refe-
rentes a participação em 4 feiras, 
com intuito de vendas. 

4.
Foram realizadas 08 horas de 
oficinas de empreendedorismo, 

1.
Realizadas 44 horas de acompa-
nhamento psicossocial em gru-
po e 18 horas de atendimentos 
individuais com beneficiárias e 
familiares. Nenhum encaminha-
mento foi realizado para CREAS 
no decorrer desse ano. 

visando fomentar a capacidade 
de identificar as oportunidades 
de negócio. Realizou-se também 
01 encontro específico em cada 
polo, com apresentação sobre o 
MEI, esclarecimentos de dúvidas 
e discussões sobre economia so-
lidaria e cooperativismo.

5.
Não houve desenvolvimento de 
novas parcerias, mas mantive-
mos as parcerias com Fernado 
Maluhy (tecelagem) para doa-
ção de Retalhos (em 2018 - R$ 
500,00) e outros materiais como 
papel, banner, lonas, potes de 
vidro com tampa, aviamentos 
diversos e palets que foram doa-
dos e úteis ao projeto, porém de 
difícil precificação.

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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30ª Feira de Artesanato de Pindamonhangaba – 
“Arte da Gente”

06 de Maio de 2018
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
O Projeto Vem Ser participou da 30ª 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 do 
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 esperáva-
mos. Discutir e enfrentar as adversidades faz parte das atividades 
do projeto e fomentar a busca criativa para superação, faz parte 
do espirito empreendedor.

Ação Solidaria Projeto Vem Ser 
Feira de Meio Ambiente da Cooperativa MCR

17 de Novembro de 2018
Objetivo: Realização de Oficinas de artesanato com materiais re-
cicláveis.
No sábado, dia 17 de novembro de 2018, duas alunas do projeto 
Vem Ser acompanhadas da professora de artesanato Sra. Jairce, 
participaram da mobilização a favor do meio ambiente na comu-
nidade de Moreira César. Essa ação foi promovida, com o objetivo 
de gerar conscientização aos moradores de Moreira César quanto 
a sustentabilidade ambiental e necessidade de preservação do 
meio ambiente. Além das oficinas de artesanato com materiais 
recicláveis promovida pelo projeto Vem Ser, houve parceria com 
escolas de enfermagem da região que prestaram serviços aferindo 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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pressão, dando dicas sobre cuidados gerais com a saúde, assim 
como, escolas de estética e beleza realizaram corte de cabelo 
gratuito a comunidade.

31ª. Feira de Natal de Pindamonhangaba
“Arte da Gente”

09 de Dezembro de 2018
Objetivo: Divulgação do projeto e venda de produtos.
A Feira de Natal de Pindamonhangaba aconteceu em 2018 
no segundo domingo de Dezembro. O projeto Vem Ser par-
ticipou desse evento com o intuito de divulgação e venda 
de produtos. Assim como ocorreu na 30ª Feira de Artesana-
to – “Arte da Gente” em maio, durante todo o dia, dezenas 
de pessoas passaram no espaço do projeto para apreciar e 
adquirir os lindos produtos que estavam disponíveis. As alu-
nas tiveram a oportunidade de atender o 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 15 e 16 de Dezembro de 2018
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 da 
Accor no Brasil é para o projeto uma oportunidade de de-
mostrar um pouco do resultado obtido, atendendo aos pro-
fissionais da empresa, explicando os processos de definição 
dos produtos, escolha de materiais e produção. Esse ano, ao 
contrário dos demais, as feiras aconteceram regionalmente, 
onde o projeto foi convidado para demonstrar seus produtos 
na cidade de São José dos Campos, uma vez que eu Taubaté 
já houveram oportunidades de exposição e vendas. O evento 
aconteceu nos Hotéis Ibis e Novotel e contou com a participa-
ção de outros artesãos da região. Parte da venda de todos os 
artesãos foi destinada a “Casa São Francisco”.



INSTITUTO
IA3.ORG
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A área psicossocial, no IA3.ORG, surge para 
complementar as demais iniciativas de desenvolvi-
mento em que as crianças e os adolescentes partici-
pantes dos nossos programas estão inseridas. Com 
articulação simultânea entre a Psicologia e Serviço 
Social, estas áreas são responsáveis pela identifica-
ção das vulnerabilidades sociais e emocionais das 
crianças/adolescentes e familiares. Prestar atendi-
mentos, orientações e informações individuais e 
em grupo. Prover acompanhamento aos casos que 
apresentam demandas e que necessitam maior 
atenção, além de, efetuar encaminhamentos para 
Rede Socioassistencial quando necessário. Por fim, 
buscar articulação e participação ativa em todos os 
espaços que promovam a reflexão e debate sobre a 
garantia dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes junto de Rede de Proteção Socioassistencial do 
município de Pindamonhangaba. 

O objetivo principal é promover iniciativas 
que propiciem o autoconhecimento, estimulem a 
conquista da autoconfiança e autonomia, iniciati-
va, protagonismo pessoal e profissional, bem como 
desenvolvimento e conhecimento social, consciên-
cia de seus diretos como cidadão.  

 

ÁREA PSICOSSOCIAL

O trabalho busca estimular nas crianças e 
nos adolescentes o desenvolvimento emocional, 
físico e social, assim como a resolução e supera-
ção de problemas e conflitos. A área Psicossocial é 
um espaço para as crianças e adolescentes identi-
ficarem aspectos da personalidade, exporem suas 
angustias/medos, compartilharem situações pes-
soais, familiares e interpessoais, e ainda refletirem 
sobre sua carreira em orientações profissionais 
considerando suas aptidões e interesses. 

•  Reuniões com pais e responsáveis – Café com Pais

•  Plantão de orientação psicossocial - Plantão de Escuta

• Encaminhamento e articulação com a Rede de 

Serviços Socioassistenciais do município (assistên-

cia social, saúde, educação e outros)

•  Visitas Domiciliares

• Oficinas Orientação Profissional, Acompanhamen-

to nas Empresas e Desligamento.

• Oficinas Saúde Sexual e Sexualidade 

• Oficinas de Desenvolvimento Humano, Direitos 

Humanos e Segurança Pública

• Oficinas de Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas

• Elaboração dos Perfis Profissional

• Aplicação, correção e devolutiva de Testes Psicólogos

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - FEITAL

OFICINAS CARGA 
HORÁRIA

Módulo Básico Preparatório - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 04

Módulo Básico Preparatório - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 08

Módulo Preparatório Básico - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 136

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 132
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

NOME FUNÇÃO OFICINA

Sandra Regina dos 
Santos Alves

Coordenadora - SCFV, 
Assistente Social e 

Facilitadora

Oficina Relações Humanas e Cidadania - Projeto Atores Sociais-SCFV, 
Aprendiz na Empresa  e Primeiro Passos  
Oficina Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras drogas - Projeto Atores 
Sociais-SCFV, Aprendiz na Empresa e Primeiros Passos 
Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Projeto Atores Sociais-SCFV, Apren-
diz na Empresa e Primeiros Passos Oficina de Segurança Pública - Aprendiz 
na Empresa Oficina de Direitos Humanos e Cidadania - Projeto Atores 
Sociais-SCFV,  Aprendiz na Empresa 
Atendimento Psicossocial 
Visita Domiciliar       

Cecília Medeiros de 
Moura Silva Psicóloga e Facilitadora

Oficina Relações Humanas e Cidadania - Projeto Aprendiz na Empresa  
e Primeiro Passos Oficina Orientação Profissional - Projeto Aprendiz na 
Empresa 
Oficina de Direitos Humanos e Cidadania - Aprendiz na Empresa e Primei-
ros Passos

Maisa Batista Ribeiro Assistente Social Acompanhamento Cooperados - Cooperativa MCR

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 Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania

Módulo Específico - Oficina Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas 90

Módulo Específico - Oficina Saúde Sexual e Sexualidade 90

Módulo Específico - Oficina de politica de Segurança Pública voltadas para jovens e adolescentes 24

Módulo Específico - Oficina de Direitos Humanos
Orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso, opinião pública 24

Módulo Específico - Oficina Orientação Profissional 30

Módulo Específico - Geral

Primeiros Passos - Oficina de Relações Humanas e Cidadania 38

Atores Socias - SCFV - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 120

Atores Sociais - SCFV - Fechamento do III - Prevenção das Drogas na Escola Remef João Cesário 01

Atores Sociais - SCFV - Fechamento do III
Prevenção das Drogas na Escola Profª Yolanda Bueno de Godoy 01

Atores Socias - SCFV - Visita Cooperativa de Reciglagem de Moreira César 02

Outros Projetos - Geral

Entrevistas e Feedback para Avaliação de Perfil (56 alunos atendidos) 56

Atendimento Psicossocial (Acompanhamento e Orientações) 36

Reuniões com Pais - Feital - SCFV 01

Atividade Extras 93

Total 793
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3.
Oficinas de Uso de Álcool, Taba-
co e outras Drogas, Saúde Se-
xual e Sexualidade, Orientação 
Profissional e Desligamento Pro-
fissional

4. 
Testes, Entrevistas e Feedback 
para Avaliação de Perfil

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

2.
Oficinas de Relações Humanas 
e Cidadania

OBJETIVOS
E METAS
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1. 
36 horas em orientações indivi-
duais para pais e alunos. As famí-
lias sentiram-se acolhidas e per-
ceberam a equipe como aliados 
na educação de seus filhos.

2.
204 horas de Oficinas de Rela-
ções Humanas e Cidadania para 
os Projetos Aprendiz na Empre-
sa, Atores Sociais e Primeiros 
Passos. Através dessas oficinas, 
as crianças e os jovens tiveram 

como aquisição o autoconheci-
mento, buscando conhecer me-
lhor suas aptidões e sonhos para 
futuro profissional.  

3. 
48 horas de oficinas de orienta-
ção sobre o Uso de Álcool, Taba-
co e outras Drogas, Saúde Sexu-
al e Sexualidade. Através dessas 
oficinas, os jovens tiveram como 
aquisição a conscientização da 
complexibilidade das temáticas 
sobre Sexualidade e Drogas lí-
citas e ilícitas; identificação de 
interesses e estabelecimento 
de aspirações para a vida futu-
ra pessoal e profissional; auxílio 
no pensar em um plano de vida 

para o futuro; e avaliação das 
suas potencialidades e orien-
tação a partir delas e de seus 
interesses.

4. 
Elaboração de 56 entrevistas 
para avaliação de Perfis Pro-
fissionais em consequência de 
aplicações, correções e inter-
pretações de testes psicoló-
gicos, entrevistas individuais, 
observações de dinâmicas de 
grupos e atividades em sala, na 
composição dos perfis que pu-
dessem auxiliar na tomada de 
decisão, tanto do jovem, quan-
to da instituição, no direciona-
mento às vagas de trabalho.

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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Módulo Preparatório Básico 
Oficinas de Relações Humanas e Cidadania

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Módulo Prepara-
tório Básico com o objetivo de, junto às outras oficinas, munir 
os adolescentes de preparo prévio e ferramentas adequadas 
ao desenvolvimento prático da aprendizagem, todos os jo-
vens antes de serem encaminhados às empresas passam por 
um programa intenso de desenvolvimento onde participam de 
oficinas de autoconhecimento pessoal e profissional, comuni-
cação oral e escrita, relações de trabalho, empreendedorismo, 
além de temas transversais relacionados ao desenvolvimento 
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 com o objetivo de, junto às oficinas 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. 
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.     

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 com o objetivo de expor à 
adolescência as drogas da atualidade, suas causas e consequên-
cias, identificação, prevenção e formas de evitar o uso de álcool, 
tabaco e outras drogas, drogas lícitas e ilícitas e importância das 
escolhas para elaboração do Projeto de Vida.

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 Assis-
tente Administrativo, Alimentador de Linha de Produção e Ope-
rador do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor Mercado com 
o objetivo de introduzir a saúde sexual na adolescência; gravidez 
na adolescência; reprodução, contracepção e direitos reprodu-
tivos (métodos anticoncepcionais femininos e masculinos); di-
reitos sexuais e orientação sexual, sexualidade do homem e da 
mulher: anatomia, fisiologia (corpo humano), desejos e história; 
DTS’s - Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Módulo Específico
Oficina de Políticas de Segurança Pública 
voltadas para jovens e adolescentes

Oficina de Políticas de Segurança Pública no Módulo Específico 
para os cursos de Assistente Administrativo, Alimentador de Li-
nha de Produção e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - 
Repositor Mercado tem por objetivo introduzir  o conhecimento 
sobre o conceito de segurança pública e a realidade das ações 
no Brasil,  ampliar o conhecimento sobre a legislação  para saber, 
agir e cooperar com a comunidade, conhecer os órgãos que dão 
suporte a sociedade para ser um agente da comunidade, apre-
sentar aos adolescentes mecanismos de defesa contra abusos, 
desenvolver e estimular a busca por informações e a garantia de 
seus direitos e responsabilidades enquanto cidadão, bem como 
a consciência de seu papel de cidadão diante da comunidade 
como agente multiplicador de ações preventivas e informativas.         
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Módulo Específico
Oficina de Direitos Humanos - Orientação sexual, 
raça, etnia, idade, credo religioso, opinião pública 

Oficina de Direitos Humanos no Módulo Específico para os cursos 
de Assistente Administrativo, Alimentador de Linha de Produção 
e Operador do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor Merca-
do tem por objetivo introduzir e ampliar o conhecimento sobre 
o conceito de Direitos Humanos e seus 30 artigos, bem como in-
formar os adolescentes sobre seus direitos, deveres e responsa-
bilidade enquanto cidadão, domínio de si mesmo e tolerância e 
respeito com a diversidade social.   

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

Oficina de Relações Humanas e Cidadania no Atores Socias - Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculas (SCFV) tem por obje-
tivo informar, orientar quanto aos direitos sociais  da população e 
formas de acesso pela esfera pública municipal por meio do serviços 
ofertados pela Rede Socioassisentcial do município, especialmente 
no CRAS; orientar crianças e jovens quanto aos Direitos Humanos, 
ECA e fomentar, estimular o desenvolvimento da consciência e par-
ticipação cidadã , bem como o protagonismo infanto -juvenil.  

Testes, Entrevistas e Feedback para 
Avaliação de Perfil (56 alunos atendidos)

Elaborar perfis profissionais de todos os jovens pertencentes ao 
Projeto Aprendiz na Empresa; realizar aplicação, correção e inter-
pretação de teste psicológicos e não psicológicos, entrevista indi-
viduais e observações em sala de aula; orientar a equipe psicosso-
cial, coordenação e facilitadores na condução de suas atividades e 
ações relacionadas à escolha da educação superior e carreira pro-
fissional, possibilitando também um encaminhamento mais asser-
tivo ao Programa de Aprendizagem; utilizar o modelo Lominger 
de Competência - sistema integrado de solução altamente eficaz 
de gestão de talentos; acompanhar o desenvolvimento do jovem 
nas oficinas, com o objetivo de identificar possíveis dificuldades, 
propor intervenção em apoio e se aproximar o entendimento 
quanto ao seu perfil nas atividades cotidianas.

Atendimento Psicossocial 
(Acompanhamento e Orientações)

Acolher a queixa manifestada; avaliar as principais demandas do 
solicitante; 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 realizar 
encaminhamentos externos (CRAS, CAPS, outros serviços da rede 
socioasistencial ); realizar documentação e arquivamento das de-
mandas em prontuários individuais, para histórico e deveres legais.
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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 06 18

2018
Feital - SCFV - Manhã 30 90

Araretama - Manhã 0 0

TOTAL 164 393

O Projeto Atores Sociais - SCFV, por meio 
do acesso do Programa de Incentivo à Cultura e 
uso das técnicas teatrais como eixo pedagógico, 
tem por objetivo o desenvolvimento humano, 
fomento a cidadania e protagonismo juvenil, 
entre as crianças e adolescentes. É tipificado 
como Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos e utiliza uma metodologia mais lú-

PROJETO ATORES SOCIAIS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

dica, organizada em percursos para as crianças 
entre 10 e 14 anos. Com encontros regulares, es-
ses percursos são cuidadosamente preparados 
pela orientadora social e acontecem de forma 
multidisciplinar entre as oficinas de Relações 
Humanas e Cidadania, Roda de Leitura, Jogos 
Teatrais e Meio Ambiente.

V Edição – 2018, com objetivo de pro-
mover o acolhimento e desenvolvimento das 
relações humanas e cidadania por meio de ativi-
dades lúdicas, o programa proporciona o acesso 
à cultura, atividades alternativas de aprendiza-
do, a conquista da autonomia, além da aquisi-
ção e reforço dos valores morais e éticos.

O programa proporcionou um espaço de 
convivência e fortalecimento de vínculos à 30 
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 experimentar a chance de 
construir e interpretar diversos papéis que com-
plementem sua formação enquanto indivíduo, 
oportunizando experiências que ampliem sua vi-
são e perspectiva de futuro, favoreça e estimule o 
fortalecimento dos princípios éticos, dos valores 
morais, do respeito ao próximo e o desenvolvi-
mento de recursos internos no estabelecimento e 
alcance dos objetivos.
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 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) - FEITAL

OFICINAS CARGA HORÁRIA

Relações Humanas e Cidadania 108

Roda de Leitura e Jogos Teatrais 114

Educação Ambiental 105

Total 327 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Sandra Regina dos Santos Alves Coordenadora e Facilitadora Relações Humanas e Cidadania

Manoel Vieira da Silva Netto Facilitador Jogos Teatrais/Roda de Leitura 

Ariane Carvalho da Cruz Facilitadora Educação Ambiental

Letícia dos Santos Mathias Facilitadora Educação Ambiental
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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.

OBJETIVOS
E METAS
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1 | 2 | 3.
O Projeto SCFV,  um total 324 
horas de oficinas, com um 
total de 108 encontros regu-
lares.   Com promoção de ofi-
cinas em temas transversais, 
voltados ao desenvolvimento  
das relações humanas, cidada-
nia, educação ambiental, jo-
gos teatrais e roda de leitura. 
Através das oficinas ofertadas 
em 2018, foi possível perceber 
que a evolução do senso críti-
co, as crianças conquistaram o 
entendimento sobre a impor-

tância da família e dos valo-
res recebidos, do respeito, da 
solidariedade, da amizade, da 
sociedade onde vivem, do con-
vívio saudável e da necessida-
de e importância de cuidar do 
planeta 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 06 encontros 
com pais e familiares das 
Crianças, tratando de temas 
como fatores de risco e pre-
venção (sexualidade e drogas). 
Fechamento de Percursos com 
os temas Conflitos e Paz.  E 
60 atendimentos individuais 
com os pais das crianças inse-
ridas no Polo Feital, cujo ob-
jetivo foi de conhecer melhor 
a dinâmica familiar de cada 
criança, de forma a identificar 
as possíveis vulnerabilidades 
sociais e emocionais.        

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Visita na Cooperativa Reciclagem 
Moreira César Recicla  

27 de abril de 2018
Objetivo: Ampliar o aprendizado sobre a importância da recicla-
gem e do trabalho dos catadores de material reciclado para as ci-
dades. 
Descrição da Atividade: A visita das crianças na cooperativa, pos-
sibilitou ampliar o horizonte e o conhecimento das mesmas so-
bre o aprendizado adquirido na oficina de Educação Ambiental, a 
respeito da coleta seletiva. As crianças tiveram uma palestra com 
a responsável pela cooperativa, após conheceram o trabalho rea-
lizado pelos cooperados, desde a chegada do material na coope-
rativa até a prensa. Após a visita no galpão, as crianças ajudaram 
a plantar hortaliças e ervas culinárias na horta da cooperativa, sob 
a orientação da facilitadora da oficina de Educação Ambiental. Ao 
final das atividades, foi realizado um lanche entre as crianças e os 
cooperados como forma de integração e valorização de seus tra-
balhos para a sociedade.

1º Fechamento
Tema: Administração de Conflitos 

02 de julho de 2018
Objetivo: Realizar o fechamento do primeiro percurso com apre-
sentação do tema Administração de Conflitos.
Descrição da Atividade: A apresentação das crianças para os pais e 
familiares ocorreu no encontro regular do fechamento de percur-
so com o tema “Administração de Conflitos”. A escolha pelo tema 
se deu com base nas aulas da oficina de Relações Humanas e Ci-
dadania. Buscou-se uma integração dessa oficina especialmente 
com Jogos Teatrais e Roda de Leitura, onde as crianças foram in-
centivas a desenvolver a criação de uma peça teatral que pudesse 
retratar o tema conflito. No decorrer do planejamento e ensaios 
do fechamento de percurso, as aulas da oficina de Jogos Teatrais, 
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Roda de Leitura e Relações Humanas e Cidadania, foram integra-
das, sendo que as crianças com auxílio do facilitador de teatro 
criaram e desenvolveram uma história sobre o conflito com um 
desentendimento ocorrido entre um grupo de amigos no jogo 
da copa do Brasil (aproveitaram o período de copa para criar uma 
cena). Assim, a partir de uma situação banal de um pequeno pro-
blema que não conseguiram resolver inicialmente, tornou-se um 
desentendimento mais grave entre o grupo, mas que no decorrer 
da cena apresentavam uma solução sobre a situação, transmitin-
do dessa forma, uma mensagem sobre a importância de saberem 
resolver os conflitos para que eles não se tornem um problema. As 
crianças evidenciaram o quanto é importante ter respeito a tudo e 
a todos para que o convívio familiar e social se torne amigável, sau-
dável, respeitoso e harmonioso. Ao final da apresentação algumas 
crianças do SCFV realizaram a leitura de uma mensagem sobre o 
conflito para os pais. Após apresentação das crianças realizamos 
um momento festivo com o tema de festa junina, com um lanche 
comunitário, fortalecendo os laços familiares e comunitários.  

2º Fechamento de Percurso 
Tema: Paz 

02 de julho de 2018
Objetivo: Realizar o fechamento do terceiro percurso com apre-
sentação do tema de paz, amor e união.  
Descrição da Atividade: A apresentação desse tema ocorreu no 
encontro regular do fechamento de percurso. A escolha do tema 
se deu com base nas aulas da oficina de Relações Humanas e Cida-
dania, a partir do material trabalhado no 4º Percurso -  Cidadania e 
Solidariedade, onde foi discutido e feito reflexão junto as crianças 
sobre a importância dos Direitos Humanos, Direitos das Crianças 
e Adolescentes e do quanto é necessário que todos tenham paz 
para se desenvolver, que o mundo possa ser melhor a todos, pre-
valecendo dessa forma o sentimento de amor e união. Essas refle-
xões centrais é que impulsionaram a escolha do tema: Paz. Buscou-



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

74 Relatório Anual 2018

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-se mais uma vez, a integração entre todas as oficinas para que as 
crianças pudessem ensaiar a apresentação de dois textos, sendo: 
“Em busca da Paz” que trata da paz entre os homens, a natureza, e 
o outro “Um Cordel de Natal” que retrata do verdadeiro sentido do 
espírito natalino e aborda o consumo da sociedade. Com o auxílio 
do facilitador da oficina de Jogos Teatrais, as crianças realizam o 
planejamento e os ensaios do fechamento do percurso de como 
seria a apresentação de final de ano. As crianças foram divididas 
em dois grupos para que cada grupo ficasse com um texto. No dia 
da apresentação as crianças transmitiram a mensagem aos pais 
por meio da apresentação dos dois textos, conforme proposto a 
eles. Ao final da apresentação o Coordenador do Projeto ressaltou 
a mensagem dos dois textos e do quanto é importante as pessoas 
valorizarem a paz, buscarem a paz no mundo, em seus lares e em 
todos os lugares e do real sentido do espírito natalino. Após apre-
sentação das crianças realizamos um momento de confraterniza-
ção de Natal para fortalecer a parceria do IA3 com as famílias, bem 
como os laços familiares e comunitários.  

Celebração ao dia do Voluntário
Equipe da Oscar Calçados

28 de agosto de 2018
Objetivo: Valorizar a importância do trabalho voluntário para a so-
ciedade.  
Descrição da Atividade: Esta atividade contou com a ação voluntá-
ria de alguns funcionários da Oscar Calçados que realizaram no IA3 
algumas atividades para os projetos. Sendo que no Projeto Atores 
Sociais – SCFV, os voluntários ajudaram na organização do lance e 
serviram pipoca e refrigerante para as crianças na sessão de cine-
ma com o filme “LORAX: em busca da trúfula Perdida”. Ao final da 
atividade, os voluntários conversaram com as crianças e evidencia-
ram sobre a importância do trabalho voluntário para a sociedade. 
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Celebração ao Dia da Árvore

21 de setembro de 2018
Objetivo: Valorizar a natureza e a importância da árvore para o 
mundo. 
Descrição da Atividade: A celebração ao dia da árvore ocorreu na 
sede do IA3.ORG, onde as crianças aprenderam na oficina de Edu-
cação Ambiental sobre a importância da árvore para o Planeta Ter-
ra. O Instituto recebeu doações de algumas espécies frutíferas do 
viveiro municipal da Secretaria do Meio Ambiente do município 
de Pindamonhangaba, como jabuticaba, acerola e as mudas foram 
doadas aos pais, familiares, pessoas da comunidade e profissionais 
do IA3.ORG pelas crianças. 

3º Fechamento
Tema: Prevenção das Drogas

28 de outubro a 22 de novembro de 2018
Objetivo: Realizar o fechamento do segundo percurso com 
trabalho de prevenção no bairro do Feital na escola Municipal 
João Cesario Remefi e Estadual Profa. Yolanda Bueno de Godoy. 
Descrição da Atividade: As crianças realizaram o fechamento 
do segundo percurso dentro da escola Municipal e Estadual do 
bairro do Feital, com o tema “Prevenção das Drogas”. Foi traba-
lhado com as crianças o respectivo tema dentro das aulas do 
3º Percurso “Fatores de Risco e Prevenção”, onde as crianças fo-
ram orientadas que iriam realizar uma atividade na escola onda 
estudavam a partir da criação de um folder. As crianças foram 
divididas em dois grupos, sendo que um grupo iria fazer um 
folder para ser apresentado na escola municipal João Cesario 
(neste grupo ficaram os alunos matriculados nesta escola) e ou-
tro das crianças estudantes na escola Estadual Profa. Yolanda 
Bueno de Godoy. Foi realizado um trabalho de parceria com a 
direção das respectivas escolas para que as crianças pudessem 
ir em salas de aula entregando os folders e explicando sobre as 
consequências das drogas. Durante o planejamento da ativida-
de as crianças criaram o folder e ensaiaram nas aulas da oficina 
de Jogos Teatrais como iriam levar a informação para dentro das 
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escolas. Cada grupo organizou sua apresentação com o auxílio 
dos facilitadores das oficinas de Relações Humanas, Cidadania 
e Jogos Teatrais. Além do folder, cada grupo criou um cartaz 
grande com informações sobre as consequências das drogas no 
organismo humano e este cartaz foi doado e fixado em cada 
escola no dia da apresentação. Em 28/10/18, ocorreu a apre-
sentação na escola municipal e dia 22/11/18 na escola estadual.

Encerramento das aulas
 Visita no Parque da Cidade 

14 de dezembro de 2018
Objetivo: Realizar o encerramento das aulas com uma atividade 
lúdica. 
Descrição da Atividade: O encerramento das atividades do SCFV 
ocorreu no parque da Cidade de Pindamonhangaba, onde as 
crianças do Polo Feital tiveram a oportunidade de vivenciar uma 
tarde lúdica em contato com a natureza. A visita no Parque pro-
piciou muitas brincadeiras como andar de bicicleta, caminhadas 
na pista, futebol no campo de areia, brincadeiras na pista de cross, 
entre outras, além de compartilhar um lanche especial juntos. Des-
sa forma, o encerramento das atividades no ano de 2018, ocorreu 
de forma recreativa, animada, alegre, valorizando a peculiaridade 
dessa faixa etária, mostrando o quanto é importante que as crian-
ças possam brincar e se divertir. Assim sendo, o contato com a na-
tureza permite que as crianças valorizem os parques e vivenciem 
outras formas de brincadeiras mais saudáveis que possam contri-
buir com seu processo de desenvolvimento humano.    
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ANO UNIDADE
Nº. 

ATENDIDOS 
DIRETOS

Nº. 
ATENDIDOS 
INDIRETOS

PÚBLICO

2015 Feital 35 105 -

2016 Feital 136 408 7.328

2017 Feital 64 192 2.020

2018

Araretama 17 51

1.500
Jd. Regina 15 45

Feital 29 87

Piracuama 26 78

TOTAL 322 966 10.848

O Projeto Atores Sociais, modulo Teatro, por 
meio do acesso à 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 
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 divididas 
em três módulos: Módulo I – Prática Teatral, Mó-
dulo II – Teoria Teatral e módulo III – Elementos 
Técnicos do Teatro. 

PROJETO ATORES SOCIAIS | TEATRO

IV Edição – 2018, além das ofici-
nas preparatórias, buscando proporcionar pos-
sibilidades de conhecimento de técnicas mais 
apuradas e de se adquirir vivência teatral, foram 
organizados encontros, “workshops”, que além 
de oportunizar o estabelecimento de conexão 
entre os jovens dos diferentes polos atendidos 
pelo IA3.ORG, gerou oportunidades de amplia-
ção da vivência de outros atores em cena. O 
programa além da base teórica, busca garantir 
elevada base prática visando dar experiência, 
oportunidade aos jovens para testar limites de 
superação e exposição na prática teatral, me-
lhorando, cognição, comunicação, desinibição 
e elevação da autoestima.

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Alberto Santiago Coordenador e 
Facilitador

Coordenação;  Jogos Teatrais; Interpretação; Teoria Teatral;  Intro-
duções técnicas; Montagem; Produção; Apresentações Públicas.

Wesley Silva Facilitador Jogos Teatrais; Montagem, Interpretação e Musicalização Teatral.

 ATORES SOCIAS SCFV (TURMA MANHÃ) 
ARARETAMA

OFICINAS CARGA HORÁRIA

Interpretação 217

Jogos Teatrais 361

Produção 72

Teoria Teatral 145

Introdução em Técnicas 72

Oficina de Musicalização no Teatro 39

TOTAL 906
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1.
Fornecer iniciação a formação 
teatral para 800 adolescentes 
com mais de 14 anos, através de 
técnicas básicas do fazer teatral 
prático, teórico e técnico. 

2.
Estimular à prática da leitura e 
da escrita.

3.
Promover intercâmbio cultural 
entre os alunos de teatro do 
IA3.ORG com jovens em proces-
so semelhantes em outras cida-
des 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 projeto.

OBJETIVOS
E METAS
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1.
Total de 87 participantes no 
módulo Teatro. 

2.
Total de 87 participantes no 
módulo Teatro: estímulo à práti-
ca de leitura e da escrita.

3.
Participação nos:
21ª FESTIL
40º FESTE
XII FESTIPOEMA
Ampliando assim as possibilida-
des de intercâmbio cultural

4.
Os espetáculos “O Gato Mo-
lhado e a Andorinha Sinhá” e 
“Tem Frufru Nesse Angu” par-
ticipou do 21º FESTIL. Os espe-
táculos “E Se...” e “As Estrelas 
do Céu” participaram do 40º 
FESTE. 
No FESTIPOEMA os benefi-
ciários participaram com os 
poemas “Poemas ao Vento”, 
“Pesca(dor)”, “Encontrar-se” e 
“Último Deus”. 

5.
Com diversas esquetes “A Natu-
reza em Apuros”, “A Última Se-
mente” e “Medeia em Fases” os 
alunos fizeram um total de 13 
apresentações em locais dis-
tintos, especialmente nas esco-
las e comunidades onde ocor-
rem as atividades, atingindo um 
público de 1.500 pessoas.

6.
Realizado atendimentos indi-
viduais, quando necessário aos 
jovens e familiares.

RESULTADOS
ALCANÇADOS
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E.E. João Pedro Cardoso

26 de abril de 2018 (alunos do Polo Feital)
Aos alunos do Polo Feital foi ofertada a oportunidade de assistir ao 
espetáculo “Alice no Subterrâneo”, apresentado pela Cia. Tesperia-
na IA3.ORG, alunos que concluíram o programa em 2017.

21º FESTIL – Festival de Teatro Estudantil

08 de setembro de 2018 (alunos dos Polos Araretama, Feital 
e Piracuama)
Espetáculos: “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” e “Tem Frufru 
Nesse Angu”
 

E.E. Monsenhor João José de Azevedo

17 de setembro a 10 de outubro de 2018 (turma 1 Piracuama)
Com a peça teatral “Medeia em Fases”, a turma 1 do Piracuama 
realizou apresentações, com posterior discussão de avaliação da 
montagem e aperfeiçoamento do trabalho.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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XII FESTIPOEMA – Festival de Poemas
 de Pindamonhangaba

13 a 14 de outubro de 2018 (alunos dos três Polos, Feital, 
Araretama e Piracuama)
Durante o processo de experimentação do curso os alunos 
dos 3 Polos onde ocorrem o projeto: Feital, Araretama e Pira-
cuama, realizaram apresentações no XII FESTIPOEMA – Festi-
val de Poemas de Pindamonhangaba, tradicional evento que 
reúne num concurso nacional a literatura e interpretação cê-
nica. As apresentações aconteceram no Teatro Galpão:

13/10/2018 - Piracuama (Turma 1)
Apresentou o poema “Poemas ao Vento”
13/10/2018 - Piracuama (Turma 2) 
Apresentou o poema “Pesca(dor)”
14/10/2018 - Araretama 
Apresentou o poema “Encontrar-se”
14/10/2018 - Feital - Apresentou o poema “Último Adeus”

40º FESTE – Festival Nacional de Teatro

21 de novembro de 2018 (alunos do Polo Feital)
Espetáculo: “E Se...”
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40º FESTE – Festival Nacional de Teatro

22 de novembro de 2018 
(alunos dos Polos Araretama e Piracuama)
Espetáculo: “As Estrelas do Céu”

Centro Comunitário do Feital

04 de dezembro de 2018
Como resultado das oficinas realizadas ao longo do ano, o even-
to de encerramento de percurso foi realizado com a participação 
dos grupos dos 3 Polos do projeto. Além da oportunidade de 
relacionamento e troca de experiências entre os alunos de dife-
rentes grupos foram realizadas as apresentações dos trabalhos 
produzidos nos Polos. A programação foi:

– Alunos do Araretama, Feital e Piracuama 1 e 2:
Reapresentação: “Obras do FESTIPOEMA”
– Alunos do Piracuama 2:      
Esquete: “A Natureza em Apuros”  
– Alunos do Feital:       
Esquete: “A Última Semente”   
– Alunos do Piracuama 1:       
Peça Teatral: “Medeia em Fases” 
  

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Nº ATENDIMENTOS UNIDADE Nº ATENDIMENTOS Nº APRESENTAÇÕES /
ENSAIOS ABERTOS

2013 151 225 31

2014 189 275 04

2015 208 269 04

2016 231 295 09

2018 026 052 02

Total 805 1116 50

Este projeto tem por objetivo promover o 
ensino da música instrumental, teoria musical e 
canto coral, como alternativa a inclusão, trans-
formação social e expansão do universo cultural 
e musical de jovens e adolescentes do municí-
pio de Pindamonhangaba. 

PROJETO CONTRAPONTO
MÚSICA QUE TRANSFORMA!

IV Edição – 2018, em 2018 por falta 
de recurso o projeto ocorreu apenas no 2º semes-
tre, focado no afinamento das habilidades do gru-
po avançado e nos ensaios em grupo dos benefi-
ciários que compõem a orquestra. Ocorreram 02 
apresentações públicas ao final do ano.  

CONTRAPONTO FEITAL

OFICINAS CARGA HORÁRIA

Ensaio Orquestra 140

Total 140 horas

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Willians Jobair da Silva Facilitador Teoria, Cordas Agudas, Maestro 
Regente e Coordenador

Jocimara Letícia de Lima Akahane Assistente de Produção
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1.
Promover o desenvolvimento 
do ensino de música instru-
mental, teoria e canto coral a 40 
crianças e adolescentes entre   
09 a 21 anos;

2.
Possibilitar aos alunos a constru-
ção de conhecimentos musicais 
que permitam continuidade nos 
estudos musicais;

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

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

OBJETIVOS
E METAS
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1.
Foi proporcionado atendi-
mento a 35 participantes, 
resultando na regularidade e 
frequência de 26 crianças e 
adolescentes participantes 
das aulas e propostas do Proje-
to Contraponto.      

2.
Foi oferecido aulas de pratica 
musical instrumental avança-
da, fornecendo os instrumen-
tos para realização das aulas e 
ensaios semanais.     

RESULTADOS
ALCANÇADOS

3.
Foi oferecido métodos de en-
sino musical, material didático 
atual e moderno, bem como a 
execução de músicas do con-
texto social dos alunos.

4.
Realizadas 2 (duas) apresen-
tações públicas na comunida-
de onde o projeto é realizado.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Apresentação Musical da Orquestra
 Escola Estadual Prof.ª Yolanda Bueno de Godoy

 01 de dezembro de 2018
A orquestra realizou a abertura do evento Programa Escola da Fa-
mília como forma de abrilhantar o evento que homenageou os 
voluntários que atuaram ao longo do ano na escola Profª Yolanda 
Bueno de Godoy.
O evento contou com acesso gratuito, promovendo a ligação da 
música erudita aos familiares dos jovens presentes e comunidade 
em geral.

Apresentação Musical da Orquestra
Noite Cultural Natalina na Comunidade

22 de dezembro de 2018
A Orquestra do Projeto Contraponto foi  convidada à realizar a 
abertura do evento em forma de apresentação artística musical 
na Noite Cultural Natalina. O evento ocorreu no principal cam-
po de futebol da comunidade (Campo do Cantareira). 
O evento teve por objetivo a comemoração da chegada do Pa-
pai Noel e encerramento de atividades do ano da Associação 
de Bairro e proporcionou aos nossos jovens a oportunidade de 
se apresentarem publicamente, conhecerem outros grupos das 
atrações culturais que lá se apresentaram.   
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