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“O pouco com Deus é muito” – jargão am-
plamente utilizado por aqueles que possuem ou 
receberam pouco, mas, com consciência, querem 
imprimir esperança e autoconfiança; e com muito 
esforço, dedicação e economicidade realizar o que 
precisam. É com esta expressão que inicio nosso di-
álogo detalhando os principais resultados obtidos 
ao longo de 2019.

Constituído com a missão de contribuir para 
o desenvolvimento do jovem como agente de trans-
formação de sua própria realidade, alcançando a sua 
transformação pessoal, e com o empoderamento e 
espírito coletivo da comunidade, o Instituto IA3.ORG 
empreende ações diariamente. 

A estrutura física, a proximidade com as co-
munidades atendidas, buscar fazer sempre mais e 
melhor e o amor impresso em nossas ações consti-
tuem-se como alguns de nossos pilares. Buscamos 
exercer um papel fundamental para o rompimento 
do ciclo de exclusão social dos jovens, fortalecendo-
-os como indivíduos. Esse papel estende-se à comu-
nidade como espaço de convivência, de busca de 
referências, de articulação com outros atores com o 
objetivo de garantir os direitos da criança e do ado-
lescente. Além de ser espaço de qualificação técnica, 
acesso à cultura e iniciativas que buscam um des-
pertar da consciência ambiental.

Apesar do pouco recurso, com elevada dedi-
cação da equipe técnica e dos poucos voluntários 
envolvidos conseguimos manter o atendimento 
próximo ao patamar dos anos anteriores. Em 2019, 
atendemos diretamente 654 beneficiários dentro da 

CARTA DO PRESIDENTE

instituição, promovemos 6.283 horas de qualifica-
ção, além da realização de 26 apresentações públi-
cas de teatro pelo projeto Atores Sociais e das came-
ratas e orquestra musical pelo projeto Contraponto. 
Com o apoio da nossa Mobilizadora de Parcerias, 
Recursos e Comunicação Institucional, conseguimos 
dar voz e ouvir os depoimentos de todos os jovens 
atendidos pelo Instituto neste ano. O material co-
lhido foi extremamente importante para confirmar 
que estamos no caminho certo e combustível para 
continuar empreendendo nossas ações. 

Este relatório de atividades é nossa forma 
concreta, sintética e transparente de apresentar o 
que foi possível ser realizado com o apoio/patrocí-
nios recebidos por meio de incentivo fiscal, convê-
nios com a Secretaria de Assistência Social e colabo-
ração de nossos associados e empresas parceiras. 
O amor e a dedicação poderão ser sentidos em al-
guns depoimentos, no olhar vibrante e no sorriso 
dos jovens impressos em palavras e imagens que 
compartilharemos ao longo deste relatório.

Aos nossos poucos patrocinadores, asso-
ciados, parceiros, voluntários e equipe técnica, o 
nosso agradecimento! Nada poderíamos fazer so-
zinhos. Realizar o BEM só tem sido possível por ter 
mais alguém acreditando e contribuindo com o 
nosso trabalho.

Com gratidão,

Charles Almeida
Presidente
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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 legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade, economicidade e eficiência;

Adoção de práticas de gestão adminis-
trativa necessárias e suficientes a coibir 
a obtenção, de forma individual ou co-
letiva, de benefícios ou vantagens pes-
soais, em decorrência da participação 
em processos decisórios;

Observância dos princípios fundamen-
tais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade;

Prestação de contas de todos os recur-
sos e bens de origem pública de acor-
do com o prescrito no parágrafo único 
do art. 70 da Constituição Federal;

Publicidade, por qualquer meio eficaz, 
no final do ano fiscal, dos relatórios de 
atividades e das demonstrações finan-
ceiras da Entidade, incluindo as certi-
dões 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



INSTITUTO IA3.ORG  

9Relatório Anual 2019

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



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

10 Relatório Anual 2019

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 
(Feital) – Pindamonhangaba/SP – CEP: 12.442-230.

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

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

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

Polo V: Rua Wilson Muassab, 15 – Araretama – 
Pindamonhangaba/SP – CEP:  12.423-600.

Polo VI: Rua Barão Homem de Mello, 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 177

Projeto Primeiros Passos 118

Projeto Vem Ser 078

Projeto Contraponto 103

Projeto Atores Sociais - Desenvolvimento Humano SCFV 073

Projeto Atores Sociais – Módulo Teatro 105

Beneficiários Diretos Impactados em Atividades Continuadas na Instituição 654

Público Direto Impactado em Atividades Continuada e Pontuais - Meio Ambiente 104

Público Direto Impactato  - Apresentações Públicas - Culturais 1.450

Horas de Qualificação em 2019 5.214

EVENTOS COMUNITÁRIOS
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Apresentações Públicas do Teatro, Coral e Orquestra 29 Eventos

Atividades de Intervenção Ambiental 01 Eventos

Visitas Técnicas 11 Eventos

Viagem Cultural 04 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 27

Voluntários 26

Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 19

Patrocinadores Pessoa Jurídica 03

Associados 70
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DEPOIMENTOS

Eu tinha muita vontade de fazer um curso de barbeiro, mas 
é muito caro e eu não sabia como eu ia conseguir. Procurei, 
procurei e nada até que achei o IA3. Aí eu me inscrevi, fiz o 
curso e me formei. Depois que eu me formei, pensei como 

é que eu vou comprar as coisas agora, porque é caro e eu 
não tinha dinheiro também. Aí me inscrevi para o Aprendiz 

e agora eu tenho um serviço de aprendiz e também tenho o 
de barbeiro. Eu saio da empresa, já vou cortar cabelo, é um 

dinheiro que entra e que já me ajuda bastante. Talvez se não 
existisse o IA3, eu não estaria trabalhando até hoje.”

Maicon Douglas
19 anos

Projeto Primeiros Passos e Aprendiz na Empresa

“
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Com relação a minha família, as oportunidades são mínimas, 
sempre foram. A minha mãe... boa parte da vida foi usuária 
de drogas. Então, eu tinha que trabalhar, só que como, né? 
Porque eu deixei de fazer curso, parei de estudar... Voltei 
aos estudos ano passado pra finalizar esse curso, mas eu 
parei de estudar... eu não tinha renda. Daí eu vi o projeto, 
me inscrevi, mas sem intenção nenhuma e eu consegui. Em 
fevereiro eu já estava trabalhando e o IA3 mudou muito. 
Eu morava de aluguel... (até ruim falar isso), mas numa casa 
péssima e agora eu tô no meu apartamento. Então, eu com-
prei os meus móveis, eu tô pagando o meu casamento. O 
IA3 mudou completamente a minha vida, de verdade.”

Gabrielle
20 anos
Projeto Aprendiz na Empresa

“

O IA3 significa pra mim uma segunda família porque é 
aqui que eu consigo conversar, é aqui que eu consigo me 

expressar. O IA3 me ajudou bastante no meu processo... na 
minha luta contra a depressão e a solidão. Significa muita 

coisa pra mim. Antes eu não conseguia me expressar igual 
eu consigo hoje. Antes eu não conseguia chegar e conversar 

com alguém. Eu... digamos assim, eu era muito “solitário”. 
Entre aspas porque eu tinha a minha família, mas aqui eu 

consegui me expressar, colocar tudo que estava aqui dentro 
pra fora em personagens e em cenas. Isso foi muito bom pra 

mim. Foi muito bom eu conseguir me expressar, eu con-
seguir colocar numa cena aquilo que estava dentro de mim 

porque me fazia muito mal e o IA3 me ajudou muito com 
isso, muito mesmo.”

Ramon
17 anos

Projeto Atores Sociais

“
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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

Unifor-
mes

Despesas 
Diversas

Trans-
porte

Alimentação 
dos Adoles-

centes

Manu-
tenção

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

2019 177 531 44

TOTAL 1165 3495 330

XI Edição/2019, desde sua cons-
tituição, 1165 jovens participaram do Módulo 
Preparatório Básico para o mercado de trabalho, 
onde ocorrem as oficinas de Relações Humanas e 
Cidadania, Jogos Teatrais e Organização Empresa-
rial. Do total de jovens que participaram do pro-
grama, houve 330 inserções formais no mercado 
de trabalho, sendo que 44 no ano de 2019.

O programa auxilia o jovem a vislumbrar no-
vos horizontes, a cursar o nível Superior e trabalhar 
em grandes empresas que fazem parte do progra-
ma. Jovens dos quatro cantos do município partici-

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.

pam do Programa de Aprendizagem. Ao ser inseri-
do 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, dan-
do continuidade a seu desenvolvimento e abrindo 
assim, oportunidades para novos jovens conquista-
rem sua primeira experiência profissional.
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 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE FEITAL
Oficinas Carga Horária

Autoconhecimento 10

Relações de Trabalho 10

Comunicação 20

Organização Empresarial 76

Informática 76

Jogos Teatrais 76

Relações Humanas e Cidadania 76

TOTAL 344

 MÓDULO DESENVOLVIMENTO HUMANO - UNIDADE ARARETAMA
Oficinas Carga Horária

Autoconhecimento 10

Relações de Trabalho 10

Comunicação 20

Organização Empresarial 76

Informática 76

Jogos Teatrais 76

Relações Humanas e Cidadania 76

TOTAL 344

MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ALIMENTADO DE LINHA DE PRODUÇÃO
Oficinas Carga Horária

Almoxarifado 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos 12

Direitos Humanos 18

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do Trabalho 6

Educação Fiscal 6

Educação Para o Consumo 12

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda 24

Gestão da Qualidade 12

Inclusão Digital 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 12

Liderança Vivenciada 24

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 12

Orientação Profissional 18

Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 12

Processos de Produção 24

Raciocínio Lógico Matemático 12

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos: Gêneros 12

Segurança Pública 6

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

TOTAL 294
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO ASSISTENTE ADMINSTRATIVO
Oficinas Carga Horária

Administração de Pessoal 18

Almoxarifado 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Arquivamento de Documentos 6

Atendimento ao Cliente 12

Comunicação Oral e Escrita: Comunicação Comercial 12

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos 12

Direitos Humanos 12

Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do Trabalho 6

Educação Fiscal 6

Educação para o Consumo 12

Formas alternativas de geração de trabalho e renda com enfoque na juventude 6

Gestão da Qualidade 12

Gestão de Área 12

Inclusão Digital 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 6

Liderança Vivenciada 12

Logística 12

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 12

Orientação Profissional 18

Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 12

Raciocínio Lógico Matemático 12

Recursos Humanos 18

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos: Gêneros 12

Segurança Pública 6

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

TOTAL 294
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO OPERADOR DO COMÉRCIO 
EM LOJAS E MERCADO REPOSITOR MERCADORIAS

Oficinas Carga Horária
Almoxarifado 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 6

Atendimento ao Cliente 12

Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de Textos 12

Direitos Humanos 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do Trabalho 6

Educação Fiscal 6

Educação Para o Consumo 12

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda 36

Gestão da Qualidade 12

Inclusão Digital 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 6

Liderança Vivenciada 18

Organização, Planejamento e Controle do Processo de Trabalho 12

Orientação Profissional 18

Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 12

Raciocínio Lógico Matemático 12

Reposição de Materiais 18

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos: Gêneros 12

Segurança Pública 6

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

TOTAL 288
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Ana Carolina Campos Analista Adminis-
trativo

Oficina de Direitos Trabalhistas e Previdenciários;
Oficina de Recursos Humanos.

Ana Lívia Carvalho
Mobilizador(a) de 
Parcerias e Capta-
ção de Recursos

Oficina de Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho;
Oficina de Orientação Profissional.

Anderson Silva Analista Adminis-
trativo

Oficina de Educação Empresarial;
Oficina de Almoxarifado;
Oficina de Atendimento ao Cliente;
Oficina de Educação Para o Consumo;
Oficina de Saúde e Segurança do Trabalho.

André Aquino Voluntário Oficina de Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda.

Ângela Lopes Voluntária Oficina de Gestão da Qualidade.

Angelino Júnior Voluntário Oficina de Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas.

Antônio Marcos Voluntário Oficina de Gestão da Qualidade.

Ariane Castro Coordenadora de 
Projetos

Oficina de Educação Empresarial;
Oficina de Análise de Problemas e Tomada de Decisão;
Oficina de Arquivamento de Documentos;
Oficina de Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de 
Textos;
Oficina de Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do 
Trabalho;
Oficina de Educação Para o Consumo;
Oficina de Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda;
Oficina de Gestão de Área;
Oficina de Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho;
Oficina de Liderança Vivenciada;
Oficina de Organização, Planejamento e Controle do Processo de 
Trabalho;
Oficina de Reposição de Materiais.

Benedito Oliveira Voluntário Oficina de Administração de Pessoal.

Carolina Satim Voluntária Palestra sobre Tecnologia - Tecnologia: benefícios e riscos.

Cecília Medeiros Facilitador

Oficina de Relações Humanas e Cidadania;
Oficina de Direitos Humanos;
Oficina de Informação sobre o Informações sobre o Mundo e Mercado 
de Trabalho;
Oficina de Liderança Vivenciada.

Elisabete Guimarães Facilitador
Palestra sobre Leitura - A importância da leitura nos dias atuais;
Oficina de Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de 
Textos.

Eva Andrade Voluntária Palestra sobre Leitura - A importância da leitura nos dias atuais.

Fabiana Abrão Voluntária Oficina de Orientação Profissional.

Fernando Peres Voluntário
Palestra sobre Excel - As potencialidade do Microsoft Excel;
Oficina de Educação Fiscal;
Oficina de Inclusão Digital.

Gabriela Tomaz Facilitadora
Oficina de Comunicação Oral e Escrita: Comunicação Comercial;
Oficina de Comunicação Oral e Escrita: Leitura e Compreensão de 
Textos.

Gabriella Ribeiro Facilitadora Oficina de Direitos Trabalhistas e Previdenciários;
Oficina de Educação Fiscal.

Guilherme Donegatti Coordenador de 
Projetos

Palestra sobre o Projeto Aprendiz na Empresa;
Oficina de Administração de Pessoal.

João Carlos Rocha Voluntário Palestra sobre Carreira.

Josué Bertolino Voluntário Oficina de Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda.

Manoel Netto Voluntário Oficina de Jogos Teatrais.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Nome Função Oficina

Maria José Mendes
Voluntária e Con-
selheira do IA3.

ORG

Palestra sobre Meio Ambiente - Meio Ambiente e Coleta Seletiva;
Oficina de Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente.

Rafael Takei
Voluntário e Con-
selheiro do IA3.

ORG
Palestra sobre Ikigai - Ikigai: O Segredo das Pessoas Extraordinárias;

Sandra Alves

Coordenadora de 
Projetos, Facilita-
dora e Assistente 

Social

Oficina de Direitos Humanos;
Oficina de Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos: Gêneros;
Oficina de Segurança Pública;
Oficina de Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas.

Tatiana Livramento
Voluntária e Con-
selheira do IA3.

ORG
Oficina de Atendimento ao Cliente.

Vinícius Silva Coordenador de 
Projetos e 

Coordenação do Projeto Aprendiz na Empresa;
Elaboração de Relatório de Estudo de Perfil Profissional;
Oficina de Inclusão Digital;
Oficina sobre Xadrez;
Palestra sobre Matemática;
Oficina de Almoxarifado;
Oficina de Educação Fiscal;
Oficina de Inclusão Digital;
Oficina de Logística;
Oficina de Raciocínio Lógico Matemático;
Oficina de Processos de Produção;
Oficina sobre Xadrez.
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1.
Proporcionar oficinas profissionalizantes em con-
formidade com os subprogramas apresentados 
(Educação para o Empreendedorismo e Programa 
de Aprendizagem);

2.
Proporcionar acompanhamento psicossocial 
semanal em grupo, denominada Oficina de 
Desenvolvimento das Relações Humanas, com o 
objetivo de trabalhar temas transversais relacio-
nados ao cotidiano da vida juvenil e que gerem 
a oportunidade de reflexão, elaboração e inter-
nalização de sentimentos, valores e percepções/
opiniões para o alcance da maturidade e conse-
quentemente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Educação Ambiental, 
que desenvolvam no jovem o respeito pelo meio 
ambiente e a adoção de uma postura sustentável 
diante da vida.

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

Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã 
dos beneficiários por meio de atividades de mo-
bilização voluntaria de cunho socioambiental.

Proporcionar vivências que possibilitem a am-
pliação dos horizontes juvenis, atrelado a várias 
temáticas, como por exemplo, às dimensões do 
trabalho formal e informal (benefícios e con-
sequências para o futuro e carreira profissional 
destes jovens), resgate cultural local e/ou identi-
dades culturais compartilhadas, entre outros, por 
meio de visitas técnicas e culturais, workshops, 
feiras de profissões, etc.

4.

5.

6.

Objetivos 
e metas

Incentivar a promoção da elevação do nível 
escolar, por meio do incentivo a compreensão 
e internalização de que a Educação é um dos 
caminhos para o desenvolvimento do indivíduo e 
transformação social.

7.
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Resultados Alcançados

1.
Proporcionadas 1.564 horas de qualificação, sendo: 688 horas destinadas ao Módulo Desenvolvimento 
Humano oferecido nos polos Feital e Araretama com média de 80% de frequência; e 876 horas destinadas 
ao Módulo Programa de Aprendizagem, sendo: 294 horas a Capacitação em Administração, 288 horas a 
Capacitação em Comércio e 294 horas a Capacitação em Produção, com média de 90% de frequência.

2. Realizadas 152 horas de oficina de Relações Humanas e Cidadania, sendo 76 horas destinadas a cada polo 
(Feital e Araretama), conforme  programa curricular: 1- Autoconhecimento, 2- Relações Sociais, 3- Saúde 
Sexual, 4- Uso Indevido de Drogas, 5- Direitos Humanos, 6- Relações do Trabalho e Carreira.

Pelo Módulo Desenvolvimento Humano, foi realiza-
do em 04 e 05/06/2019 a Campanha de Coleta Se-
letiva do Material Reciclado, contabilizando ações 
voltadas a divulgação da campanha, palestras 
informativas, caminhadas ecológicas, e ainda visita 
técnica a uma Cooperativa de Reciclagem - MCR, 
com participação média de 40% e carga horária de 
09 horas. 

Pelo Módulo Programa de Aprendizagem, minis-
trada o total de 36 horas da oficina de Preservação 
e Equilíbrio do Meio Ambiente para as Capaci-
tações em Administração, Comércio e Produção 
com participação média de 90%.

44 jovens inseridos no mercado formal de 
trabalho em 2019 através da Lei da Aprendizagem. 
Além disso, válido ressaltar que 157 oportunida-
des foram geradas para participação em processos 
seletivos e entrevistas nas empresas conveniadas.

Considerando o Módulo Desenvolvimento Huma-
no, sendo os polos: Feital com 22 inserções - re-
presentando 56% dos cursistas e formandos(as); e 
Araretama com 17 inserções - representando 71% 
dos cursistas e formandos(as); outras 5 inserções 
corresponderam a encaminhamentos externos.

Pelo Módulo Desenvolvimento Humano, foi realizado em 08/2019 a Campanha de Arrecadação de Alimen-
tos do IA3.ORG, após prestígio da peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha” realizada pelos idosos 
institucionalizados do Lar Irmã Terezinha. Participaram a média de 93% beneficiários, durante cerca de 04 
horas de atividades in loco.

Pelo Módulo Desenvolvimento Humano: 
• 03/2019 foi realizada a Visita Técnica na empresa 
Novelis pelo Programa iGual, com duração de 4h; 
• 07/2019 foi realizado a Visita Técnica na Empresa 
Yakult (Lorena), durante 4h; 
• 06/2019 foi realizado a Visita Técnica na Cooperati-
va de Reciclagem MCR, durante 9h; 
• 09/2019 foi realizada a Performance Poética “Triste 
Realidade”, de Aline Apolinário M., no XIII Festival de 
Poemas de Pindamonhangaba, durante 4h; 

• 09/2019 foi realizada a Performance Poética “De-
serói”, de Luiz Carlos Giraçol Cichetto, no XIII Festi-
val de Poemas de Pindamonhangaba, durante 4h; 
• 10/2019 foi realizada a Visita Técnica na empresa 
Novelis pelo Programa iGual, com duração de 4h; 
• 10/2019 foi realizada a Visita na Feira de Profis-
sões da ETEC João Gomes de Araújo, durante 4h; 
• 10/2019 foi realizada a Visita Técnica na Empresa 
Gerdau pelo evento “Dia com o gestor, duranre 7h”.

3.

4.

5.

6.

Pelos Módulos Desenvolvimento Humano e Progra-
ma de Aprendizagem, promovidas 12 palestras/
workshops com temáticas voltadas a: Hábito da 
Leitura; Tecnologia e Riscos; Potencialidades do 
Excel; Projeto de Carreira; Confecção de Currículo; 
Meio Ambiente; Ikigai; Xadrez e Raciocínio Lógico 
Matemático.

Pelo Módulo Desenvolvimento Humano, participa-
ção em 02 encontros pelo Programa iGual – inicia-
tiva voltada a Igualdade de Gênero fomentada ao 
sexo feminino – na empresa Novelis, com palestras 

e workshops focados na indepedência e no em-
poderamento feminino no mercado de trabalho; 
e Visita Institucional a Feira de Profissões da Escola 
Técnica Estadual João Gomes de Araújo.

Além de: Visita Técnica na Empresa Yakult de 
Lorena; Visita Técnica na Cooperativa de Reci-
clagem MCR; Apresentação no XIII Festival de 
Poemas de Pindamonhangaba da Performance 
Poética “Triste Realidade”, de Aline Apolinário 
M., e “Deserói”, de Luiz Carlos Giraçol Cichetto; 
e Visita Técnica na Empresa Gerdau pelo evento 
“Dia com o gestor”.

7.
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Visita Técnica: “Workshop 
Programa iGual Novelis”
Organizado por:  Vinícius Silva – Coordenador de Projetos

06 de março e 04 de outubro de 2019 
Carga horária: 08 horas | Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 13 participantes/por visita | Polo: Feital

Objetivo: Incitar a igualdade de gênero no mercado de trabalho entre os beneficários do sexo femi-
nino participantes do programa; proporcionar vivências que possibilitem a ampliação dos horizontes 
das crianças e adolescentes, atrelado às dimensões do trabalho formal e informal resgate cultural 
local e/ou identidades culturais compartilhadas, entre outros, por meio de visitas técnicas e culturais, 
workshops, feiras de profissões, etc.

Descrição da Atividade: A empresa Novelis mantém uma iniciativa intitulada Programa iGual, que 
tem como objetivo elevar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Para isso, convidou os 
beneficiários do sexo feminino para prestigiar e compor o evento, que incluiu a participação da em-
presária Fabiana Araújo, CEO e idealizadora do Grupo Corrente do Bem pelo Emprego, que dividiu 
suas experiências sobre o mercado de trabalho, relatou suas percepções sobre o empoderamento da 
mulher no Brasil e passou algumas dicas de marketing pessoal e confecção de currículos. No segun-
do momento, incluiu a participação do empresário João Carlos Rocha, que dividiu suas experiências 
sobre o mercado de trabalho, passou dicas de marketing pessoal e aplicou nos beneficiários partici-
pantes uma metodologia autoral de projeto de carreira.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Coleta Seletiva e Cooperativa MCR”
Organizado por: Sandra R. dos Santos Alves, Guilherme Do-
negatti de Carvalho e Vinícius Silva – Coordenadores de Pro-
jetos

04, 05 e 07 de junho de 2019 / Carga horária: 09 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 17 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Desenvolver o respeito pelo meio ambiente e a 
adoção de uma postura sustentável diante da vida a partir da 
Educação Ambiental; proporcionar vivência de aprendizado 
que possibilitem a ampliação dos horizontes das crianças e 
adolescentes, atrelados ao Meio Ambiente.

Descrição da Atividade: A Campanha da Coleta Seletiva e vi-
sita na Cooperativa de Reciclagem de Moreira César, foi uma 
parceria ocorrida entre o Serviço de Convivência e  Fortale-
cimento de Vínculos, Projeto Vem Ser e Projeto Aprendiz na 
Empresa, onde os alunos de ambos projetos participaram da 
campanha de coleta de materiais reciclados no bairro do Fei-
tal, nos dias 03 e 04 de junho e no dia 07 de junho a visita 
na Cooperativa de Moreira César para conheceram o trabalho 
realizado pelos cooperados, desde a chegada do material na 
cooperativa até a prensagem e venda. Após a visita no gal-
pão, os alunos ajudaram a plantar hortaliças e ervas culinárias 
na horta da cooperativa, sob a orientação do premacultor da 
cooperativa. O material arrecadado (474kg) na campanha se-
letiva no bairro do Feital, foi todo doado para a Cooperativa 
de reciclagem de Moreira César. O resultado dessa atividade 
foi a conscientização da importância da seleção de materiais e 
a correta destinação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Visita Técnica: 
“Empresa Yakult em Lorena/SP”
Organizado por: Vinícius Silva – Coordenador de Projetos

04 de julho de 2019 / Carga horária: 04 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 32 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Proporcionar vivências que possibilitem a ampliação 
dos horizontes das crianças e adolescentes, atrelado às dimen-
sões do trabalho formal e informal resgate cultural local e/ou 
identidades culturais compartilhadas, entre outros, por meio de 
visitas técnicas e culturais, workshops, feiras de profissões, etc.

Descrição da Atividade: A visita técnica foi realizada por partici-
pantes dos polos Feital e Araretama na unidade industrial da em-
presa Yakult em Lorena/SP. O evento começou com orientações 
sobre segurança do trabalho, e informações atreladas ao grupo 
empresarial. Posteriormente, os beneficiários foram encaminha-
dos aos setores de produção, onde fora explicado todo o funcio-
namento do processo de fabricação do iogurte. E, para finalizar, a 
empresa cedeu algumas amostras de seus produtos aos jovens, a 
fim de propiciar um momento de confraternização e degustação 
do resultado do processo produtivo.

Campanha e Vivência: “Teatro – O casamen-
to da Dona Baratinha”
Organizado por: Sandra Alves e Vinícius Silva – Coordenadores 
de Projetos

16 de agosto de 2019 / Carga horária: 04 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 13 participantes

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Polo: Araretama

Objetivo: Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã 
dos beneficiários por meio de atividades de mobilização vo-
luntaria de cunho socioambiental.

Descrição da Atividade: Esta atividade foi desenvolvida em 
parceria entre o SCFV e o Projeto Aprendiz na Empresa - Polo 
Araretama e Lar Irmã Terezinha. As crianças e adolescentes 
puderam prestigiar uma programação cultural diversificada 
de teatro, realizada pelos idosos institucionalizados do lar.  A 
narrativa da história da peça teatral “O Casamento da Dona 
Baratinha”, foi adaptada para execução pelos idosos residen-
tes no lar. Tal atividade possibilitou aprendizado por meio 
da vivência intergeracional entre as crianças, adolescentes e 
idosos. Ainda, além da oportunidade de assistirem ao teatro 
e vivenciar novos horizontes culturais, foi possível valorizar o 
trabalho desenvolvido no lar junto aos idosos e seus talentos.

Vivência: “XIII Festipoema – Festival 
de Poemas de Pindamonhangaba/ SP”
Organizado por: Manoel Netto e Vinícius Silva – Facilitador e 
Coordenador de Projetos

22 de setembro de 2019 / Carga horária: 04 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 25 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Ampliar o universo cultural e artístico dos beneficiá-
rios participantes do programa; possibilitar aos beneficiários a 
experiência da participação de um Festival Cultural como mais 
uma das formas de desenvolvimento pessoal e profissional.

Descrição da Atividade: Atividade proposta mediante ofici-

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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na de Jogos Teatrais, ministrada pelo facilitador Manoel Netto, 
que contou com: apresentação teatral do poema “Deserói”, de 
Luiz Carlos Giraçol Cichetto, pelo beneficários atendidos pelo 
Módulo Desenvolvimento Humano na unidade Feital; e apre-
sentação teatral do poema “Triste Realidade”, de Aline Apolinário 
Moreira, pelos beneficiários do polo de atendimento no Arareta-
ma – ambos eventos realizados pelo XIII Festival de Poemas de 
Pindamonhangaba/ SP, que foi sediado no Teatro Galpão de Pin-
damonhangaba/ SP.

Vivência: “Feira de Profissões da ETEC 
João Gomes de Araújo”
Organizado por: Vinícius Silva – Coordenador de Projetos

10 de outubro de 2019 / Carga horária: 04 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 27 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Incentivar a promoção da elevação do nível escolar, 
por meio do incentivo a compreensão e internalização de que a 
Educação é um dos caminhos para o desenvolvimento do indiví-
duo e transformação social.

Descrição da Atividade: A Feira de Profissões da Escola Téc-
nica Estadual João Gomes de Araújo contou com palestras, 
workshops, apresentações, minicursos, jogos, quis e simulações, 
e demais atividades voltadas ao universo do trabalho. As temáti-
cas compreenderam mecânica, informática, administração, logís-
tica, recursos humanos, serviços jurídicos, gastronomia, nutrição, 
dentre outros – livres para participação por todos os beneficiá-
rios participantes envolvidos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Visita Técnica: 
“Dia-a-Dia com o Gestor na Gerdau”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho e Vinícius Silva – Coordenadores de Projetos

16 de outubro de 2019 / Carga horária: 07 horas
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Número de beneficiários: 03 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Proporcionar vivências que possibilitem a ampliação dos horizontes das crianças e adoles-
centes, atrelado às dimensões do trabalho formal e informal resgate cultural local e/ou identidades 
culturais compartilhadas, entre outros, por meio de visitas técnicas e culturais, workshops, feiras de 
profissões, etc.

Descrição da Atividade: O evento foi destinado a receber beneficiários do Projeto Aprendiz na Em-
presa com o intuito de permanecerem durante 1 dia das 8h às 15h no ambiente de trabalho da Ger-
dau, conhecendo as atividades dos gestores, o funcionamento da empresa, a interligação entre os 
setores e demais ações, com objetivo de revelar aos participantes o funcionamento macro de uma 
organização de dentro para fora.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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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

2019 118 354 30

TOTAL 547 1641 109

X Edição/2019, desde sua consti-
tuição, o projeto qualificou tecnicamente 547 be-
neficiários em diversas modalidades, sendo 118 
em 2019. No módulo de qualificação em Estética 
e Beleza oferecendo os cursos regulares de cabe-
leireiro profissional, maquiagem e penteado, 
designer de sobrancelhas, manicure e pedicure 
com unhas artísticas, além de workshops, pales-
tras profissionalizantes e participação em feiras da 
área, visando apresentar oportunidades potenciais 
neste mercado específico.

Visando melhor preparar nossos jovens 
para o mercado de trabalho, os cursos regulares 
possuem em média 80% de aulas práticas. Conclu-
ído a formação, alguns já saem atuando na área, 
conquistando renda e seu espaço no mercado de 
trabalho. Outros estão atuando e contribuindo de 
forma voluntária no próprio projeto para adquirir 

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.

maior experiência e prática. Em conjunto com a 
formação técnica, os jovens participaram de ofi-
cinas de desenvolvimento e incentivo ao empre-
endedorismo, com oficinas teóricas e práticas que 
envolveram a compreensão de conceitos relacio-
nados a negócios. Nessa fase, construíram seu pla-
no de negócio, considerando a definição de seus 
produtos/serviços, definição de marca, comuni-
cação e análises de mercado. Além do desenvol-
vimento técnico, tiveram encontro semanal para 
o desenvolvimento das relações humanas. Em 
grupo, discutiram temas sobre sexualidade, pre-
venção às drogas e dividiram momentos de au-
toconhecimento, entendimento dos valores que 
os motivam e ressignificaram decisões limitantes. 
O Projeto Primeiros Passos é uma importante fer-
ramenta de desenvolvimento por apresentar for-
mas alternativas de trabalho e renda.
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CURSO MANICURE E PEDICURE COM ARTÍSTICA - UNIDADE ARARETAMA
Oficinas Carga Horária

Dimensões do trabalho e Empreendedorismo 20

Relações Humanas e Cidadania 20

Meio Ambiente 6

Biossegurança 8

Introdução: a história da arte de pintar as unhas 16

O profissional de manicure e pedicure 16

Embelezamento dos pés e mãos (teoria) 16

Unhas artísticas 16

Atendimento prático 44

TOTAL 162 horas

CURSO COMBO ESTÉTICA (ESCOVISTA, PENTEADO, 
MAQUIAGEM E DESIGNER SOBRANCELHAS) - UNIDADE ARARETAMA

Oficinas Carga Horária 
Dimensões do trabalho e Empreendedorismo 20

Relações Humanas e Cidadania 20

Meio Ambiente 6

Tricologia 8

Fidelização de Clientes 4

Noções de higiene 2

Visagismo 2

Escovação (teoria e prática) 28

Penteado Profissional (teoria e prática) 48

Maquiagem Profissional (teoria e prática) 56

Designer de sobrancelhas (teoria e prática) 42

TOTAL 236 horas

CURSO DESIGNER DE SOBRANCELHAS - UNIDADE ARARETAMA
Oficinas Carga Horária 

Dimensões do trabalho e Empreendedorismo 20

Relações Humanas e Cidadania 20

Meio Ambiente 6

Apresentação ao Mundo do Trabalho 8

Atendimento ao Cliente, Histologia do pelo e Foliculos pilosos 4

Cores das Sobrancelhas, Valorização das Sobrancelhas, Formato do rosto e olhos 2

Técnicas em Designer (prática) 2

TOTAL 62 horas
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Maria José Mendes Voluntária Oficina de Meio Ambiente

Ariane Magalhães de Castro Coordenadora de Projetos 
e Facilitadora

Oficina de Dimensões do Trabalho 
e Empreendedorismo

Carina de Assis Facilitadora Curso - Manicure e Pedicure Artística

Carla Cristina P.S. Delfino Facilitadora Curso - Designer de Sobrancelhas

Cecília M. de M Silva Facilitadora Oficina de Relações Humanas e Cidadania

Marcia Fernanda L. C. Moreira Facilitadora Curso - Escovista e Maquiagem Profissional

Rodrigo da Silva Louzada Facilitador Curso - Barbeiro Profissional

Maria Eduarda Voluntária Oficina de Meio Ambiente

Úrsula Caroline dos S. Amorim Voluntária Workshop - Estética e Beleza

Ana Lívia Carvalho da Silva Voluntária Palesta - Sexualidade e Saúde reprodutiva/
Prevenção contra o uso e abuso de drogas
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1.
Proporcionar oficinas profissionalizantes em con-
formidade com os subprogramas apresentados 
(Educação para o Empreendedorismo e Programa 
de Aprendizagem);

2.
 Proporcionar acompanhamento psicossocial 
semanal em grupo, denominada Oficina de 
Desenvolvimento das Relações Humanas, com o 
objetivo de trabalhar temas transversais relacio-
nados ao cotidiano da vida juvenil e que gerem 
a oportunidade de reflexão, elaboração e inter-
nalização de sentimentos, valores e percepções/
opiniões para o alcance da maturidade e conse-
quentemente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Educação Ambiental, 
que desenvolvam no jovem o respeito pelo meio 
ambiente e a adoção de uma postura sustentável 
diante da vida.

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

Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã 
dos beneficiários por meio de atividades de mo-
bilização voluntaria de cunho socioambiental.

Proporcionar vivências que possibilitem a am-
pliação dos horizontes juvenis, atrelado a várias 
temáticas, como por exemplo, às dimensões do 
trabalho formal e informal (benefícios e con-
sequências para o futuro e carreira profissional 
destes jovens), resgate cultural local e/ou identi-
dades culturais compartilhadas, entre outros, por 
meio de visitas técnicas e culturais, workshops, 
feiras de profissões, etc.

4.

5.

6.

Objetivos 
e metas

Incentivar a promoção da elevação do nível 
escolar, por meio do incentivo a compreensão 
e internalização de que a Educação é um dos 
caminhos para o desenvolvimento do indivíduo e 
transformação social.

7.
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Resultados Alcançados

1.
Proporcionadas 442 horas de qualificação, sendo: 190 horas destinadas ao Curso  Combo Estética (Esco-
vista, Penteado, Maquiagem e Designer Sobrancelhas) oferecido no polo Araretama com média de 75% de 
frequência; 116 horas destinadas ao Curso Manicure e Pedicure com Artística, oferecido no polo Arareta-
ma com média de 80% de frequênia; 120 horas destinadas ao Curso Barbeiro Profissional, oferecido no 
polo Araretama com média de 50% de frequênia; e 16 horas destinadas ao Curso Designer de Sobrance-
lhas, oferecido no polo Araretama com média de 85% de frequênia.

2.
Realizadas 80 horas de oficina de Relações Humanas e Cidadania, sendo 20h destinadas a cada curso 
(Combo Estética; Manicure e Pedicure com Artística; Barbeiro Profissional; e Designer de Sobrancelhas) do 
polo Araretama, conforme  programa curricular: 1- Autoconhecimento, 2- Relações Sociais, 3- Saúde Sexual, 
4- Uso Indevido de Drogas, 5- Direitos Humanos, 6- Relações do Trabalho e Carreira.

Realizadas 24 horas de oficina de Meio Ambiente, sendo 06h destinadas a cada curso (Combo Estética; 
Manicure e Pedicure com Artística; Barbeiro Profissional; e Designer de Sobrancelhas) do polo Araretama, 
conforme  programa curricular: 1- Educação Ambiental 2- Resíduos Sólidos, 3- Consumo de Energia, 4- 
Agentes químicos na profissão, 5- Microbiologia, 6- Higiene no Trabalho.

30 jovens inseridos no mercado formal de trabalho 
em 2019 através de regimes trabalhistas CLT, RPA e 
MEI. Além disso, é válido ressaltar que ainda alguns 
beneficiários executam atividades de geração de 
renda de forma informal, apesar do apoio e estímulo 
à profissionalização formal.

Considerando o todos os cursos (Combo Estética; 
Manicure e Pedicure com Artística; Barbeiro Pro-
fissional; e Designer de Sobrancelhas): Araretama 
com 30 inserções - representando 30,3% dos 
cursistas.

Pelos beneficiários do Curso Designer de Sobrancelha 
e facilitadora/profissional Manicure e Podóloga, foi 
realizado em 03/2019 o Atendimento à Comunidade, 
à Cooperativa MCR, com o objetivo de possibilitar 
acesso a informações quanto a importância dos 
cuidados e higiene pessoal para a qualidade de vida 
e bem estar subjetivo, como parte das ações conjun-

tas ao Projeto PGSCC - Associação Reciclázaro e 
Novelis.

Pelos beneficiários dos Cursos Designer de 
Sobrancelha e Barbeiro, foi realizado em 10/2019 
o Atendimento à Comunidade, junto ao Ensaio Fo-
tográfico Profissional do Projeto Primeiros Passos.

3.

4.

5.

6.

7.

 Em 09/2019, pelo Projeto Primeiros Passos, em todos os cursos (Combo Estética; Manicure e Pedicure 
com Artística; Barbeiro Profissional; e Designer de Sobrancelhas), 95% dos jovens beneficiários tiveram 
a oportunidade de realizar uma visita à maior feira da beleza da América Latina, onde estava à disposição 
deles o contato direto com grandes profissionais e acesso à compra de produtos e equipamentos e da área 
da Estética e Beleza.

Pelo Projeto Primeiros Passos, em todos os cursos (Combo Estética; Manicure e Pedicure com Artística; 
Barbeiro Profissional; e Designer de Sobrancelhas), foi promovidas o total de 02 palestras/workshops com 
a temática de Estética e Beleza: Auto Maquiagem, e Educação Ambiental. 
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Palestra: “Sexualidade e 
Saúde Reprodutiva”
Ministrada por: Ana Lívia Carvalho – Voluntária

07 de junho de 2019 / Carga horária: 02 horas
Turma: Designer de Sobrancelhas 
Número de beneficiários: 24 participantes
Polo: Araretama

Objetivo: Possibilitar a discussão e a reflexão sobre questões que estão presentes no território, 
na realidade sociocultural e na vivência individual, social e familiar dos participantes, para que 
compreendam a sua realidade e dela participem de forma protagonista.

Descrição da Atividade: Palestra desenvolvida com o apoio de slides, abordagem de maneira 
interativa sobre o sistema genital masculino e feminino, fecundações, DST’s, métodos contracep-
tivos e ciclo menstrual. Foi uma oportunidade para os jovens não só de receber informações, mas 
também um momento para compartilhar dúvidas ou mesmo dificuldades sobre a saúde íntima 
de maneira mais prática.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Palestra: “Prevenção contra o uso 
e abuso de drogas”
Ministrada por: Ana Lívia Carvalho – Voluntária

14 de junho de 2019 / Carga horária: 02 horas
Turma: Designer de Sobrancelhas
Número de beneficiários: 24 participantes
Polo: Araretama

Descrição da Atividade: Exposição com slides e material demonstrativo de apoio, prevenção secun-
dária, drogas lícitas e ilícitas, neurologia das drogas, classificação das drogas, legalidade e atuação no 
sistema nervoso, fatores de risco e proteção e protagonismo para transformação da realidade. Muitos 
beneficiários compartilharam experiências pessoais, possibilitando maior interação, tornando a pales-
tra ainda mais enriquecedora.

Palestra: “Educação ambiental”
Ministrada por: Maria Eduarda San Martin e Maria José Mendes – Voluntárias e membro da equipe 
de Comissão meio ambiente da Prefeitura de Pindamonhangaba.

14 de junho de 2019 | 27 e 28 de agosto de 2019
Carga horária: 10 horas
Turma: Combo Estética; Manicure e Pedicure; Barbeiro; Designer de Sobrancelhas
Número de beneficiários: 32 participantes
Polo: Araretama

Objetivo: Desenvolver no jovem o respeito pelo meio ambiente e a adoção de uma postura susten-
tável diante da vida.
Descrição da Atividade: Em todas as profissões a preservação ambiental e atenção aos riscos de des-
carte de resíduos é fundamental. Foi realizada uma palestra expositiva das responsabilidades como 
cidadão, leis municipais e estaduais, uso dos recursos naturais, poluição ambiental, gestão de resídu-
os, uso racional da água e descarte correto de resíduos. Foram desenvolvidas atividades práticas e 
teóricas visando a conscientização e orientação relativas de preservação, que estão ao alcance com 
medidas simples e também são de responsabilidade de todos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Workshop: “Auto Maquiagem”
Ministrada por: Úrsula Caroline dos Santos Amorim – Voluntária

27 e 28 de agosto de 2019
Carga horária: 08 horas
Turma: Combo Estética; Designer de Sobrancelhas
Número de beneficiários: 08 participantes
Polo: Araretama

Objetivo: Promover vivências que proporcionem o conhecimento da realidade profissional de várias 
carreiras, em específico da Estética e Beleza, aplicada em Maquiagem.

Descrição da Atividade: Demonstração prática e teórica de novas formas de maquiagem noturna, 
diurna e de festas, desde a preparação da pele, higienização, tipos de pele, equipamentos e materiais, 
aplicação de cílios postiços artístico, correções, principais dúvidas e dificuldades.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Visita Técnica: “Beauty Fair 
Feira Internacional da Beleza”
Ministrada por: Ariane Magalhães Castro – Coordenadora de Projetos

10 de setembro de 2019
Carga horária: 10 horas
Turma: Combo Estética; Manicure e Pedicure; Barbeiro; Designer de Sobrancelhas
Número de beneficiários: 20 participantes
Polo: Araretama

Objetivo: Promover Vivências de aprendizado que possibilitem a ampliação dos horizontes dos jo-
vens, atrelado às dimensões do trabalho formal. 

Descrição da Atividade: 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 beneficiários 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 inserindo, ao mesmo tempo em que reconhecer 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 e inspiração, evi-
denciam os jovens.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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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 à crianças e adolescentes de 10 a 21 anos. 
A atuação 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 Cubo Ambiental desenvolve 
atividades com temas relacionados aos cuidados 
com o meio ambiente, sustenta utilização eficien-

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 -

2019 104 312 474

Total 12.417 37.305 4.282,74

IX Edição/2019, o projeto condu-
ziu oficinas de educação ambiental e conceitos 
sobre sustentabilidade à 104 beneficiários (21 
participantes de outros projetos da instituição e 
número indefinido de alunos de escolas públi-
cas e privadas) do bairro do Feital e do Arareta-
ma. O programa envolveu atividades pontuais e 
contínuas de educação ambiental e sustentabi-
lidade, que incluíram temas como uso racional 
de água, coleta seletiva, consumo consciente 

te dos recursos naturais, o uso e ocupação do solo, 
as áreas degradadas, destinação dos resíduos só-
lidos e o reuso de materiais. Realiza ações de in-
tervenção ambiental e mobilização junto à comu-
nidade, além de iniciativas de incentivo a coleta 
seletiva e apoio à cooperativa de reciclagem do 
município. Recebemos os resíduos sólidos coleta-
dos e entregues nos pontos verdes (polos da insti-
tuição), nos quais são convertidos em moeda am-
biental (moeda própria do projeto) e em seguida 
trocados por produtos diversos na loja ambiental 
criada pelo Instituto IA3.ORG.

e segurança alimentar. Além da parceria com 
a Associação Reciclázaro e a empresa Novelis, 
que impactou na execução do Programa Gestão 
Solidária e Crescimento Consciente na coopera-
tiva Moreira César Recicla - MCR. As atividades 
na MCR, contou com a estrutura de três técnicos 
que realizaram atividades em três eixos de atu-
ação, sendo eles o eixo administrativo, eixo de 
segurança do trabalho e por último o eixo so-
cial e saúde, sendo esse último responsável pelo 
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OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NOS PROJETOS DO INSTITUTO IA3.ORG

Oficinas Carga Horária
Projeto Aprendiz na Empresa 36

Projeto Primeiros Passos 24

Projeto Atores Sociais - SCFV 9

TOTAL 69

INTERVENÇÕES/MOBILIZAÇÕES NOS 
PROJETOS DO INSTITUTO IA3.ORG

Atividade Carga Horária
Visita Técnica - Cooperativa de Reciclagem MCR 9

TOTAL 9

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

Atividade Carga Horária
Atividade do Eixo de Consciência Alimentar 77

Encontro de monitoramento das ações - Cooperativa de Reciclagem MCR 12

Visita Técnica - Cooperativa de Reciclagem MCR 9

TOTAL 98

bem-estar físico, social e a segurança alimentar 
dos cooperados.

 Foi destaque esse ano a parceria com as 
escolas da rede estadual do município e escolas 
privadas, onde desenvolvemos a proposta da alfa-
betização ecológica de forma contínua, partindo 

do diagnóstico socioambiental, até a mudan-
ça comportamental, individual e coletiva. Esta 
parceria é de suma importância para a amplia-
ção da atuação do Projeto Cubo Ambiental, 
beneficiando jovens e adultos de diferentes 
contextos socioambientais da cidade.

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Maria José Mendes Voluntária Gestão Ambiental
Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 
- Projeto Aprendiz na Empresa e Primeiros 

Passos

Flávio Corrêa de Carvalho Técnico em Engenharia Agrônoma
Atividade de Consciência Alimentar - Projeto 

de Gestão Solidária e Crescimento Consciente 
(PGSCC)
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1.
Promover oficinas de sensibiliza-
ção e conscientização ambiental 
no município, em atividades 
pontuais

2.
Promover educação e conscien-
tização ambiental para os jovens 
dos projetos do Instituto IA3.
ORG nos bairros Feital e Arare-
tama.

3.
Promover a Alfabetização Ecoló-
gica dentro das instituições 
de ensino de forma contínua.

No segundo ano do projeto PGSCC, foi implantada uma 
horta principal corretamente cercada com mourões 
e tela alambrado, uma horta secundária corretamente 
cercada com mourões e tela alambrado e um berçário 
de mudas, com o total de 05 canteiros em área apro-
ximada de 30 metros quadrados, 20 canteiros em 
área aproximada de 400 metros quadrados e espaço 
(berçário de mudas) para plantio de mais de 1000 mu-
das protegidas por tela sombreamento 50% e adubadas 
com composto orgânico.

Durante o segundo ano, foi adquirido e plantado o total 
de 3470 mudas pelo Projeto PGSCC e outras através de 
doações. As espécies plantadas foram: Repolho, Rabane-
te, Alface Lisa, Roxa e Crespa, Couve, Berinjela, Cebolinha 
e outras fruto de doações. Outros 10kg de sementes de 
hortaliças foram adquiridas para uso no berçário de 
mudas. Durante o segundo ano (16 meses) foram realiza-
dos plantio em 07 meses, manutenção em 12 meses e 
colheita em 07 meses.

Foram realizadas 69 horas de atividades para os bene-
ficiários dos demais projetos do Instituto IA3.ORG com 
83 beneficiários, além de 98 horas de atividades na 
Cooperativa Moreira César Recicla, com 21 cooperados 
atuantes.

Foram ministradas atividades de Alfabetização Ecológica 
para um número indefinido de crianças e adolescentes 
do ensino fundamental e médio de escolas públicas e 
privadas, com encontros esporádicos. Ainda, o Instituto 
IA3.ORG, através de atividades voluntárias de Membros 
do Conselho Deliberativo foi representativo no Conselho 
de Meio Ambiente de Pindamonhangaba (CONDEMA).

1.

2.

3.

Resultados
Alcançados

Objetivos
e Metas
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Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Coleta Seletiva e Cooperativa MCR”
Organizado por: Sandra R. dos Santos Alves, Guilherme Done-
gatti de Carvalho, Vinícius Silva, Flávio Corrêa, Maria José Men-
des – Coordenadores de Projetos

04, 05 e 07 de junho de 2019
Carga horária: 09 horas
Turma: Atores Sociais – SCFV / Aprendiz na Empresa / Vem Ser
Número de beneficiários: 17 + 18 + 18 = 53 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Desenvolver o respeito pelo meio ambiente e a ado-
ção de uma postura sustentável diante da vida a partir da Edu-
cação Ambiental; proporcionar vivência de aprendizado que 
possibilitem a ampliação dos horizontes das crianças e adoles-
centes, atrelados ao Meio Ambiente.

Descrição da Atividade: A Campanha da Coleta Seletiva e visi-
ta na Cooperativa de Reciclagem de Moreira César, foi uma par-
ceria ocorrida entre o Serviço de Convivência e  Fortalecimento 
de Vínculos, Projeto Vem Ser e Projeto Aprendiz na Empresa, 
onde os alunos de ambos projetos participaram da campanha 
de coleta de materiais reciclados no bairro do Feital, nos dias 
03 e 04 de junho e no dia 07 de junho a visita na Cooperativa 
de Moreira César para conheceram o trabalho realizado pelos 
cooperados, desde a chegada do material na cooperativa até a 
prensagem e venda. Após a visita no galpão, os alunos ajuda-
ram a plantar hortaliças e ervas culinárias na horta da coope-
rativa, sob a orientação do premacultor da cooperativa, Flávio 
Correa de Carvalho. O material arrecadado (474kg) na campa-
nha seletiva no bairro do Feital, foi todo doado para a Coopera-
tiva de reciclagem de Moreira César. O resultado dessa ativida-
de foi a conscientização da importância da seleção de materiais 
e a correta destinação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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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

2019 78 234 48

TOTAL 346 1038 254

VIII Edição/2019, O projeto ao 
longo de sua existência qualificou 346 parti-
cipantes. Em 2019 houve um total de 78 par-
ticipantes inscritas, dos quais 48 frequenta-
ram regularmente as oficinas durante todo o 
processo de desenvolvimento. Deste grupo 05 
participaram de atividades no polo de Geração 
de Renda do bairro do Feital, desenvolvendo 
produção de papel artesanal, patchwork, bor-
dados, forração francesa, decoupage, patina, 
pintura em tecidos, seguindo um cronograma 
progressivo de aprendizagem. Essa metodolo-

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.

gia permite que a beneficiária vá se desafiando 
a cada etapa, com trabalhos mais elaborados 
e conquistando autoestima ao passo que seus 
trabalhos vão sendo finalizados. Outras 07 
participantes realizaram suas atividades no 
polo de Geração de Renda do bairro Castolira, 
onde são desenvolvidos produtos em costura 
de máquina, quilting, patchwork, patchapli-
quê, e bordados à mão. Houve a oportunidade 
de participar de 04 exposições, entre elas o 
maior evento de artesanato da América Latina, 
Mega Artesanal – São Paulo/SP.
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 MÓDULO TÉCNICO - UNIDADE FEITAL
Oficinas Carga Horária

Empoderamento 15

Técnicas Artesanais - Iniciantes 204

Técnicas Artesanais - Avançadas 186

Atividades de Produção - Encomendas e Exposições 30

Participação - Eventos e Exposições 54

Total 489

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome Função Oficina

Aneska de Souza Silva Voluntária - Assistente Social Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser

Geny Rosa Dias Voluntária - Pedagoga Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser

Jairce Vasconcelos Facilitadora Técnicas Artesanais

Noely Bonifácio da Silva Rocha Facilitadora Técnicas Artesanais

Marlene Santiago Facilitadora Técnicas de Costura e Bordado

Guilherme Donegatti de Carvalho Coordenador de Projetos, 
Facilitador e Psicólogo

Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser
Atendimento Psicossocial - Todos os projeto do 
Instituto IA3.ORG
Visita Domiciliar - Todos os projeto do Instituto IA3.
ORG 

Sandra Regina dos Santos Alves
Coodenadora de Projetos, 
Facilitadora e Assistente 

Social

Atendimento Psicossocial - Todos os projeto do 
Instituto IA3.ORG
Visita Domiciliar - Todos os projeto do Instituto IA3.
ORG                                                                                                              

 MÓDULO TÉCNICO - UNIDADE CASTOLIRA
Oficinas Carga Horária

Técnicas Artesanais - Iniciantes 120

Técnicas de Pequenos Reparos 30

Técnicas de Customização 30

Atividades de Produção - Encomendas e Exposições 840

Participação - Eventos e Exposições 54
Total 1074
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1.
Proporcionar oficinas profissionalizantes em con-
formidade com os subprogramas apresentados 
(Educação para o Empreendedorismo e Programa 
de Aprendizagem);

2.
 Proporcionar acompanhamento psicossocial 
semanal em grupo, denominada Oficina de 
Desenvolvimento das Relações Humanas, com o 
objetivo de trabalhar temas transversais relacio-
nados ao cotidiano da vida juvenil e que gerem 
a oportunidade de reflexão, elaboração e inter-
nalização de sentimentos, valores e percepções/
opiniões para o alcance da maturidade e conse-
quentemente do autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas de Educação Ambiental, 
que desenvolvam no jovem o respeito pelo meio 
ambiente e a adoção de uma postura sustentável 
diante da vida.

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

Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã 
dos beneficiários por meio de atividades de mo-
bilização voluntaria de cunho socioambiental.

Proporcionar vivências que possibilitem a am-
pliação dos horizontes juvenis, atrelado a várias 
temáticas, como por exemplo, às dimensões do 
trabalho formal e informal (benefícios e con-
sequências para o futuro e carreira profissional 
destes jovens), resgate cultural local e/ou identi-
dades culturais compartilhadas, entre outros, por 
meio de visitas técnicas e culturais, workshops, 
feiras de profissões, etc.

4.

5.

6.

Objetivos 
e metas

Incentivar a promoção da elevação do nível 
escolar, por meio do incentivo a compreensão 
e internalização de que a Educação é um dos 
caminhos para o desenvolvimento do indivíduo e 
transformação social.

7.
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Resultados Alcançados

1. Proporcionadas 585 horas de qualificação, sendo: 405 horas destinadas ao Grupo de Técnicas Artesanais 
oferecido no polo Feital com média de 85% de frequência; e 180 horas destinadas ao Grupo de Técnicas 
Artesanais oferecido no polo Castolira com média de 80% de frequência.

2.
Realizadas 15 horas de oficina de Empoderamento, destinadas ao polo Feital, conforme  programa curricu-
lar: 1- Autoconhecimento, 2- Relações Sociais, 3- Plano de Vida, 4- Relações do Trabalho e Carreira.

Com o Grupo de Técnicas Artesanais, foi realizado em 04 e 05/06/2019 a Campanha de Coleta Seletiva 
do Material Reciclado, contabilizando ações voltadas a divulgação da campanha, palestras informativas, 
caminhadas ecológicas e direcionamento de 474kg de material reciclado, com participação média de 40% 
dos beneficiários.

• 48 beneficiários gerando renda em 2019 através 
da comercialização de produtos artesanais e/
ou atuação como facilitador em técnicas de 
artesanato. 

• 10 beneficiários gerando renda de forma coo-
perada

• 36 beneficiários gerando renda de forma indivi-
dual – Sem acesso a informação dos demais

• 02 beneficiários gerando renda como prestador 
de serviço (MEI) – Sem acesso a informação

• Considerando os Grupos de Artesanato 
de ambos os polos, 61% dos beneficiários 
geraram renda por meio do artesanato no 
ano de 2019. Com a venda de forma passiva 
dos produtos confeccionados e confecção 
de encomendas de forma cooperada, foi 
arrecadando o total de R$1486,00, ou seja, 
R$371,50 por beneficiário no polo Feital e 
R$4482,00, ou seja, R$640,40 por beneficiário 
no polo Castolira.

Com o Grupo de Técnicas Artesanais do polo Feital, foi realizado em 09/11/2019 a Campanha do Bingo 
Beneficente – IA3.ORG, desenvolvida e concretizada pelos beneficiários da turma, com participação média 
de 37% dos beneficiários.

3.

4.

5.

6.

7.

Com os Grupos de Técnicas Artesanais, polos Feital e Castolira: 05/2019 foi realizada a Vivência de Apren-
dizado na 32ª Feira de Artesanato – Arte da Gente com duração de 10 horas e participação de 06 beneficiá-
rias; 06/2019 foi realizada a Vivência de Aprendizado no evento Café da manhã Consciente - Capitalismo 
Consciente com duração de 04 horas e participação de 02 beneficiários; 08/2019 foi realizada Visita Técnica 
no evento Mega Artesanal em São Paulo/SP com duração de 10 horas e participação de 37 beneficiários; 
11/2019 foi realizada a  Vivência de Aprendizado na 7ª Exposição – Fazendo Arte com duração de 40 horas e 
participação de 10 participantes.

• Reunião com Secretaria de Turismo e Cultura e compartilhamento das informações, bem como mobili-
zação para a obtenção da carteira Sutaco e da carteira da Secretaria do Turismo e Cultura. Foram 
promovidas Oficinas de Empoderamento Feminino com o psicólogo Guilherme Donegatti e Assisten-
te Social Aneska nos meses de maio-novembro/2019.

• Além de: Visita Técnica no evento Mega Artesanal em São Paulo/SP com duração de 10 horas e partici-
pação de 37 beneficiários.
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Vivência de Aprendizado: “32ª Feira de Arte-
sanato – Arte da Gente”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordena-
dor de Projetos

05 de maio de 2019
Carga horária: 10 horas
Turma: Grupo Produtivo
Número de beneficiários: 06 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã dos 
beneficiários por meio de atividades de mobilização voluntaria 
de cunho socioambiental; Proporcionar Vivência de Aprendizado 
para geração de renda ao Grupo Produtivo do Projeto Vem Ser.

Descrição da Atividade: O Projeto Vem Ser participou da 32ª 
Edição da Feira de Artesanato “Arte da Gente”, na Associação Atlé-
tica Ferroviária em comemoração ao Dia das Mães. Durante todo 
o dia, centenas de pessoas visitaram o espaço do projeto para 
apreciar e adquirir os produtos disponíveis. As alunas do proje-
to 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.

Vivência de Aprendizado: “Café da manhã 
Consciente - Capitalismo Consciente”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordena-
dor de Projetos

28 de junho de 2019
Carga horária: 04 horas
Turma: Grupo Produtivo
Número de beneficiários: 02 participantes
Polo: Feital e Araretama

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES



INSTITUTO IA3.ORG  

51Relatório Anual 2019

Objetivo: Proporcionar Vivência de Aprendizado para gera-
ção de renda ao Grupo Produtivo do Projeto Vem Ser. O even-
to buscou conscientizar, com exercícios e reflexões, sobre a 
temática de gestão humanizada e consciente, aliado a impor-
tância da identificação dos propósitos de vida dos colabora-
dores e das empresas.

Descrição da Atividade: O Instituto IA3.ORG, na figura de 
uma das fundadoras e do Observatório Social em Pindamo-
nhangaba, juntamente com outros parceiros, ACI, Eliggere e 
C Consulting, patrocinaram e trouxeram para Pindamonhan-
gaba o Cofundador e Diretor Geral do Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil Hugo Bethlem para falar sobre a importân-
cia do tema as organizações empresariais. O espaço e café da 
manhã foi gentilmente oferecido pelos apoiadores e os parti-
cipantes contribuíram com uma pequena taxa de participa-
ção no total de R$ 1.215,00 fora integralmente revertida em 
doação ao Instituto IA3. Ainda, o Projeto Vem Ser, expôs seus 
itens de artesanato em oportunidade de explicação do proje-
to e geração de renda.

Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Coleta Seletiva e Cooperativa MCR”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves, Vinícius Sil-
va e Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordenadores de 
Projetos

03, 04 e 05 de junho de 2019
Carga horária: 09 horas
Turma: Técnicas Artesanais Iniciante e Avançado
Número de beneficiários: 18 participantes
Polo: Feital

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Objetivo: Desenvolver o respeito pelo meio ambiente e a ado-
ção de uma postura sustentável diante da vida a partir da Educa-
ção Ambiental; proporcionar vivência de aprendizado que possi-
bilitem a ampliação dos horizontes das crianças e adolescentes, 
atrelados ao Meio Ambiente.

Descrição da Atividade: Nesta atividade os beneficiários partici-
param da elaboração de uma Campanha de Coleta Seletiva de ma-
teriais reciclados na comunidade em que fazem parte. Foram res-
ponsáveis pela divulgação dos informativos, coleta e recebimento 
dos materiais e destinação de 474kg de garrafas PET, papel, vidro e 
outros itens à Cooperativa de Reciclagem, Moreira César Recicla. O 
resultado dessa atividade foi a conscientização da importância da 
seleção de materiais e a sua correta destinação.

Vivência de Aprendizado: “Mega Artesanal 
em São Paulo/SP”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordena-
dor de Projetos

07 de agosto de 2019
Carga horária: 10 horas
Turma: Técnicas Artesanais Iniciante, Avançado e Grupo Produ-
tivo
Número de beneficiários: 37 participantes
Polo: Feital e Araretama 

Objetivo: Promover vivências que proporcionem a ampliação 
do horizonte cultural e o conhecimento da realidade profissional 
de várias carreiras, processos de trabalho em empresas de diver-
sos nichos econômicos e processos industriais.

Descrição da Atividade: O evento Mega Artesanal é uma feira 
Internacional de Artesanato, sendo considerada a maior feira do 
ramo no país. O trabalho artesanal, apesar de bastante criativo e 
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

minucioso, nem sempre encontra seu espaço no mercado, com 
isso, a Mega Artesanal propõe a valorização, apoio e fomento 
aos negócios com a participação de apresentadores famosos das 
redes de televisão com programas de artesanato, exposição de 
grandes marcas do ramo com apresentação de lançamentos e 
cursos/demonstrações, sendo um evento de grande atrativida-
de para os empreendedores da área e também para se apreciar 
talentos, observar tendências e explorar novas ideais de criação 
e trabalho.

Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Bingo Beneficente – IA3.ORG”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordena-
dor de Projetos

09 de novembro de 2019
Carga horária: 03 horas
Turma: Técnicas Artesanais Iniciante e Avançado
Número de beneficiários: 20 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã dos 
beneficiários por meio de atividades de mobilização voluntaria 
de cunho socioambiental; Proporcionar Vivência de Aprendizado 
para geração de renda ao Grupo Produtivo do Projeto Vem Ser.

Descrição da Atividade: A Campanha do Bingo Beneficente do 
Instituto IA3.ORG foi desenvolvida e concretizada pelos benefici-
ários da turma de Técnicas Artesanais Insciente e Avançado, que 
contribuíram com a divulgação e venda das cartelas, bem como 
na organização do evento. Os participantes presentes puderam 
apreciar a Orquestra Clássica do Projeto Contraponto e usufruir 
do café da tarde ofertado, além de concorrer a 08 prêmios.    
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Vivência de Aprendizado: “7ª Exposição – Fa-
zendo Arte”
Organizado por: Guilherme Donegatti de Carvalho – Coordena-
dor de Projetos

19 a 22 de novembro de 2019
Carga horária: 40 horas
Turma: Grupo Produtivo
Número de beneficiários: 10 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Proporcionar vivências que possibilitem a ampliação 
dos horizontes dos beneficiários, atrelado às dimensões do tra-
balho formal; Proporcionar Vivência de Aprendizado para gera-
ção de renda ao Grupo Produtivo do Projeto Vem Ser.

Descrição da Atividade: O Projeto Vem Ser foi convidado, após 
passar por uma avaliação criteriosa pelos organizados do evento, 
a participou da 7ª Exposição “Fazendo Arte”, na cidade de Tauba-
té. Durante intensos 04 dias de muita dedicação, as beneficiárias 
puderam vivenciar a experiência de atendimento ao público, ex-
posição pessoal como artesãs e venda de seus produtos. O Proje-
to Vem Ser se destacou no evento pela importante contribuição 
social e apoio a indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
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área
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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.

O trabalho busca estimular nas crianças e 
nos adolescentes o desenvolvimento emocional, 
físico e social, assim como a resolução e supera-

ÁREA PSICOSSOCIAL

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.

•  Oficinas de Direitos Humanos 

•  Oficinas de Segurança Pública

•  Oficinas de Orientação Profissional

•  Oficinas de Saúde Sexual e Sexualidade

•  Oficinas de Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas

•  Oficinas de Desenvolvimento das Relações Humanas

•  Oficinas de Acompanhamento e Desligamento Profissional.

•  Oficinas de Política de Segurança Pública 

    voltadas para jovens e adolescentes

•  Oficinas de Direitos Humanos - Orientação sexual, 

    raça, etnia, idade, credo religioso e opinião pública

•  Visitas Domiciliares

•  Entrevistas e Feedback para Avaliação de Perfil

•  Reuniões com pais e responsáveis – Café com Pais

•  Plantão de orientação psicossocial – Plantão de Escuta 

•  Encaminhamento e articulação com a 

    Rede de Serviços Socioassistenciais 

ANO Nº. ATENDIDOS 
INDIVIDUALMENTE

Nº ATENDIMEN-
TOS INDIVIDUAIS

Nº. ENTREVISTAS/
INSCRIÇÕES

Nº. ATENDIDOS 
EM GRUPO

Nº. ATENDIMENTOS 
EM GRUPO (FAMÍLIAS)

2019 32 83 584 12 37

Total 32 412 584 12 37

ANO Nº. ACOLHIDAS Nº. VISITAS
 DOMICILIARES

Nº. ENCAMINHAMENTOS DO/
PARA CRAS

Nº. ENCAMINHAMENTOS 
DO/PARA CREAS

2019 584 1 0 0

Total 584 1 0 0
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 GRADE ATIVIDADES PSICOSSOCIAL

OFICINAS CARGA 
HORÁRIA

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Empoderamento - Feital 16,5

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Projeto Aprendiz na Empresa

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 76

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 76

Módulo Específico - Cursos de Administração, Alimentador de Linha e Repositor de Mercadorias - 
Projeto Aprendiz na Empresa

Módulo Específico - Oficina Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas 36

Módulo Específico - Oficina Saúde Sexual e Sexualidade 36

Módulo Específico - Oficina de Politica de Segurança Pública voltadas para jovens e adolescentes 18

Módulo Específico - Oficina de Direitos Humanos - Orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso 
e opinião pública 36

Módulo Específico - Oficina Orientação Profissional 54

Módulo Específico - Oficina Desligamento Profissional 38

Módulo Específico - Cursos de Combo Estética, Barbeiro, Manicure, Designer de Sobrancelha
Projeto Primeiros Passos

Módulo Específico - Oficina de Relações Humanas e Cidadania 80

Módulo Desenvolvimento Humano - Projeto Atores Sociais - SCFV

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Araretama 66

Módulo Desenvolvimento Humano - Oficinas de Relações Humanas e Cidadania - Feital 96

Módulo Desenvolvimento Humano - Campanha de Educação Ambiental - Coleta Seletiva e Visita na 
Cooperativa de Reciclágem de Moreira César 9

Módulo Desenvolvimento Humano - Campanha de Prevenção contra a prática do Bullying 24

Módulo Desenvolvimento Humano - Teatro no Lar Irmã Terezinha - "O casamento da Dona Baratinha" 3

Outros atividades - Projeto diversos do Instituto IA3.ORG

Outras atividades - Entrevistas e Feedback para Avaliação de Perfil 109

Outras atividades - Atendimento Psicossocial (Acompanhamento e Orientações) 83

Outras atividades - Reuniões com Pais - Feital - SCFV 36

Total 893
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

NOME FUNÇÃO OFICINA

Aneska de Souza 
Silva

Voluntária - Assistente 
Social Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser

Cecília Medeiros de 
Moura Silva Facilitadora

• Oficina Relações Humanas e Cidadania - Projeto Aprendiz na Em-
presa e Primeiro Passos 

• Oficina de Direitos Humanos e Cidadania - Projeto Aprendiz na 
Empresa e Primeiros Passos

• Oficina de Orientação Profissional - Aprendiz na Empresa e Primeiro 
Passos

Guilherme Donegat-
ti de Carvalho

Coordenador de 
Projetos, Facilitador e 

Psicólogo

• Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser
• Oficina de Orientação Profissional - Projeto Aprendiz na Empresa
• Atendimento Psicossocial - Todos os projeto do Instituto IA3.ORG
• Visita Domiciliar - Todos os projeto do Instituto IA3.ORG 

Maisa Batista Ribeiro Assistente Social Oficinas de Empoderamento - Projeto Vem Ser

Sandra Regina dos 
Santos Alves

Coodenadora de 
Projetos, Facilitadora e 

Assistente Social

• Oficina Relações Humanas e Cidadania - Projeto Atores Sociais e 
Aprendiz na Empresa  

• Oficina Uso indevido de Álcool, Tabaco e outras drogas - Projeto 
Atores Sociais e Aprendiz na Empresa                                                                                                                                  

• Oficina Saúde Sexual e Sexualidade - Projeto Atores Sociais e 
Aprendiz na Empresa 

• Oficina de Segurança Pública - Projeto Aprendiz na Empresa                                                       
• Oficina de Direitos Humanos e Cidada-

nia - Projeto Atores Sociais e Aprendiz na Empresa                                                                                                                   
Atendimento Psicossocial - Todos os projeto do Instituto IA3.ORG

• Visita Domiciliar - Todos os projeto do Instituto IA3.ORG                                                                                                              
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1.
Acolhimento psicossocial, atendimento 
de beneficiários e familiares

2.
Proporcionar acompanhamento psicos-
social semanal e em grupo, denominada 
Oficina de Desenvolvimento das Rela-
ções Humanas, com o objetivo de traba-
lhar temas transversais relacionados ao 
cotidiano da vida juvenil e que gerem a 
oportunidade de reflexão, elaboração e 
internalização de sentimentos, valores 
e percepções/opiniões para o alcance 
da maturidade e consequentemente do 
autoconhecimento.

3.
Proporcionar Oficinas/Eventos específi-
cos do Setor Psicossocial em Módulo Es-
pecífico do Projeto Aprendiz na Empresa, 
Primeiros Passos e Vem Ser.

Testes, Entrevistas e Feedback para 

Proporcionar acompanhamento 
psicossocial e sócio familiar através da 
articulação de encontros com os Pais 
e familiares dos adolescentes parti-
cipantes do Programa, assim como 
atendimentos pontuais gerados por 
busca espontânea e/ou encaminha-
mentos da equipe.

4.

5.

• Nº DE ACOLHIDA: 584
• Nº DE ENTREVISTA/INSCRIÇÃO: 584 
• Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 107
• Nº DE ATENDIMENTOS EM GRUPO: 12
• Nº DE VISITAS DOMICILIARES: 01 
• Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CRAS: 00
• Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CREAS: 00

• Oficina de Relações Humanas e Cidadania para bene-
ficiáros do Projeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital e 
Araretama, com a carga horária de 152 horas e participa-
ção de 79%.

• Oficinas de Empoderamento para beneficiários do Projeto 
Vem Ser, Polo Feital, com a carga horária de 16,5 horas e 
participação de 24%

• Oficina de Relações Humanas e Cidadania para beneficiá-
ros do Projeto Primeiros Passos, Polo Araretama, com a 
carga horária de 80 horas e participação de 75%.

• Oficina de Relações Humanas e Cidadania para bene-
ficiáros do Projeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital e 
Araretama, com a carga horária de 152 horas e participa-
ção de 79%.

• Oficinas de Empoderamento para beneficiários do Projeto 
Vem Ser, Polo Feital, com a carga horária de 16,5 horas e 
participação de 24%.

• Oficina de Politica de Segurança Pública voltadas para jo-
vens e adolescentes para beneficiários do Projeto Aprendiz 
na Empresa, Polo Feital, com carga horária de 18 horas e 
participação de 85,6%.

• Oficina de Direitos Humanos - Orientação sexual, raça, 
etnia, idade, credo religioso e opinião pública para bene-
ficiários do Projeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital, com 
carga horária de 36 horas e participação de 96,7%.

• Oficina Orientação Profissional para beneficiários do Pro-
jeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital, com carga horária 
de 54 horas e participação de 93,6%.

• Oficina de Saúde Sexual e Sexualidade para beneficiáros do 
Projeto Aprendiz na Empresa, Módulo Específico, Polo Feital, 
com a carga horária de 36 horas e participação de 90%.

• Oficina de Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas para 
beneficiáros do Projeto Primeiros Passos, Polo Araretama, 
com a carga horária de 36 horas e participação de 90%.

Elaboração de 109 entrevistas/horas para avaliação de Perfis 
Profissionais em consequências de aplicações, correções e 
interpretações de testes psicológicos e não psicológicos, 
entrevistas individuais, observações de dinâmicas de grupos 
e atividades em sala, na composição dos perfis que pudessem 
auxiliar na tomada de decisão, tanto do jovem quanto da 
instituição, no direcionamento às vagas de trabalho e inserção 
no mercado de trabalho.

• 25 e 26/06/2019, primeiro Café com Pais com a temática 
“Engajamento, parceria e União”, no Polo Feital e Arareta-
ma; 30 e 31/07, segunda reunião do Café com Pais, com 
o tema: Tecnologias – Benefícios e Riscos: Porque e como 
gerar o uso consciente e positivo, em ambos os polos; 27 
e 28/08, terceiro encontro Café com Pais, com o tema: 
“Saúde Sexual/Sexualidade Aspecto fundamental da vida: 
Porque e como falar com os filhos”, em ambos os polos; 
24 e 25/09, quarto encontro Café com Pais, com o tema: 
“Estresse, Ansiedade, Depressão: Isso não é cosia da sua 
cabeça: porque e como identificar?”, em ambos os polos; 
29 e 30/10, quinto encontro Café com Pais, com o tema: 
“Bullying nos contextos sociais – Isso não é brincadeira: 
Porque e como conscientizar os filhos?”,em ambos os po-
los; 26 e 27/11, sexto encontro Café com Pais, com o tema: 
“Respeito x Preconceito: Porque e como ensinar os filhos 
sobre respeito mútuo?”, em ambos os polos. 

• Tivemos no ano de 2019, 12 encontros do Café com Pais, 
com duração de 03h cada encontro, totalizando 36h.  

1.

2.

3.

4.

5.

Resultados AlcançadosObjetivos
e metas
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Atendimentos em Grupo: 
“Café com Pais: lugar de cuidado”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves e Guilherme 
Donegatti de Carvalho – Coordenadores de Projetos

Junho a novembro de 2019
Carga horária: 12 encontros de 03 horas = 36 horas
Turma: Todos os projetos/beneficiários/famílias do Instituto IA3.ORG 
Número de beneficiários: Média de 37 famílias participantes
Polo: Feital e Araretama 
Objetivo: Proporcionar acompanhamento psicossocial e sócio 
familiar através da articulação de encontros com os pais e fami-
liares dos adolescentes participantes dos programas, projetos e 
serviços; acolher e orientar as famílias dos beneficiários sobre as 
dificuldades e necessidades vivenciadas no contexto familiar e so-
cial para contribuir com o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários.
Descrição da Atividade: Foram realizados 12 encontros no ano 
de 2019 sendo, 06 no polo Feital e 06 no polo Araretama, com os 
pais e responsáveis pelos beneficiários dos programas, projetos 
e serviços. Os temas abordados nos encontros partiram das ne-
cessidades e dificuldades identificadas junto aos participantes e 
beneficiários. Dessa forma, pode-se considerar que o objetivo de 
contribuir para a construção de novos conhecimentos que permi-
tiram a reflexão para o fortalecimento dos vínculos familiares e co-
munitários foi atingido. Os temas abordados foram: 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Engajamento, parceria e união: 
Podemos contar com você?
Tecnologias – Benefícios e riscos: 
Porque e como gerar o uso consciente?
Saúde Sexual/ Sexualidade – Aspecto fundamental da vida: 
Porque e como falar com os filhos? 
Estresse, Ansiedade e Depressão – 
Isso não é coisa da sua cabeça: Porque e como conscientizar? 
Bullying nos contextos sociais – isso não é brincadeira: 
Porque e como conscientizar os filhos? 
Respeito x Preconceito: 
Porque e como ensinar os filhos sobre respeito mútuo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultados Alcançados
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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

2019 Feital e Araretama 73 219

TOTAL 412 1137

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, Jo-
gos Teatrais e Meio Ambiente.

VI Edição – 2019, 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 pro-
grama proporcionou um espaço de convivência 
e fortalecimento de vínculos à 73 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 
complementem sua formação enquanto indiví-
duo, oportunizando experiências que ampliem 
sua visão e perspectiva de futuro, favoreça e es-
timule o fortalecimento dos princípios éticos, 
dos valores morais, do respeito ao próximo e o 
desenvolvimento de recursos internos no esta-
belecimento e alcance dos objetivos.
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 ATORES SOCIAIS SCFV - UNIDADE FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Desenvolvimento das Relações Humanas e Cidadania 96

Jogos Teatrais 96

Desenho Artístico 21

Educação Ambiental 9

TOTAL 222

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Sandra Regina dos Santos 
Coordenadora de Projetos,

Assistente Social 
e Facilitadora

Oficina de Desenvolvimento das 
Relações Humanas e Cidadania

Manoel Netto da Silva Facilitador Oficina de Jogos Teatrais

Flávio Correa de Carvalho Voluntário em Educação 
Ambiental

Atividades de fechamento de percur-
sos em Educação Ambiental

Geny Rosa Dias Voluntária - Pedagoga
Oficina de Desenvolvimento das Re-
lações Humanas e Cidadania; Ativi-
dades de fechamento de percursos

Ingrid Priscila Dias 
Torres Ferreira

Voluntária de Desenho 
Artístico Oficina de Desenho Artístico

 ATORES SOCIAIS SCFV - UNIDADE ARARETAMA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Desenvolvimento das Relações Humanas e Cidadania 66

Jogos Teatrais 63

Desenho Artístico 0

Educação Ambiental 0

TOTAL 129
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1.
Disponibilizar 03 núcleos de atendimento a 
criança e adolescente de 10 a 15 anos e de 10 
a 19 anos, em forma de espaço de convivên-
cia, fortalecimento de vínculos, criação de la-
ços afetivos e desenvolvimento comunitário.

2.
Acolher e prestar atendimento a 75 jovens, 
proporcionando atividades lúdicas e de for-
mação teatral, musical, dança, artes populares 
que promovam o desenvolvimento cognitivo, 
emocional, de comunicação, raciocínio lógi-
co-matemático e relacional, contribuindo para 
seu adequado desenvolvimento.

3.
Promover a participação cidadã e o prota-
gonismo por meio do incentivo e realização 
de 02 atividades de cunho voluntário em 
benefício da comunidade e demais entida-
des sociais.

Proporcionar acompanhamento psicossocial 
semanal e em grupo, denominada Oficina 
de Desenvolvimento das Relações Humanas, 
com o objetivo de trabalhar temas transver-
sais relacionados ao cotidiano da vida juvenil 
e que gerem a oportunidade de reflexão, 
elaboração e internalização de sentimentos, 
valores e percepções/opiniões para o alcan-
ce da maturidade e consequentemente do 
autoconhecimento.

Proporcionar Oficinas/Eventos de Edu-
cação Ambiental, que desenvolvam no 
jovem o respeito pelo meio ambiente 
e a adoção de uma postura sustentável 
diante da vida.

4.

5.

O Projeto SCFV, realizou a Oficina de Relações Humanas no 
Polo Feital e Araretama, sendo 96h no Polo Feital com 32 
encontros e 66h no Polo Araretama, com 22 encontros, com 
frequencia média foi de 73,48% no Polo Feital e de 56,70% 
no Polo Araretama. Foi desenvolvido as seguintes unidades: 
1- Autoconhecimento; 2- Relações Sociais; 3- Fatores de Risco 
e Prevenção; 4 - Cidadania e Solidariedade (exceto no Polo 
Araretama).  

Na Oficina de Jogos Teatrais - 96h no Polo Feital com 32 
encontros e 63h no Polo Araretama com 21 encontros, com 
frequência média de 66,92% no Polo Feital e de 59,13% no 
Polo Araretama. Foi desenvolvido as seguintes unidades: 1-  
Autoconhecimento; 2- Criatividade; 3- Diversidade Cultural; 
4- Contação de Histórias (exceto no Polo Araretama). 

Na Oficina de Jogos Teatrais - 96h no Polo Feital com 32 en-
contros e 63h no Polo Araretama com 21 encontros, com 
frequência média de 66,92% no Polo Feital e de 59,13% no 
Polo Araretama. Foi desenvolvido as seguintes unidades: 1-  
Autoconhecimento; 2- Criatividade; 3- Diversidade Cultural; 
4- Contação de Histórias (exceto no Polo Araretama).

• 03, 04 e 05/06/2019, ação solidária Campanha da Co-
leta Seletiva de Material Reciclado com participação de 
85,71% dos beneficiário do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do Polo Feital, com duração 
média de 09 horas. 

• 03 e 05/12/2019, Campanha de Prevenção contra a 
prática do Bullying nas escolas com participação de 
90,47% dos beneficiários do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do polo Feital, com dura-
ção média de 12 horas.

O Projeto SCFV, realizou a Oficina de Relações Humanas no 
Polo Feital e Araretama, sendo 96h no Polo Feital com 32 
encontros e 66h no Polo Araretama, com 22 encontros, 
com frequencia média foi de 73,48% no Polo Feital e de 
56,70% no Polo Araretama. Foi desenvolvido as seguintes 
unidades: 1- Autoconhecimento; 2- Relações Sociais; 3- 
Fatores de Risco e Prevenção; 4 - Cidadania e Solidariedade 
(exceto no Polo Araretama).

04, 05 e 07/06/2019, ação solidária Campanha da Coleta 
Seletiva de Material Reciclado com participação de 85,71% 
dos beneficiário do Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos do Polo Feital, com duração média de 9h.

1.

2.

3.

4.

5.

Resultados
Alcançados

Objetivos
e Metas
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Vivência: “Fechamento do 1º, 2º e 3º Percurso: Autoconhecimento – 
Carta de Amor; Show de Talentos; Fatores de Risco e Proteção”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves – Coordenadora de Projetos

19 de Junho de 2019; 09 de Setembro de 2019; 25 de Setembro de 2019
Carga horária: 03 horas; 03 horas; 03 horas = 09 horas totais
Turma: Turma Manhã e Tarde 
Número de beneficiários: 45 participantes
Polo: Feital e Araretama

Objetivo: Expor as atividades selecionadas para desenvolver elementos relativos a esse eixo e objeti-
vos associados ao trabalho desenvolvido; realizar o fechamento do primeiro percurso na construção 
de estratégias para a abordagem do tema “Relações Familiares”; “Potencialidades”; “Fatores de Risco e 
Proteção”.

Descrição da Atividade: Nesta atividade as crianças foram estimuladas a escrever uma carta de agra-
decimento para algum membro da sua família, onde puderam manifestar o amor, carinho e afeto. O 
resultado dessa atividade foi impactante aos pais e/ou familiares que receberam as cartas, relatando te-
rem ficado surpresos e se emocionados ao ler a carta enviada para sua casa. No segundo fechamento, 
elas foram estimuladas a desenvolver uma apresentação livre onde pudessem expressar seus talentos 
e criatividade por meio de uma música, poesia, teatro ou dança. O resultado dessa atividade foi a expo-
sição das potencialidades individuais, de maneira lúdica e espontânea, bem como o estreitamento de 
vínculos interpessoais. Finalizando os percursos, as crianças participaram de uma apresentação de um 
monólogo sobre a prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas da palestrante voluntária Geny 
Rosa Dias, que retratou a vida de uma jovem que se envolveu com o crack. O resultado dessa ativida-
de foi as reflexões significativas entre as crianças que contribuíram com a formação de suas opiniões, 
elucidações sobre as consequências das drogas e ampliação do universo em relação a importância de 
ações preventivas.
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Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Coleta Seletiva e Cooperativa MCR”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves, Vinícius Silva e Guilherme Donegatti de Carvalho – 
Coordenadores de Projetos

04, 05 e 07 de junho de 2019
Carga horária: 09 horas
Turma: Turma Manhã e Tarde 
Número de beneficiários: 18 participantes | Polo: Feital

Objetivo: Desenvolver o respeito pelo meio ambiente e a adoção de uma postura sustentável diante 
da vida a partir da Educação Ambiental; proporcionar vivência de aprendizado que possibilitem a am-
pliação dos horizontes das crianças e adolescentes, atrelados ao Meio Ambiente.
Descrição da Atividade: Nesta atividade as crianças participaram da elaboração de uma Campanha 
de Coleta Seletiva de materiais reciclados na comunidade em que fazem parte. Foram responsáveis 
pela divulgação dos informativos, coleta e recebimento dos materiais e destinação de 474kg de gar-
rafas PET, papel, vidro e outros itens à Cooperativa de Reciclagem, Moreira César Recicla. Durante a 
vivência, ajudaram a plantar hortaliças e ervas culinárias na horta da Cooperativa, sob a orientação 
do permacultor responsável e voluntário, Flávio Correa de Carvalho. O resultado dessa atividade foi a 
conscientização da importância da seleção de materiais e a correta destinação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Vivência de Aprendizado: 
“Dia do Voluntariado – Oscar Calçados”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves, Guilherme Donegatti de Carvalho e Profissionais da 
empresa Oscar Calçados – Voluntários

28 de Agosto de 2019
Carga horária: 03 horas | Turma: Turma Manhã
Número de beneficiários: 21 participantes | Polo: Feital

Objetivo: Desenvolver o espirito solidário e atitude cidadã dos beneficiários por meio de atividades de 
mobilização voluntaria de cunho socioambiental.

Descrição da Atividade: Nesta atividade as crianças puderam, junto aos voluntários, participar de atividades 
lúdicas (brincadeiras de antigamente). Houve muita descontração e interação entre os voluntários e benefici-
ários, compartilhando suas experiências e auxiliando-os na execução das atividades. Ao final da atividade, os 
voluntários conversaram com as crianças e evidenciaram sobre a importância do trabalho voluntario para a 
sociedade e da experiência do dia de hoje com os mesmos. O resultado dessa atividade foi a conscientização 
da importância do voluntariado na construção de atitudes cidadãs.

Vivência de Aprendizado: 
“Teatro – O casamento da Dona Baratinha”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves e Vinícius Silva – 
Coordenadores de Projetos

16 de Agosto de 2019
Carga horária: 04 horas  | Turma: Turma Tarde
Número de beneficiários: 08 participantes | Polo: Feital

Descrição da Atividade: Esta atividade foi desenvolvida em parce-
ria entre o SCFV e o Projeto Aprendiz na Empresa - Polo Araretama 
e Lar Irmã Terezinha. As crianças e adolescentes puderam prestigiar 
uma programação cultural diversificada de teatro, realizada pelos 
idosos institucionalizados do lar.  A narrativa da história da peça te-
atral “O Casamento da Dona Baratinha”, foi adaptada para execução 
pelos idosos residentes no lar. Tal atividade possibilitou aprendizado 
por meio da vivência intergeracional entre as crianças, adolescentes 
e idosos. Ainda, além da oportunidade de assistirem ao teatro e vi-
venciar novos horizontes culturais, foi possível valorizar o trabalho 
desenvolvido no lar junto aos idosos e seus talentos.
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Campanha e Vivência de Aprendizado: 
“Ações preventivas – Bullying”
Organizado por: Sandra Regina dos Santos Alves – Coordenadora de Projetos

03 e 05 de Dezembro de 2019
Carga horária: 12 horas
Turma: Turma Tarde
Número de beneficiários: 19 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Trabalhar temas transversais relacionados ao cotidiano da vida de crianças e adolescentes, 
que gerem a oportunidade de reflexão, elaboração e internalização de sentimentos, valores e percep-
ções/opiniões para o alcance da maturidade e consequentemente do autoconhecimento.

Descrição da Atividade: Esta atividade contou com a parceria das escolas estaduais: Profa. Yolanda 
Bueno de Godoy e Escolástica Antunes Salgado, para realização de uma campanha de prevenção contra 
a prática do Bullying. As crianças receberam informações sobre as graves consequências geradas pelo 
Bullying, realizaram uma pesquisa com 509 crianças e puderam refletir o quanto esse fenômeno preju-
dica o desenvolvimento das crianças. Foi proposto, elaborado e realizado duas apresentações de teatro 
sobre o tema Bullying nas referidas escolas, como exposição da pesquisa realizada.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES



teatro
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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

2019 105 315 712

TOTAL 427 1281 11560

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

V Edição – 2019, além das oficinas 
preparatórias, buscando proporcionar possibili-
dades de conhecimento de técnicas mais apu-
radas 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.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

Alberto Santiago Coordenador e 
Facillitador

Jogos Teatrais; Interpretação em Técnicas; Teoria 
Teatral, Musicalização Teatral; Direção; Dramaturgia

Wesley Silva Facilitador Jogos Teatrais; Interpretação em Técnicas; Teoria 
Teatral, Musicalização Teatral; Direção

Ivanildo Oliveira 
de Jesus Facilitador Oficinas de Musicalização no Teatro

Ellen Cristina 
Monteiro Prado

Voluntária em Estética e 
Saúde (Técnica em Enfer-

magem)

Apresentações públicas, responsável pela ca-
racterização (maquiagem artística) de todos os 

personagens

 ATORES SOCIAIS TEATRO - UNIDADE FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Interpretação 36
Jogos Teatrais 36
Teoria Teatral 24
Introdução em Técnicas 144
Musicalização no Teatro 12

TOTAL 252

 ATORES SOCIAIS TEATRO - UNIDADE ARARETAMA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Interpretação 15
Jogos Teatrais 30
Teoria Teatral 15
Introdução em Técnicas 45
Musicalização no Teatro 30

TOTAL 135

 ATORES SOCIAIS TEATRO - UNIDADE JARDIM ELOYNA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Interpretação 15
Jogos Teatrais 45
Teoria Teatral 30
Introdução em Técnicas 45

Musicalização no Teatro 45

Total 180

 ATORES SOCIAIS TEATRO - UNIDADE PIRACUAMA
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Interpretação 15
Jogos Teatrais 30
Teoria Teatral 15

Introdução em Técnicas 141

Musicalização no Teatro 21

Total 222
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1.
Disponibilizar 03 núcleos de aten-
dimento a criança e adolescente de 
10 a 15 anos e de 10 a 19 anos, em 
forma de espaço de convivência, 
fortalecimento de vínculos, criação 
de laços afetivos e desenvolvimento 
comunitário.

2.
Acolher e prestar atendimento a 75 
jovens, proporcionando ativida-
des lúdicas e de formação teatral, 
musical, dança, artes populares 
que promovam o desenvolvimento 
cognitivo, emocional, de comunica-
ção, raciocínio lógico-matemático 
e relacional, contribuindo para seu 
adequado desenvolvimento.

3.
Promover a elevação dos horizontes 
musicais e cultural dos jovens por meio 
da realização de 04 apresentações 
públicas como resultado do produto 
cultural criado e construído pelos pró-
prios jovens/beneficiários em forma-
ção de teatro e música.

O Projeto Atores Sociais Teatro, realizou no Polo Feital e 
Jardim Eloyna 276h de oficina, com um total de  84 en-
contros regulares e uma porcetagem de 57,47% de par-
ticipação, 135h de oficina com um total 45 encontros no 
Araretama e uma porcetagem de 50,05% de participação, 
228h de oficina com um total 76 encontros no Piracuama 
e uma porcetangem de 49,15% de participação. 

O Projeto Atores Sociais Teatro, realizou no Polo Feital e 
Jardim Eloyna 276h de oficina, com um total de  84 encon-
tros regulares e uma porcetagem de 57,47% de participa-
ção, 135h de oficina com um total 45 encontros no Ara-
retama e uma porcetagem de 50,05% de participação, 
228h de oficina com um total 76 encontros no Piracuama 
e uma porcetangem de 49,15% de participação. 

Apresentações realizadas pelo polo Feital:
• Apresentação da performance poética em 21/09, 

apresentação performatica e teatral no festival de 
poemas de Pinda-SP, 6h de duração;

• Apresentação da performance poética em 22/09, 
apresentação performatica e teatral no festival de 
poemas de Pinda-SP, 6h de duração;

• Apresentação no Teatro Galpão - Pindamonhangaba 
em 30/11, apresentação de finalização do calendario 
letivo da instituição, 9h de duração.

Apresentações realizadas pelo polo Piracuama:
• Apresentação da peça “Medeia em Faces” em 10/05, 

apresentação Festival Arte em Cena, 13h de duração;
• Ensaio aberto da peça “Medéia em Faces” em 28/08, 

ensaio aberto para alunos do polo feital, 04h de 
duração;

• Apresentação da peça “Medéia em Faces” em 11/09, 
apresentação no XXII Festil - Pinda -SP, 8h de duração;

• Apresentação da performance poética em 22/09, 
apresentação performatica e teatral no festival de 
poemas de Pinda-SP, 6h de duração;

• Apresentação da peça “Medéia em Faces” em 25/09, 
Apresentação festival 6ºFESTEMC de Mogi das Cru-
zes, 10h de duração;

• Apresentação da peça “Medéia em Faces” em 22/10, 
apresentação festival II FESTITA Itapevi-SP, 15h de 
duração;

• Apresentação da peça “Medéia em Faces” em 22/11, 
apresentação de finalização do ano na Faculdade 
FASC Pinda-SP, 10h de duração.

1.

2.

3.

Resultados
Alcançados

Objetivos
e Metas
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Apresentação Pública: “Apresentação da peça 
Medeia em Faces no II FESTAC” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordenador 
de Projetos e Facilitador

10 de maio de 2019 
Carga horária: 13 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 09 participantes
Polo: Piracuama

Objetivo: Ampliar o universo cultural e artístico dos beneficiários 
participantes do programa; possibilitar aos beneficiários a experi-
ência da participação de um Festival.

Descrição da Atividade: Apresentação como espetáculo convi-
dado no II FESTAC, Festival Arte em Cena, em São Paulo.

Apresentação Pública: 
“Ensaio aberto da peça Medeia em Faces” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordenador 
de Projetos e Facilitador

28 de agosto de 2019
Carga horária: 4 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 09 participantes
Polo: Piracuama

Descrição da Atividade: Ensaio aberto para alunos do polo Feital. 
Exercício realizado como preparação o Festival de Teatro Festil.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Apresentação Pública: “Apresentação
da peça Medeia em Faces no XXII FESTIL” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – 
Coordenador de Projetos e Facilitador

11 de setembro de 2019
Carga horária: 8 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 09 participantes
Polo: Piracuama

Descrição da Atividade: Apresentação no XXII FESTIL, Festival 
Nacional de Teatro Estudantil. Premiação como Melhor Cenário 
e 4 indicações ao prêmio.

Apresentação Pública: 
“Performance teatral no Festipoema 2019” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordena-
dor de Projetos e Facilitador

21 de setembro de 2019; 22 de setembro de 2019
Carga horária: 6 horas; 6 horas = 12 horas total
Turma: Turma 1 e 2 / Turma 1
Número de beneficiários: 26 participantes
Polo: Piracuama e Feital

Descrição da Atividade: Apresentação de cenas performáticas 
e teatrais, no festival de poemas de Pindamonhangaba, onde 
os atores forem seus diretores, figurinistas, sonoplastas e ma-
quiadores.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Apresentação Pública: “Apresentação da 
peça Medeia em Faces no 6º FESTEMC Mogi 
das Cruzes” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordenador 
de Projetos e Facilitador

25 de setembro de 2019
Carga horária: 10 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 9 participantes
Polo: Piracuama

Descrição da Atividade: Apresentação no 6º FESTEMC, Festival 
Teatro de Mogi das Cruzes. Premiação como Melhor Cenário e 4 
indicações ao prêmio.

Apresentação Pública: “Apresentação da peça 
Medeia em Faces no II FESTITA” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordenador 
de Projetos e Facilitador

22 de outubro de 2019
Carga horária: 15 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 08 participantes
Polo: Piracuama

Descrição da Atividade: Apresentação no II Festita, Festival de Te-
atro de Itapevi. Premiação como Melhor Cenário e Troféu Cidinha 
Arruda destaque pelo projeto social e artístico desenvolvido no 
município de Pindamonhangaba.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Apresentação Pública: “Apresentação da peça 
O Caminho dos Reis” 
Organizado por: Alberto Santiago e Wesley Silva – Coordenador 
de Projetos e Facilitador

30 de novembro de 2019
Carga horária: 9 horas
Turma: Turma 1/ Turma 1
Número de beneficiários: 14 participantes
Polo: Piracuama e Feital

Descrição da Atividade: Apresentação realizada como fecha-
mento do ano letivo da instituição. 
Houve a intensificação dos ensaios e confecção do cenário e figu-
rino, com intensa participação dos alunos participantes dos proje-
tos. Foram utilizados retalhos e materiais reciclados como também 
forma de educação ambiental na transformação do “lixo” em arte.

Campanha e Vivência: “Pesquisa de 
Opinião para o desenvolvimento do Plano 
de Comunicação do Instituto IA3.ORG” 
Organizado por: Ana Livia – Captadora de Recursos e Mobilizado-
ra de Recursos

15 de outubro de 2019
Carga horária: 2 horas
Turma: Turma 1
Número de beneficiários: 14 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Coletar depoimentos, material fotográfico e vídeos na 
construção do material de comunicação institucional do IA3.ORG, 
contribuindo para a divulgação das atividades, mobilização de 
parcerias e captação de recursos.

Descrição da Atividade: Os alunos foram entrevistados em gru-
po e individualmente para coleta de depoimentos, foram fotogra-
fados e filmados, em participação da Pesquisa de Opinião para o 
desenvolvimento do Plano de Comunicação do Instituto IA3.ORG.
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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

2019 103 309 19

Total 908 1425 69

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

VI Edição – 2019, neste ano, foram re-
alizadas apenas 12 apresentações públicas, com 
especial destaque a apresentação de encerramen-
to do ano no Teatro Galpão, tendo como público, 
os familiares, autoridades e munícipes. Por falta de 

PROJETO CONTRAPONTO
MÚSICA QUE TRANSFORMA!

recurso o projeto ocorreu apenas em meados do 
2º semestre, focado no afinamento das habilida-
des do grupo avançado e nos ensaios em grupo 
dos beneficiários que compõem a orquestra. Ain-
da, iniciamos crianças e adolescentes em música 
instrumental, teoria musical e canto coral, sendo 
as oficinas metodologicamente divididas em três 
módulos: Violão – Módulo Iniciante, Intermedi-
ário, Avançado; Violino – Módulo Iniciante, In-
termediário e Avançado; Percussão – Módulo 
Iniciante, Intermediário e Avançado; Sopros – 
Módulo Iniciante, Intermediário e Avançado e 
Canto Coral – Módulo Iniciante. 
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CONTRAPONTO FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Violão Iniciante 27
Violão Intermediário 27
Violão Avançado 27
Violino Iniciante 20
Violino Intermediário 20
Violino Avançado 20
Percussão Iniciante 16
Percussão Intermediário 16
Percussão Avançado 16
Sopros Iniciante 24
Sopros Intermediário 24
Sopros Avançado 24
Canto Coral Iniciante 12
Ensaio Orquestra 48

Total 321

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
NOME FUNÇÃO OFICINA

José Roberto Galhardo Rodrigues Coordenador de Projetos, 
Maestro e Facilitador

Soporos Metais e Madeira Ini-
ciante, Intermediário e Avança-

do; Regência de orquestra

Willians Jobair da Silva Facilitador e Maestro Violino Avançado; Regência de 
orquestra

Ivanildo Oliveira de Jesus Facilitador
Violino Iniciante, Inter-

mediário, Avançado; Canto 
Coral Iniciante

Maria Sílvia Valério Ferreira Facilitadora Percussão Iniciante, Inter-
mediário e Avançado

Ana Beatriz Valério Ferreira Facilitadora Violão Iniciante, Intermediário 
e Avançado
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1.
Disponibilizar 03 núcleos de atendimento a 
criança e adolescente de 10 a 15 anos e de 10 a 19 
anos, em forma de espaço de convivência, forta-
lecimento de vínculos, criação de laços afetivos e 
desenvolvimento comunitário.

2.
Acolher e prestar atendimento a 75 jovens, pro-
porcionando atividades lúdicas e de formação 
teatral, musical, dança, artes populares que pro-
movam o desenvolvimento cognitivo, emocional, 
de comunicação, raciocínio lógico-matemático 
e relacional, contribuindo para seu adequado 
desenvolvimento.

3.
Promover a elevação dos horizontes musicais e 
cultural dos jovens por meio da realização de 04 
apresentações públicas como resultado do pro-
duto cultural criado e construído pelos próprios 
jovens/beneficiários em formação de teatro e 
música.

Promover a participação cidadã e o protago-
nismo por meio do incentivo e realização de 02 
atividades de cunho voluntário em benefício da 
comunidade e demais entidades sociais.

4.

Objetivos 
e metas
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Resultados Alcançados

1.
O Projeto Contraponto realizou a Oficinas de formação em Música no Polo Feital, com 
99 dias de atendimento, com frequencia média foi de 80% no Polo Feital. Foi ministrada 
oficinas de: Violão, Violino, Percussão e Sopros, todos nas modalidades Iniciante, Interme-
diário e Avançado, bem como Ensaios da Orquestra.

2.
O Projeto Contraponto realizou a Oficinas de formação em Música no Polo Feital, com 
99 dias de atendimento, com frequencia média foi de 80% no Polo Feital. Foi ministrada 
oficinas de: Violão, Violino, Percussão e Sopros, todos nas modalidades Iniciante, Interme-
diário e Avançado, bem como Ensaios da Orquestra.

• Apresentação da Orquestra Clássica em 
17/09/2019, na abertura da III Semana da 
Criança e Adolescente de Pindamonhan-
gaba ,realizada na Câmera Municipal do 
município,  com duração de 02h; 

• Apresentação da Camerata de Violão 
em 20/09/2019, no andamento da III 
Semana da Criança e Adolescente de 
Pindamonhangaba, realizada na Rede 
Salesiana - Liceu Coração de Jesus, com 
duração de 01h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica 
em 22/09/2019, no encerramento da III 
Semana da Criança e Adolescente de 
Pindamonhangaba - Encontro de Bandas 
e Fanfarras, realizada no Centro Esportivo 
João do Pulo, com duração de 2h; 

• Apresentação da Camerata de Violão em 
20/10/2019, na apresentação aos pais em 
demonstração do resultado do aprendi-
zado em 2019, com duração de 01h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica em 
29/10/2019,  no evento XII Simpósio de 
Tecnologia da Faculdade FATEC, com 
duração de 01h; 

• Apresentação da Camerata de Violino 
em 05/11/2019, nas escolas E.E. Prof. 
Yolanda Bueno de Godoy, E.E. Prof. 
Antonio Aparecido Falcão e E.E. Prof. 

Escolástica Antunes Salgado, com 
duração de 02h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica 
em 09/11/2019, na Campanha Solidá-
rio - Bingo Beneficente do IA3.ORG 
no Polo Contraponto - Feital, com 
duração de 01h;

• Apresentação da Orquestra Clássica, 
Banda, Camerata de Violão e Violi-
no em 29/11/2019, na Apresentação 
Pública de Encerramento de 2019 no 
Teatro Galpão de Pindamonhangaba, 
com duração de 03h;

• Apresentação da Orquestra Clássica, 
Banda, Camerata de Violão e Violino 
em 10/12/2019, na apresentação de 
encerramento aos pais no Centro 
Comunitário do bairro Feital, com 
duração de 03h;

• Apresentação da Camerata de Violão 
em 14/12/2019, no evento de come-
moração ao Natal promovido pela 
AMAFEVA - Associação de moradores 
e amigos do Feital e Vista Alegre, com 
duração de 01h;

• Apresentação da Camerata de Violão 
em 17/12/2019, na formatura da escola 
E.E. Prof. Escolástica Antunes Salgado, 
com duração de 01h.

3.

4.
Com a Orquestra Clássica do polo Feital, foi realizado em 09/11/2019 a apresentação na 
Campanha do Bingo Beneficente – IA3.ORG, desenvolvida e concretizada pelos benefi-
ciários da turma, com participação média de 50% dos beneficiários.
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OBJETIVOS E METAS RESULTADOS ALCANÇADOS

Disponibilizar 03 núcleos de atendimento 
a criança e adolescente de 10 a 15 anos e 
de 10 a 19 anos, em forma de espaço de 
convivência, fortalecimento de vínculos, 
criação de laços afetivos e desenvolvimento 
comunitário.

O Projeto Contraponto realizou a Oficinas de formação em Música no 
Polo Feital, com 99 dias de atendimento, com frequencia média foi 
de 80% no Polo Feital. Foi ministrada oficinas de: Violão, Violino, 
Percussão e Sopros, todos nas modalidades Iniciante, Intermediário e 
Avançado, bem como Ensaios da Orquestra.

Acolher e prestar atendimento a 75 jovens, 
proporcionando atividades lúdicas e de for-
mação teatral, musical, dança, artes populares 
que promovam o desenvolvimento cogni-
tivo, emocional, de comunicação, raciocínio 
lógico-matemático e relacional, contribuindo 
para seu adequado desenvolvimento.

O Projeto Contraponto realizou a Oficinas de formação em Música no 
Polo Feital, com 99 dias de atendimento, com frequencia média foi 
de 80% no Polo Feital. Foi ministrada oficinas de: Violão, Violino, 
Percussão e Sopros, todos nas modalidades Iniciante, Intermediário e 
Avançado, bem como Ensaios da Orquestra.

Promover a elevação dos horizontes 
musicais e cultural dos jovens por meio da 
realização de 04 apresentações públicas 
como resultado do produto cultural criado e 
construído pelos próprios jovens/beneficiá-
rios em formação de teatro e música.

• “Apresentação da Orquestra Clássica em 17/09/2019, na abertura 
da III Semana da Criança e Adolescente de Pindamonhangaba ,reali-
zada na Câmera Municipal do município,  com duração de 02h; 

• Apresentação da Camerata de Violão em 20/09/2019, no andamen-
to da III Semana da Criança e Adolescente de Pindamonhangaba, 
realizada na Rede Salesiana - Liceu Coração de Jesus, com duração 
de 01h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica em 22/09/2019, no encerra-
mento da III Semana da Criança e Adolescente de Pindamonhanga-
ba - Encontro de Bandas e Fanfarras, realizada no Centro Esportivo 
João do Pulo, com duração de 02h; 

• Apresentação da Camerata de Violão em 20/10/2019, na apresen-
tação aos pais em demonstração do resultado do aprendizado em 
2019, com duração de 01h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica em 29/10/2019,  no evento XII 
Simpósio de Tecnologia da Faculdade FATEC, com duração de 01h; 

• Apresentação da Camerata de Violino em 05/11/2019, nas escolas 
E.E. Prof. Yolanda Bueno de Godoy, E.E. Prof. Antonio Aparecido Fal-
cão e E.E. Prof. Escolástica Antunes Salgado, com duração de 02h; 

• Apresentação da Orquestra Clássica em 09/11/2019, na Campanha 
Solidário - Bingo Beneficente do IA3.ORG no Polo Contraponto - 
Feital, com duração de 01h;

• Apresentação da Orquestra Clássica, Banda, Camerata de Violão e 
Violino em 29/11/2019, na Apresentação Pública de Encerramento 
de 2019 no Teatro Galpão de Pindamonhangaba, com duração de 
03h;

• Apresentação da Orquestra Clássica, Banda, Camerata de Violão e 
Violino em 10/12/2019, na apresentação de encerramento aos pais 
no Centro Comunitário do bairro Feital, com duração de 03h;

• Apresentação da Camerata de Violão em 14/12/2019, no evento de 
comemoração ao Natal promovido pela AMAFEVA - Associação de 
moradores e amigos do Feital e Vista Alegre, com duração de 01h;

• Apresentação da Camerata de Violão em 17/12/2019, na formatura 
da escola E.E. Prof. Escolástica Antunes Salgado, com duração de 01h.”

Promover a participação cidadã e o prota-
gonismo por meio do incentivo e realização 
de 02 atividades de cunho voluntário em 
benefício da comunidade e demais entida-
des sociais.

Com a Orquestra Clássica do polo Feital, foi realizado em 09/11/2019 a 
apresentação na Campanha do Bingo Beneficente – IA3.ORG, desen-
volvida e concretizada pelos beneficiários da turma, com participação 
média de 50% dos beneficiários.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Apresentação Pública e Vivência de Apren-
dizado: “Orquestra Clássica - III Semana da 
Criança e do Adolescente de Pindamonhan-
gaba”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

17 de setembro de 2019 
Carga horária: 02 horas
Turma: Orquestra Clássica 
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Promover a elevação dos horizontes musicais e cultu-
ral dos jovens por meio da realização de apresentações públicas, 
como resultado do produto cultural criado e construído pelos pró-
prios beneficiários em formação em música.

Descrição da Atividade: A orquestra clássica do Instituto IA3.ORG 
esteve presente durante a III Semana da Criança e do Adolescente 
de Pindamonhangaba, nesta data, participando da cerimônia de 
abertura na Câmera dos Vereados, expondo aos apoiadores, patro-
cinadores e autoridades convidadas, o processo de aprendizado 
progressivo em música orquestrada. 

Apresentação Pública e Vivência de Apren-
dizado: “Camerata de Violão – Noite Cultural 
– III Semana da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

20 de setembro de 2019
Carga horária: 02 horas
Turma: Camerata de Violão – Avançado
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Número de beneficiários: 10 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: A camerata de violão do Projeto Con-
traponto realizou sua apresentação no evento Noite Cultural da III 
Semana da Criança e do Adolescente realizada na Rede Salesiana 
Brasil – Liceu Coração de Jesus – Pindamonhangaba. Nesta noite 
os jovens puderam se apresentar ao público presente, demons-
trando suas habilidades artísticas e estimulando crianças e ado-
lescentes em práticas musicais, oportunidade esta, presente no 
Instituto IA3.ORG. 

Apresentação Pública e Vivência de Aprendi-
zado: “Orquestra Clássica - Encontro de Ban-
das e Fanfarras no Centro Esportivo João do 
Pulo – III Semana da Criança e do Adolescente 
de Pindamonhangaba”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

22 de setembro de 2019
Carga horária: 02 horas
Turma: Orquestra Clássica
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: Na fase de encerramento da III Semana 
da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, a orquestra 
clássica do Projeto Contraponto, esteve presente novamente no 
Encontro de Bandas e Fanfarras no Centro Esportivo João do Pulo. 
O evento foi organizado de forma a oportunizar atividades de la-
zer às crianças, adolescentes e toda família em atividades diversi-
ficadas. Ainda, estimulando a cultura por meio da música, foi reali-
zado o encontro de diversas entidades formadoras em música que 
vieram prestigiar o evento.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Apresentação Pública e Vivência de Apren-
dizado: “Camerata de Violão – Ensaio aberto 
aos pais e responsáveis – Centro Comunitário 
Feital/Vista Alegre”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

20 de outubro de 2019
Carga horária: 01 horas
Turma: Camerata de Violão – Iniciante, Intermediário e Avançado
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: Este momento foi organizado pela 
equipe do Instituto IA3.ORG de forma a poder gerar a oportuni-
dade aos pais e responsáveis dos jovens participantes do Projeto 
Contraponto, observarem o processo gradativo de aprendizado. 
Com a apresentação das crianças e adolescentes, foi relatado os 
sentimentos positivos dos familiares que se comprometem com 
o aprendizado, incentivando-os aos estudos e fornecendo-lhe a 
atenção necessária para o sentimento de valorização e alcance das 
potencialidades individuais.

Apresentação Pública e Vivência de 
Aprendizado: “Orquestra Clássica – XII 
Simpósio de Tecnologia da Faculdade FATEC”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

29 de outubro de 2019
Carga horária: 01 horas
Turma: Orquestra Clássica
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital
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Descrição da Atividade: A Orquestra apresentou neste dia no 
evento denominado XII Simpósio de Tecnologia da Faculdade FA-
TEC em Pindamonhangaba. O evento forneceu acesso gratuito ao 
público presente, promovendo a ligação da música erudita à po-
pulação e aos familiares dos beneficiários presentes. Além dos fa-
miliares dos beneficiários do projeto e alunos da FATEC, estiveram 
presentes munícipes, algumas autoridades locais e representantes 
de entidades e das empresas patrocinadoras.

Apresentação Pública e Vivência de Aprendi-
zado: “Camerata de Violino – Ensaio aberto 
nas escolas E.E. Prof. Yolanda Bueno de Go-
doy, E.E. Prof. Antônio Aparecido Falcão e E.E. 
Prof. Escolástica Antunes Salgado”
Organizado por: Ivanildo Oliveira de Jesus – Facilitador

05 de novembro de 2019
Carga horária: 02 horas
Turma: Camerata de Violino - Intermediário
Número de beneficiários: 06 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: Nesta data, o grupo intermediário da 
Camerata de Violino, realizou sua apresentação em três Escolas 
Estaduais nas áreas de abrangência do CRAS Cidade Nova do mu-
nicípio de Pindamonhangaba, com intuito de divulgar o Projeto 
Contraponto para os alunos de tais escolas e também proporcio-
nar à Camerata a oportunidade de demonstrarem os resultados de 
seu aprendizado.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Campanha, Apresentação Pública e Vivência 
de Aprendizado: “Orquestra Clássica – Cam-
panha Solidária – Bingo Beneficente do IA3.
ORG”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

09 de novembro de 2019
Carga horária: 01 horas
Turma: Camerata de Violino - Intermediário
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital

Objetivo: Promover a participação cidadã e o protagonismo por 
meio do incentivo e realização de atividades de cunho voluntário 
em benefício da comunidade e demais entidades sociais.

Descrição da Atividade: A equipe do Instituto IA3.ORG, em inicia-
tiva do Projeto Vem Ser, organizou o evento de geração de renda 
e aproximação à comunidade do Feital/Vista Alegre por meio do 
Bingo Beneficente. Nesta oportunidade o Projeto Contraponto, 
especificamente as crianças e adolescentes da orquestra clássica, 
puderam demonstrar o processo de aprendizado adquirido e pre-
sentear os participantes com trilhas sonoras de filmes marcantes. 
A apresentação fez parte da programação do evento, gerando 
estímulo aos presentes pelo desenvolvimento cultural a partir da 
música, bem como o desejo de inserção de seus filhos e familiares 
no projeto. 
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Apresentação Pública e Vivência de Aprendizado: “Or-
questra Clássica, Banda, Camerata de Violão e Violino 
– Encerramento das atividades de 2019”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordenador de Projetos

29 de novembro de 2019
Carga horária: 03 horas
Turma: Orquestra Clássica, Banda, Camerata de Violão e Violino – Intermediário 
e Avançado
Número de beneficiários: 30 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: Nesta data foi realizado a apresentação de encerra-
mento do ano de 2019 demonstrando o resultado de todo o ano de ensino e 
aprendizado. Tal apresentação aconteceu no espaço do Teatro Galpão em Pin-
damonhangaba, e contou com acesso gratuito ao público, promovendo aos 
alunos a ligação da música erudita à população e principalmente aos familiares 
dos jovens presentes. Além dos familiares dos beneficiários, estiveram presen-
tes algumas autoridades locais e membros da diretoria do Instituto IA3.ORG.
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Apresentação Pública e Vivência de Aprendi-
zado: “Orquestra Clássica, Banda, Camerata 
de Violão e Violino – Ensaio aberto aos pais e 
responsáveis”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

10 de dezembro de 2019
Carga horária: 03 horas
Turma: Orquestra Clássica, Banda, Camerata de Violão e Violino – 
Intermediário e Avançado
Número de beneficiários: 20 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: Com o incentivo dos pais e responsáveis 
é evidente o maior empenho dos nossos jovens no processo de 
ensino-aprendizado. Com essa premissa, a coordenação e facili-
tadores do Projeto Contraponto se empenharam no convite para 
que toda a comunidade pudesse ter acesso à cultura por meio da 
música, sendo o evento realizado no Centro Comunitário do bair-
ro, em convite aberto a todos.

Apresentação Pública e Vivência de Aprendi-
zado: “Camerata de Violão – Participação no 
evento em comemoração do Natal – AMAFE-
VA – Associação de moradores e amigos do 
Feital e Vista Alegre”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

14 de dezembro de 2019
Carga horária: 03 horas
Turma: Camerata de Violão – Avançado
Número de beneficiários: 15 participantes
Polo: Feital
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Descrição da Atividade: Nesta data o Projeto Contraponto foi 
convidado a participar do evento de Natal promovido pela Asso-
ciação de moradores e amigos do Feital e Vista Alegre como mais 
uma experiência de apresentação pública aos presentes, pais e 
responsáveis, como também na contribuição na organização de 
um momento prazeroso e harmonioso. O convite foi realizado 
pela representante de bairro que constantemente apoio o Institu-
to IA3 na divulgação dos projetos e criação de oportunidades de 
mobilização de parceria com poder público do município. 

Apresentação Pública e Vivência de Aprendi-
zado: “Camerata de Violão – Participação no 
evento de formatura do Ensino Fundamental 
e Médio da escola E.E. Prof. Escolástica Antu-
nes Salgado”
Organizado por: José Roberto Galhardo Rodrigues – Coordena-
dor de Projetos

17 de dezembro de 2019 
Carga horária: 01 horas
Turma: Camerata de Violão – Avançado
Número de beneficiários: 10 participantes
Polo: Feital

Descrição da Atividade: O Projeto Contraponto foi convidado a 
participar do evento de formatura do Ensino Fundamental e Mé-
dio da escola E.E. Prof. Escolástica Antunes Salgado, localizado no 
bairro do Jardim Regina, como forma de abrilhantar a recepção 
aos alunos, pais e responsáveis. O convite foi formalizado pela dire-
toria da escola que frequentemente autoriza o processo de divul-
gação no ambiente escolar e incentiva o processo de aprendizado 
de nossos alunos.
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