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PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CNPJ: 

IA3 INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM 10.430.790/0001-07 

DATA CRIAÇÃO/FUNDAÇÃO: Nº INSCRIÇÃO CMDCA: Nº INSCRIÇÃO CMDCA: 

15/05/2008 008 008 

CERTIFICAÇÕES: CRCE (X) OSCIP (   ) 

CMAS (X) CMDCA (X) CEBAS (X) 

ENDEREÇO: 

AV. EDARGE VIEIRA MARCONDES, 22 – VISTA ALEGRE/FEITAL 

CIDADE UF CEP DDD/TEL EMAIL 

PINDAMONHANGABA SP 12442-230 (12) 3637-5416 3637-6608 guilherme.donegatti@ia3.org.br 

CONTA CORRENTE Nº BANCO/AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

AUXÍLIO - 1758-1  CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. 0330 PINDAMONHANGABA 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 

CHARLES SILVA ALMEIDA 126.476.178-30 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

21.482.485-8 – SSP/SP PRESIDENTE DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL 

ENDEREÇO: CEP: 

AV. ALBUQUERQUE LINS, 900 - APTO 52, CAMPO ALEGRE, 
PINDAMONHANGABA-SP. 

12410-030 

NOME DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL  

NOME DO COORDENADOR DO PROJETO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL 
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1.1. HISTÓRICO 

 
O Instituto IA3.ORG foi fundado em maio de 2008 e legalmente constituído em setembro do mesmo ano. Nasceu 
sob o desafio de empreender múltiplos projetos em benefício da criança e do adolescente. Atua nas áreas de 
qualificação profissional, geração de renda, intervenção ambiental, ampliação dos horizontes culturais e atividades de 
cunho esportivo. Busca-se com a pluralidade de opções, atender jovens com diversas expectativas individuais de 
modo a atrair um número significativo de beneficiários e, por conseguinte, promover um impacto significativo na 
comunidade onde atuamos e nos indicadores que norteiam nosso trabalho. 
 
O Instituto IA3.ORG iniciou suas atividades no bairro do Feital apenas com programa de qualificação profissional 
que desde o início já visava à formatação para atuação através da Lei da Aprendizagem. Em 2009, deu início ao 
programa para o-jovem, além de iniciativas de educação ambiental. Em 2012, deu início as iniciativas de geração de 
renda e em 2013 o fortalecimento das iniciativas cultura e socialização através da estruturação dos projetos 
Contraponto e Atores Sociais. Os programas foram expandidos e atualmente com as diversas parcerias, temos núcleos 
de atendimento em três pontos da cidade. Feital que atende os bairros de abrangência do CRAS Cidade Nova. Castolira 
e Araretama que atendem a abrangências dos CRAS respectivos a essas regiões.  
 
Em seus primeiros 10 anos de existência por meio do programa Educação para o Trabalho prestou atendimento e 
qualificação a 1.685 beneficiários, sendo 268 por meio do Projeto Vem Ser, 429 por meio do projeto Primeiros Passos 
e 988 pelo projeto Aprendiz, sendo este último responsável pela inserção de 283 jovens no mercado formal de trabalho 
por meio da Lei da Aprendizagem. 
 
Temos como atuais financiadores dos nossos projetos as empresas Gerdau S/A, Novelis S/A, Accor Hotels, além de 
associados mantenedores.  
 
E como parceiros do Programa de Aprendizagem que contratam nossos aprendizes as empresas: 
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 PARTE 2. TÍTULO 

 
Projeto Aprendiz na Empresa 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - EIXO TEMÁTICO 

 
Desenvolvimento de atividades: De atendimento / De assessoramento / De defesa e garantia de direitos 
 
Eixo temático I – Assistência Social:  
a) Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE;  
b) Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas ações. 
 
Eixo temático III – Educação:  
b) Formação em valores para a convivência na escola;  
e) Cursos preparatórios. 
 
Eixo temático V – Trabalho:  
a) Formação, educação para o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do adolescente;  
b) Educação pelo trabalho, por meio de projetos de aprendizagem, com base na Lei do Aprendiz nº 10.097/00; 
 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

 
O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO é composto por um grupo de projetos que executados 
de modo coordenado tem como princípio o mesmo objetivo e impacto social; a preparação, formação, qualificação 
para o trabalho. A estratégia de se agrupar esses projetos em um único programa busca direcionar o foco da gestão 
para um melhor aproveitamento dos recursos e aumento do impacto, além de facilitar a execução e gestão dos 
processos administrativos. Tem como premissa o desenvolvimento humano e a transformação social utilizando 
como ferramenta as oportunidades geradas pela qualificação profissional, com foco na formação do indivíduo. 
Visa proporcionar a formação técnica profissional e metódica baseada na lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem 
e o acesso ao mercado de trabalho através da educação para o empreendedorismo, buscando o despertar do espirito 
empreendedor e apresentando formas alternativas de geração de renda, assim como. O programa apresenta uma 
estrutura dividida em 02 subprogramas, sendo eles: 
 
1. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: Programa socioassistencial de capacitação profissional metódica que, 
através da Lei da Aprendizagem, visa promover o acesso de adolescentes a partir de 15 anos em situação de 
vulnerabilidade social da cidade de Pindamonhangaba ao mercado formal de trabalho. As atividades se aplicam 
através do Projeto Aprendiz na Empresa, em sua estrutura de Programa de Aprendizagem, que apresenta 
metodologia de inclusão social que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de 
transformação social.  
 
1.1. PROJETO APRENDIZ NA EMPRESA 
  
Projeto socioassistencial de capacitação profissional metódica que, através da Lei do Aprendiz, visa promover o 
acesso de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da cidade de Pindamonhangaba ao mercado 
formal de trabalho. Acontece através do Projeto Aprendiz na Empresa, e apresenta metodologia de inclusão social 
que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de transformação social. Esta metodologia 
se apoia em seis premissas principais:  
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1. Processo cuidadoso de seleção, que leva em conta seu grau de vulnerabilidade, inclinações e interesses; 
2. Processo preliminar de informação e orientação, como forma de ampliar a visão e entendimento dos jovens 
quanto às oportunidades de trabalho relacionadas aos cursos, aumentando assim as chances de decisão consciente; 
3. Identificação de potencialidades e vocações, alterando os paradigmas de perpetuação da pobreza. 
4. Formação do indivíduo e qualificação profissional.  
5. Inserção no mundo do trabalho, aumento da renda familiar. 
6. A formação de uma rede de apoio à inserção laboral dos jovens, que cuida da divulgação do programa junto a 
empresas e empresários pertencentes às cadeias produtivas ligadas às áreas de qualificação dos cursos, e que 
acompanha o percurso profissional dos jovens por um período de pelo menos 24 meses após conclusão dos cursos. 
 
Os beneficiários do Projeto Aprendiz na Empresa ingressam no projeto através de um processo de seleção 
baseado nas diversas características de vulnerabilidade psicossociais, identificação de interesses e inclinações. Ao 
iniciar o curso, são informados e orientados quanto às trajetórias de acesso ao mercado de trabalho, permitindo-
lhes o completo entendimento e decisão consciente à adesão ao curso. A estes, é ofertado a qualificação 
profissional inicial. Espera-se que 2/4 dos participantes ingressem no mercado e gerem renda na condição de 
Aprendiz, atuando nos arcos ocupacionais de Administração, Logística, Produção Industrial, Varejo e Saúde.  
 
O projeto se diferencia de outros semelhantes por incorporar em sua estratégia três eixos de desenvolvimento: 
 
I) Módulo Desenvolvimento Humano: Com objetivo de munir os beneficiários de ferramentas para sua 
emancipação da condição vulnerável perante a sociedade, os jovens do Projeto Aprendiz na Empresa, enquanto 
aguardam pela oportunidade de trabalho, participam de oficinas de socialização, jogos teatrais, inclusão digital, 
educação empresarial, raciocínio lógico-matemático e leitura e compreensão de texto.  
 
II) Módulo Especifico: A formação profissional metódica aplicada no Projeto Aprendiz na Empresa capacita os 
beneficiários para atuação nos arcos ocupacionais de Administração, Logística, Produção Industrial, Varejo e 
Saúde, conforme Programa de Aprendizagem aprovado e validado no Cadastro Nacional de Aprendizagem 
Profissional – CNAP.  

 
III) Módulo Educação Continuada e Produtividade: Após concluírem o Módulo Desenvolvimento Humano e 
o Módulo Específico, os beneficiários são incentivados na continuidade de participação de oficinas e eventos 
específicos e pontuais como oficina de Desligamento Profissional, Orientação Vocacional, Vivências, Campanhas 
Institucionais, Prestação de Serviços de maneira cooperada, Venda de Produtos e outros. O Módulo Educação 
Continuada e Produtividade tem por objetivo: a) colaborar com a inserção dos adolescentes remanescentes que 
não conseguiram conquistar sua primeira colocação durante o Módulo Desenvolvimento Humano; b) garantir a 
manutenção/permanência do beneficiário que já está atuando no mercado de trabalho; c) incentivar e promover 
para que o beneficiário tenha interesse em dar continuidade aos estudos e se manterem vinculados a Instituição em 
um processo contínuo de desenvolvimento; d) incentivar a continuidade à profissionalização na prestação de 
serviços e geração de renda. 
 

 
 

Figura 1 – Programa de Educação para o Trabalho  
Imagem parcial da Estrutura de Gestão de Projetos do Instituto IA3.ORG 
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2.3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 
Pindamonhangaba – SP, localizado no Vale do Paraíba, apresenta algumas das contradições inerentes ao modelo de 
desenvolvimento contemporâneo, baseado em alta tecnologia. Apresenta dentro do Vale do Paraíba (região com 2 
milhões de habitantes) o maior PIB per capita e a menor renda per capita. Segundo dados do IBGE, tem 22,3% de 
miseráveis (a mais alta taxa do Vale), distribuídos em 10 regiões bem localizadas geograficamente. No Estudo 
Técnico 01/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e do setor de Vigilância Socioassistencial, cujos dados alarmantes apontam a “dificuldade 
financeira, desemprego e baixa remuneração” como de alta prioridade geral de vulnerabilidade, estando presente em 
todo território municipal. Observamos ainda no diagnóstico sócio territorial, que os bairros do Castolira e Araretama 
são classificados como “prioridade muito alta” no indicador “Nível de Atenção” e o bairro do Feital é considerado 
como de “prioridade alta”, sendo essas justamente as áreas de atuação do programa. No que se refere a “Nível de 
atenção para o Trabalho”, todos os bairros são considerados como prioridade muito alta, podendo ser observado no 
indicador “Vulnerabilidades Sociais Relacionadas ao Trabalho e Renda” que em média 60% da população do 
Castolira e do Araretama apresentam renda per capta máxima de ½ salário mínimo e no bairro do Feital, 37,5% dos 
domicílios apresentam renda máxima de ½ salário mínimo e 35% de no máximo um salário mínimo. 
 
Esta realidade municipal pressupõe a violação de direitos de crianças e adolescentes, especialmente:  
 
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária - Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado 
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral;  
 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer - Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho;  
 
Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho - Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz; Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I – respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento; II – capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
 
Pindamonhangaba possui, de forma coerente com a maior concentração da atividade industrial, a distribuição dos 
empregos formais por nível de ocupação sobressalente em “trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais”, com 28,7%, seguidos pelos grupos de “trabalhadores dos serviços, vendedores do comercio em lojas e 
mercados” (17,5%), “trabalhadores de serviços administrativos” (14,6%) e “técnicos de nível médio” (12,2%), o 
que revela a potencialidade de inserção de adolescentes no mercado de trabalho, da mesma forma que ocorre  com 
o grupo de trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, maior número de admissões no município 
durante o ano de 2013. Apesar desses dados, ainda se identifica 1,8% de trabalhadores sem rendimento e na produção 
para o próprio consumo e 17,3% de empregados sem carteira assinada (2010), o que revela necessidade de 
formalização profissional no município. Outro importante indicador social sobre trabalho que expressa necessidades 
de proteção social é a taxa de atividade de crianças e adolescentes que são economicamente ativas, ou seja, que 
estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do Censo de 2010, e o total de pessoas nesta faixa etária, 
o que coloca o município de Pindamonhangaba em situação de alta incidência de trabalho infantil segundo os 
critérios presentes na Resolução CNAS nº 08/2013.15. 
 
O público jovem, foco e prioridade de atendimento do programa o “Trabalho” e a “Renda” é uma das maiores 
preocupações na vida dos jovens em qualquer estratificação social. Se voltarmos o olhar para o segmento mais 
vulnerável dessa população; sem acesso a uma qualificação de qualidade, associado a conquista do 
autoconhecimento e identificação de sonhos e objetivos, estes jovens ficam sem opção de "escolha". Motivados pela 
necessidade de obter renda para subsistência própria e/ou da família, ou acesso aos bens impostos a todos pela 
sociedade do consumo, esse grupo sem um apoio acaba sendo invariavelmente inserido em atividades precárias, a 
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grande maioria na informalidade, sem nenhuma proteção e expectativa de futuro. No município de 
Pindamonhangaba fala-se de um contingente de +/- 10.000 jovens no município. A descrença nos estudos como 
propulsor de melhores condições de vida no futuro, considerando o agravante que muitas vezes a escola é mais 
entediante do que motivadora e criativa, não lhes é garantida a oportunidade ao trabalho decente. Uma das 
possibilidades de quebrar este paradigma é criar condições para estes jovens conquistem o 1o emprego, momento 
em que passa a ter acesso a um novo grupo de compartilhamento, diálogo social e reflexão, onde são incentivados a 
dar continuidade aos estudos e acessar o ensino superior, como alternativa de conquistar maior empregabilidade e 
sucesso profissional. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

2.4. JUSTIFICATIVA 

 
O Instituto IA3.ORG em atenção à Lei nº 8.069/1990 (ECA), atua nas ações de prevenção em atenção aos Art. 70-
73, quando age de acordo às Políticas de Atendimento em suas Disposições Gerais, Art. 87 em oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de 
violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências e ainda as interagem com a Lei nº 10.097/2000 
(Aprendizagem) como alternativa à garantia dos direitos.  
 
No município de Pindamonhangaba fala-se de um contingente de cerca de 28.000 adolescentes, com expectativa de 
anos de estudo de 10,7, acima da expectativa média no Estado de São Paulo (10,5 anos), contudo ainda não 
suficientes para a conclusão do ensino básico. A descrença nos estudos como propulsor de melhores condições de 
vida no futuro, não lhes é garantida a oportunidade ao trabalho decente e de direito. Uma das possibilidades de 
quebrar este paradigma é criar condições para estes jovens conquistem o 1º emprego no mercado de trabalho formal, 
em acesso a formação técnico-profissional obedecendo a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 
regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das 
atividades, e sendo vedadas trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua 
formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e realizado em horários e locais que não permitam 
a frequência à escola. 
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Neste momento passam a ter acesso a um novo grupo de compartilhamento, dialogo social e reflexão, onde são 
incentivados a dar continuidade aos estudos e acessar o ensino superior, como alternativa de conquistar maior 
empregabilidade e sucesso profissional, enquanto se assegura a condição de trabalho educativo a atividade laboral 
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o 
aspecto produtivo e a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura este caráter educativo. 
 
Os dados do Diagnóstico Socioterritorial com foco nas Políticas de Assistência Social do Município de 
Pindamonhangaba/SP de 2019, aponta o Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência 
Social (IDCRAS) dos 5 CRAS do município, sendo os menores índices aqueles das regiões onde se aplica o projeto, 
ou seja, áreas de abrangência dos CRAS Cidade Nova (IDC 1,67) e Araretama (IDC 2,0), realidade ainda mais 
alarmante ao considerar estas regiões com de "abrangência de área de favela", "área de risco" e "área de 
criminalidade e tráfico". Tais índices são corroborados com as informações do Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que aponta como segundo principal grupo de atendimento (25,1%), 
adolescentes de 13 a 17 anos de idade, que sofrem violência advindas de muitas situações, dentre elas, 
"negligência/abandono", "violência física e psicológica", "abuso/exploração sexual" e "trabalho infantil". Ainda, a 
distribuição por vulnerabilidade e riscos sociais aponta, em todos os CRAS como principal vulnerabilidade, a 
"insuficiência/insegurança de rendimentos". Talvez estes dados possam representar justificativa às informações do 
Censo Demográfico 2010 do IBGE, que identificou 0,51% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos sendo 
apontadas como responsável familiar e 0,94% dos adolescentes de 15 a 17 anos nesta mesma condição. Ainda que 
o percentual possa parecer pequeno, isso significa que cerca de 66 famílias (2010) estavam sob responsabilidade de 
pessoas de 10 a 14 anos de idade e outras 71 sob responsabilidade de jovens de 15 a 17 anos, que possivelmente 
serão vítimas ou farão vítimas do ciclo de reprodução de vulnerabilidades sociais. 
 
Os dados do Governo Federal, Estadual e Municipal preveem redução significativa da atividade econômica, 
portanto, também redução da circulação de dinheiro, portanto de receitas tributárias. Não tão somente a diminuição 
das finanças disponíveis para as medidas preventivas da saúde pública necessárias para controlar a pandemia 
(COVID-19), também se atinge indivíduos e famílias, em especial os socioeconomicamente vulneráveis, que têm 
sua renda minimizada catastroficamente. Da mesma forma, uma vez esgotadas suas reservas financeiras, as empresas 
fecham, com consequências para seus proprietários, funcionários e fornecedores. Pindamonhangaba, como 
município de atividade econômica principal sendo a "indústria" (44,4% - 2011), sentirá severamente a também 
coerente redução econômica no que se refere por exemplo a empregabilidade, hoje com a proporção de 36,4% dos 
empregos formais. Por outro lado, a existência de leis como Lei nº 10.097/2000, garantem contratos de aprendizagem 
em regime especial, com validade pressupostas em anotação na CTPS, matrícula e frequência em programa de 
aprendizagem em qualificação técnico-profissional metódica, que também corroboram com a futura necessidade de 
garantir  o  futuro  das  empresas,  particularmente  das  pequenas  e  médias empresas,  que  desempenham  um  
papel  tão  importante  na  economia, permanecendo aptas para atender à demanda que em algum momento retornará. 
A economia moderna, tanto em manufatura quanto em serviços, depende de uma força de trabalho qualificada, caso 
contrário, a recuperação pode ser muito dificultada. Ainda, invariavelmente deve-se agir preventivamente aos que 
podem usar a crise para suplantar as proteções trabalhistas, de saúde e ambientais, com consequências a longo prazo 
para a saúde e economia.  
 
O cenário atual declarado como de pandemia pela Organização Mundial da Saúde exigiu dos governos o 
estabelecimento de diversas medidas para tentar conter a escalada de novos casos, adotando o isolamento social.  
Essa medida, apesar da comprovada eficácia, tem o potencial de gerar de custos significativos para governos, 
empresas e famílias já que com a extensão da quarentena é possível, por exemplo, que pessoas percam seus trabalhos, 
as famílias deixem de realizar as atividades que lhes geram renda e meios de se manterem. Os dados referentes a tal 
efeito ainda são preliminares, mas enfatizam os possíveis efeitos da perda de trabalho pelos ocupados naqueles 
setores sobre os níveis de renda e pobreza e sobre a desigualdade de renda. Em um município com grande 
predominância de atividades no setor industrial, os resultados podem ser ainda mais drásticos tendo em vista que 
diversas empresas têm deixado de funcionar normalmente, sendo forçadas às alternativas legais para manutenção 
dos empregos senão a dispensa dos trabalhadores. Além disso, considerando a formalidade do trabalho e 
escolaridade, os efeitos se multiplicam àqueles trabalhadores informais e com baixa escolaridade, que já possuem 
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renda menor, e que também não poderiam contar com garantia trabalhistas, como o seguro-desemprego, neste 
cenário exposto. 
 
As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, adolescentes e famílias passivas e dependentes, 
com a autoestima consideravelmente comprometida. Estes jovens e suas famílias internalizam como atributos 
negativos pessoais as falhas próprias de sua condição histórico-social. De forma circular e quase inevitável este ciclo 
se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no nível material, como no nível afetivo. As pessoas, desde 
muito jovens, percebem-se como inferiores, incapazes, desvalorizadas, sem o reconhecimento social mínimo que as 
faça crer em seu próprio potencial como ser humano. A proposta do programa com formação técnico-profissional 
metódica organizada em níveis de complexidade e percursos, enriquecidas com atividades práticas e vivências 
dentro e fora da instituição, busca ampliar a visão do contexto político, social e econômico a que os adolescentes 
estão inseridos, buscando desenvolver pensamento crítico quanto a responsabilidade pessoal, social, senso de justiça 
e ética, propiciando uma quebra nesse ciclo perpetuado pelas fragilidades, redirecionando os jovens para outros 
caminhos que lhes permitam vislumbrar novas oportunidades ao lhes possibilitar e garantir o “direito à 
profissionalização e a proteção no trabalho”, conforme previsto na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, art. 69). Além disso: 
 
a. São de interesse do poder público e da sociedade civil organizada a promoção, proteção e a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, bem como dever de afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo 
de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação 
moral. 
 
b. A proposta apresentada relaciona-se em harmonia com as diretrizes e estratégias definidas pelo CMDCA para 
parcerias em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil (OSC’s);  
 
c. Esperamos com o projeto, alterar os indicadores sociais, reduzindo significativamente os índices de 
vulnerabilidade juvenil, o rompimento da linha da extrema pobreza e falta de perspectiva de futuro das comunidades 
carentes, por meio da qualificação e inclusão de adolescentes para o exercício profissional, fazendo de 
Pindamonhangaba um modelo de iniciativas na promoção do desenvolvimento social; 
 
Este programa propõe minimizar as lacunas da rede de atendimento local ao participar ativamente da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente através de um conjunto articulado de ações preventivas à 
violação dos direitos da criança e do adolescente, em atuação de forma articulada na elaboração de políticas públicas 
e na execução de ações de difusão de formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, com a 
integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho 
Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que 
atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
 
Os adolescentes selecionados de acordo com os critérios estabelecidos, participarão das oficinas do Módulo 
Desenvolvimento Humano, organizadas em encontros regulares e percursos temáticos progressivos, onde os jovens 
realizarão atividades práticas com aplicação de conceitos teóricos em projetos pontuais, no desenvolvimento de 
competências básicas em aspectos pessoais e profissionais. Utilizamos a Metodologia Ativa de Aprendizagem em 
um modelo híbrido com objetivo em tornar nossos beneficiários, motivados, interessados e engajados ao longo de 
todo o período de formação. Neste contexto o beneficiário passa a ser o principal protagonista do processo de 
aprendizado, sendo que facilitador assume a função de orientador/mediador do conhecimento, abrindo assim espaço 
para a interação e a participação cada vez mais proeminente dos beneficiários na construção do saber. 
 
Durante os demais encontros desse módulo, os adolescentes e familiares serão convidados a participarem de 
momentos de levantamento das necessidades junto a representantes da comunidade que inclui, membros do Instituto 
IA3.ORG, membros da associação de bairro, líderes comunitárias, familiares e beneficiários assistidos, onde 
incentivarão e promoverão atividades de voluntariado e ações solidárias. Estratégias de gamificação formatam as 
iniciativas em um modelo que estimule o pensamento crítico, motivação e a dedicação para os momentos de 
aprendizado. 
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As ações teóricas e práticas serão registradas e organizadas de maneira e produzirem conteúdos de valor para 
inclusão em informativos periódicos do IA3.ORG, compondo a série de publicações planejadas nas mídias sociais 
ligadas ao mercado de trabalho e ao universo empresarial, empregabilidade, entre outros assuntos relacionados, com 
o objetivo de atrair atenção da sociedade civil, profissionais de recursos humanos e representantes de empresa, ao 
IA3.ORG e suas iniciativas de promoção do Programa de Aprendizagem e Educação para o Empreendedorismo. 
 
Ainda durante o Módulo Desenvolvimento Humano, os jovens serão também expostos a experiências de ampliação 
do conhecimento da realidade profissional em: simulações de processos seletivos, na participação de entrevistas 
semiestruturadas e dinâmicas de grupo competitivas, momento o qual poderão identificar e planejar ações 
relacionadas à escolha da educação superior e carreira profissional, bem como possibilitar a elaboração do seu Perfil 
Profissional a ser encaminhado assertivamente às vagas do Programa de Aprendizagem (Projeto Aprendiz na 
Empresa). 
 
As atuais e futuras empresas parceiras conveniadas ao IA3.ORG, por meio do Programa de Aprendizagem validado 
e cadastrado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP/MTE), contratarão os jovens de acordo 
com a Lei nº 10.097/2000, e estes serão incluído no Módulo Específico (Projeto Aprendiz na Empresa). Todas as 
oficinas são organizadas em encontros regulares e percursos progressivos, cada qual em suas especificidades, onde 
os jovens realizarão atividades teóricas, enquanto as atividades práticas profissionais são asseguradas pelas empresas 
empregadoras, ou promovidas pelo IA3.ORG, portanto, compondo a formação técnico-profissional.  
 
Utilizamos a Metodologia Ativa de Aprendizagem baseada em Projetos, propondo que os beneficiários se esforcem 
para encontrar de maneira colaborativa, possíveis soluções para problemas apresentados pelo orientador em sala de 
aula, buscando contribuir, principalmente para o desenvolvimento de um perfil investigativo e crítico perante a 
realidade, fazendo com que o conhecimento seja construído de maneira consistente. 
 
Os adolescentes do Módulo Específico, concomitantemente à formação técnico-profissional, realizarão atividades 
de leitura, reflexão e discussão sobre temas relevantes do seu cotidiano. As discussões socioeducativas ocorrerão no 
início ou ao término das oficinas técnicas, com o objetivo de proporcionar reflexão quanto as questões da vida, 
desafios do contexto familiar, ética e moral. A estes jovens também serão propostas atividades práticas na elaboração 
de projetos, como resultado das ações reflexivas, que irá compor o portfólio de ações que possam ser divulgados às 
empresas da região e comunidade, visando o estreitamento dos vínculos.  
 
Por conta da Pandemia, atualmente estamos utilizando o conceito de sala invertida utilizando plataforma de 
tecnologia, de forma que o beneficiário tem acesso aos conteúdos antecipadamente, podendo assim se planejar 
melhor as oficinas de aprendizagem e utilizar sempre que possível recursos e ferramentas que complementem o 
aprendizado, como vídeos, textos, entre outros materiais. 
 
A participação do beneficiário se dá em todo o processo desde o momento da inscrição e matricula, onde adota a 
postura ativa e autônoma para o ingresso no projeto. Em todo momento são estimulados a assumirem um papel de 
engajamento, como no primeiro dia de aula, momento que definem o Acordo de Convivência com regras claras 
sobre uso de celular em sala deu aula, equipes que são distribuídas para servir e limpar o local onde realizam o 
intervalo de lanche e outros combinados. Os jovens são avaliados na metodologia formativa, composta por trabalhos 
em grupo, participação e observações dos orientadores sociais, que poderão utilizar em alguns momentos da 
avaliação somativa, através de aplicação de provas principalmente em encerramentos de percursos, na formação de 
um conceito (métrica) de aprendizado. Ao final deste módulo, aqueles com avaliação igual ou superior a 70% e 
frequência a partir de 75%, serão certificados pela conclusão do curso básico (M.D.H.), do Programa de 
Aprendizagem e do Programa de Educação para o Empreendedorismo (M.E.).  
 
Durante a trajetória dos adolescentes no IA3.ORG, serão acompanhados pela equipe psicossocial, podendo ser 
atendidos em Aconselhamentos e Acompanhamentos Psicoterapêuticos Individuais, com o objetivo de permitir que 
utilizem da melhor forma os recursos e potencialidades pessoais e possibilitar estratégias de enfrentamento que 
possam contribuir com seu projeto de vida e superação das situações de risco. Aos familiares ou responsáveis, a 
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equipe psicossocial também os convidam a participar dos encontros de fortalecimento do vínculo familiar no modelo 
de Terapia Comunitária Integrativa (Café com Pais), visando a superação dos conflitos e outras situações 
relacionadas à vida social, de forma articulada em parcerias com a rede de proteção social do município 
(CRAS/CREAS/CT) e/ou multiprofissionais especializados.  
 

 

2.5. OBJETIVO GERAL 

Adquirir 25 notebooks para melhor contribuir com a execução das atividades relativas ao Programa de Educação 
para o Trabalho. 
 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Renovar parte dos equipamentos de computação; notebooks, a fim de ampliar a capacidade de atendimento 
simultâneo e aumentar a qualidade das oficinas de informatica ofertadas aos jovens que participam do Programa 
Educação para o Trabalho.   
 

2.7. PÚBLICO ALVO 

Perfil da população atendida Critérios de seleção 
Formas de acesso 

Obs.: Admite-se múltipla 
marcação. 

 
Adolescentes a partir de 15 anos de 
idade, conforme Art. 2º Lei Federal nº 
8.069/90, em situação de vulnerabilidade 
social, decorrentes da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, da fragilidade de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou 
qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social, residentes 
nos territórios de abrangência dos CRAS 
Araretama, Castolira e Cidade Nova.  
 
Características dos beneficiários: 

I. Proteção Social Especial 
(PETI/PAEFI);  
II. Situação de acolhimento institucional; 
III. Reinserção da medida protetiva de 
acolhimento;  
IV. Famílias em programas de 
transferência de renda; 
V. Jovens com vivência de violência e/ou 
negligência.  

 
 
 
 
 

 
Gênero: Sem distinção de gênero 
Faixa etária: A partir de 15 anos 
Faixa de renda (média familiar): 
Prioritariamente até R$1.874,00 
(média de 02 salários mínimos de 
acordo com a classificação da faixa 
E,D e C2) 
 
Território: Residentes de bairros 
de abrangência dos CRAS 
Araretama, Castolira e Cidade 
Nova 

 
Fonte: Critério de Classificação 
Econômica Brasil; Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa 
– 2016.  

 

 
(X) Procura espontânea 
(X) Encaminhamentos da rede 
socioassistencial 
(X) Encaminhamentos de 
outras políticas setoriais 
(X) Encaminhamentos dos 
Sistemas de Garantia de 
Direitos e de Justiça. 
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2.8. NÚMERO DE VAGAS 

Total de vagas 

Percentual mínimo de 10% 
destinado a encaminhamentos 
realizados pelos CTs, CRAS ou 

pelo CREAS. 
 
Programa de Aprendizagem: 120 vagas, sendo:  
 
Projeto Aprendiz na Empresa – 120 vagas no total 
Módulo Desenvolvimento Humano (MDH): 80 vagas* 
Módulo Específico (ME): 40 vagas* 
 
*Grupos distintos (Ex.: 01 grupo em MDH + 01 grupo em ME) 
 

Destina-se o percentual mínimo de 
60% das vagas aos 
encaminhamentos realizados pelo 
CRAS ou pelo CREAS. 

 

2.9. TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
1. Identificar a área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta informação é de 
preenchimento obrigatório. 
2. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, em que será 
executada a ação proposta. Esta informação é de preenchimento obrigatório. 
 
Área de abrangência Bairro(s) em que será executada a ação. 
(X) CRAS Araretama Araretama 
(    ) CRAS Castolira  
(    ) CRAS Centro  
(X) CRAS Cidade Nova Feital/Vista Alegre 
(    ) CRAS Moreira César  
(    ) Cobertura de todo o município  
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PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
3.1 Cronograma, metas e indicadores de monitoramento das ações planejadas 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META 
 
 

  

 

Objetivo: I 

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

-  horas atividade 

-  atividades na semana 

-  semanas por mês 

1 
mês

 mês/meses por ano 

PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Meta 01 -  Renovar parte dos equipamentos de computação, notebooks. 

Ação 01
Cronograma

Metas
Indicadores de MonitoramentoProcessos Resultados

Duração e Periodicidade

Realizar a compra de notebooks 2 01/07/21 31/07/21  notebooks 25
 Número de 

pessoas 
atendidas 

120

Indicadores:                                                                                                
Nº de notebooks pretendidos/ Nº de notebooks adquiridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Meios de verificação: 
Nota Fiscal

Foto dos equipamentos                                                                       

Coordenador Geral de 
Projetos

Responsável pela Ação 
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3.2. AVALIÇÃO 

Impacto social  esperado Indicadores de avaliação 

 
Contribuir com a democratização das chances 
de ascensão social ,  ampliação dos horizontes 
profissionais  e democratização do acesso à 
educação superior,  por  meio da e levação da 
renda per capita familiar ;  
 
Melhoria das condições econômico-sociais 
das  famílias de baixa renda das comunidades 
atendidas pelo Inst i tuto IA3 do município de 
Pindamonhangaba;  
 
Contribuir para  o  empoderamento dos 
indivíduos em si tuação de vulnerabil idade 
econômica e social  do município de 
Pindamonhangaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  Aumento do índice de  renda per capita  
familiar em entre os beneficiár ios 
(população alvo) inseridos no mercado de  
trabalho até 12 meses  depois do início no  
projeto;  
 
b) Aumento do  índice de estudantes em 
Ensino Técnico, Superior ou Cursos  
Complementares  até  12 meses depois do  
início no projeto;  
 
c)  Diminuição do índice (coeficiente de 
Gini)  de Desigualdade e Renda do Estado de  
São Paulo (0,5768 -  2010) e  Município  de  
Pindamonhangaba (0,5227 - 2010);  
 
d) Diminuição do  Índice de Vulnerabil idade  
Social  Paulista  IPVS decomposto também 
em Municípios (Pindamonhangaba - Grupo 
02 - Vulnerabil idade  mui to baixa – 2010);  
 
e)  Aquisições  dos poderes identi tários,  
econômicos e  sociais.  
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FGTS INSS IR PIS
Vale 

Alimentação
Vale Transporte Férias 13º Salário

3.3. RECURSOS HUMANOS
Estimativa de valores a serem recolhidos com recursos humanos 

(CLT, AUTÔNOMO (RPA) E PESSOA JURÍDICA-PJ)

Função
Vínculo

CLT/RPA/
PJ/MEI

Carga 
Horária 
Mensal

Salário Base
Hora (h) ou 

Dia (d)

Encargos Sociais Benefícios Provisões
Custo 

Mensal
Custo 
Anual

Atividades resumidas
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Natureza da Despesa Total Concedente Proponente/Contrapartida

Bens e Materiais Permanentes 70.000,00R$                70.000,00R$               

TOTAL                       70.000,00                      70.000,00                                                                     -   

PARTE 4. PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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4.1. PLANO DE DESEMBOLSO                           

RUBRICA 
(RP-14) 

DESPESA JUSTIFICATIVA 
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

Total 
jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 

Bens e 
Materiais 

Permanentes 

Bens e 
Materiais 

Permanentes 

Máquina e 
equipamento: 
25 Notebook 
Samsung Core 
i5-7200U 8GB 
1TB Tela 15.6” 
Windows 10 ou 
equipamento 
similar 

                
70.000,00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                           
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                                
-    

                               
-    

                                
-    

              
70.000,00  

TOTAL 70.000,00 - - - - - - - - - - - 70.000,00 

 

  

 

Valor Total de Recursos a serem aplicados                                                                                                           70.000,00 
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4.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Modo Periodicidade 
Apresentação de Notas fiscais eletrônicas, faturas, 
comprovantes fiscais, RPA, holerite. 
 
Apresentação de Plano de Ação, Relatórios de 
Monitoramento de Atividades Mensais, Relatórios de 
Prestação de Contas Mensais e Relatório de Atividades 
Anual das ações do programa, assim como relatório de 
demonstração financeira, contendo notas fiscais 
eletrônicas, faturas, cupons fiscais, RPAs, holerites, 
extratos bancários e conciliações. 

Mensalmente ou conforme por orientado pelo 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e 

departamentos municipais correlatos 

 
 

  

Identificação da Despesa Justificativa

Bens e Materiais Permanentes Máquina e equipamento: 25 Notebook Samsung Core i5-7200U 8GB 1TB Tela 15.6” Windows 10 ou equipamento similar

4.2. JUSTIFICATIVAS DAS DESPESAS
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PARTE 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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PARTE 7. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PROPOSTA 

NOME: GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 
CARGO: COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 
RG.: 48.735.112-5 
CPF.: 409.147.038-62 
TELEFONE CONTATO: (12) 3641-6608 / (12) 3637-5416 / (12) 99190-4670 

 
 

Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2020. 
 
 
 

                                                
___________________________________ 

Nome Completo 
Presidente/Responsável Legal 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome Completo 

Coord. de Projetos Sociais/Responsável Técnico 


