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Em 2008, a partir e um diagnóstico social 
empreendido pelo município, o Instituto IA3 foi 
constituído por sua fundadora Dra. Edna Bugni 
e tantos outros membros atraídos e sensibiliza-
dos pela sua visão. Todos desejosos de promover 
ações de resgate e transformação social a jovens 
e adolescentes em conjunto; decidiram que den-
tre as premissas básicas idealizadas para o traba-
lho é que o Instituto IA3 que ali se inicia, deveria 
ter suas unidades inseridas dentro das  comuni-
dades atendidas e não numa região central onde 
os assistidos deveriam se locomover para buscar 
assistência e atendimento. Ao estar fisicamente 
nas comunidades, acreditava-se que poderíamos 
representar um local onde os assistidos pudes-
sem facilmente buscar apoio, se envolver e criar 
senso der pertencimento. E para nós que ali nos 
colocávamos a disposição para servir, pudés-
semos vivenciar, compreender profundamente 
a dinâmica, crenças e a cultura ali enraizadas e 
de forma mais efetiva sentir, compreender para 
aí sim contribuir de alguma forma. O nosso tra-
balho foi construído a partir de uma conexão, 
vínculo afetivo construído pelo convívio, relacio-
namento diário, vivências em conjunto, algo que 
nos faz nutrir um sentimento que somos verda-
deiramente uma Família. 

A pandemia da COVID 19 nos trouxe gran-
des desafios, pois, a primeira barreira foi o distan-
ciamento. Sem a possibilidade do convívio diário 
como poderíamos manter um relacionamento 

CARTA DO PRESIDENTE

próximo como vínhamos fazendo e contribuir. 
Sem falar nos desafios tecnológicos necessários 
ao ensino à distância, premissa básica adotada 
por todas as instituições de ensino. Nem a insti-
tuição e os assistidos estavam preparados. Após o 
desafio considerado grande para nós inicialmen-
te, conseguimos nos adaptar aos novos moldes, 
além dos conteúdos fornecidos de forma virtual, 
jovens sem os recursos foram atendidos indivi-
dualmente. Centenas de contatos telefônicos 
para acompanhamento individual foram feitos. 
Após o período inicial do “lockdown” e guarda-
dos todos os protocolos de segurança, os atendi-
mentos psicossociais de maneira individualizada 
foram retomados. Não obstante o isolamento e a 
distância física, conseguimos:
•  Prestar o devido apoio aos 251 assistidos em 

2020;
•  Realizar 2.258 horas de capacitação de for-

ma virtual e presencial; 
•  Inserir 40 adolescentes no mercado formal 

de trabalho em 2020; 
•  Realizar encontros mensais em forma de 

terapia comunitária “Café com Pais” virtual-
mente com grandes aprendizados; 

•  Distribuir 280 Cestas básicas às famílias mais 
necessitadas;

•  Confeccionamos 8.950 máscaras de prote-
ção, sendo 7.800 revertidas em renda para as 
beneficiárias assistidas e 1.150 doadas gra-
tuitamente a secretaria de assistência social 
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e entidades congêneres. 
• Em parceria com o SESI, campanha “bom 

apetite”, 3.360 refeições diárias foram distri-
buídas em forma de marmitex em 03 regiões 
do munícipio.

• outros itens de higiene pessoal foram forne-
cidos como forma de apoio necessário não 
somente aos nossos assistidos, mas, a comu-
nidade em geral. 

O atendimento individualizado e o ensino 
a distância nos obrigou a reduzir nossa capaci-
dade de atendimento, no entanto, a distância 
física não impediu que conseguíssemos manter 
uma relação próxima com os nossos assistidos. 
No final, este momento tão difícil nos trouxe a 
revalidação do nosso propósito inicial, quere-
mos transformar e para isto queremos estar pró-
ximos aos nossos assistidos. O vínculo afetivo e 
saudável mesmo com a distância física é o que 
compreendemos conta muito neste processo 
de resgate e transformação. Certificamos que a 
barreira física não limita a esta proximidade, no 
entanto, queremos continuar interligados, nos 
relacionando diariamente e vivenciando profun-
damente as experiências e transformações em 
conjunto. E por isto, estamos ansiosos para que 
esta pandemia termine e possamos retomar nos-
sos trabalhos totalmente presenciais e crescer 
juntos com nossos assistidos e quanto possível, 
levando nosso trabalho as demais comunidades 
vulneráveis do nosso município onde ainda não 

estamos presentes.
Nestas próximas páginas, compilamos de 

maneira mais detalhada o que foi possível rea-
lizar neste ano tão difícil. O desejo e a satisfação 
em servir aliado a esperança de dias melhores é o 
que nos move e nos dá a certeza que conseguire-
mos retomar nosso trabalho com segurança, fa-
zendo uso das novas tecnologias e metodologias 
que tivermos que desenvolver e aprender. Não 
importa as condições e os desafios, estaremos 
sempre aqui para servir. Mais do que um conteú-
do didático que sim, sempre iremos buscar pro-
ver com nossa maior excelência, é o convívio, a 
relação de confiança, a empatia e acima de tudo 
o AMOR que de fato acreditamos, promove a 
Transformação!

Agrademos aos nossos parceiros, finan-
ciadores e a toda equipe técnica pelo trabalho 
realizado. Nada seria possível sem o apoio e de-
dicação de cada membro, e sem os recursos tão 
essências de nossos financiadores.

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. 



INSTITUTO IA3.ORG  

7Relatório Anual 2020

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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RECONHECIMENTOS E 
PREMIAÇÕES EM 2020

• Reconhecimento como Espaço Cultural – Município de Pindamonhangaba/SP

• Reconhecimento como Ponto de Cultura – Cultura Viva do Estado de São Paulo

• Premiação Edital ProAc Expresso Lei Aldir Blanc Nº36/2020 – Governos de São Paulo

• Premiação Edital de Linguagens Artísticas do Município de Pindamonhangaba/SP

• Premiação Edital de Fundos da Infância e da Adolescência – FIA Itaú Social

• Projeto Aprendiz na empresa selecionado para receber apoio do Itaú Social.
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“O DIFERENCIAL do nosso trabalho é contar com 
parceiros estratégicos que nos apoiam!”

EMPRESAS PARCEIRAS

PARCEIROS DO PROGRAMA
DE APRENDIZAGEM
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EIXOS DE ATUAÇÃO

01
02

03

06

04
05

07
voluntariado

programa de
aprendizagem

qualificação
profissional

geração
de renda

atividades
culturais

acompanha-
mento
sociofamiliar

educação e
conscienti-

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

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

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

Capacidade: 800 jovens. 

Polo I: Avenida Edarge Vieira Marcondes, 22 – Vista Alegre 
(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 130

Projeto Primeiros Passos 0

Projeto Vem Ser 38

Projeto Contraponto 31

Projeto Atores Sociais 52

Beneficiários Diretos Impactados em Atividades Continuadas na Instituição 251

Público Direto Impactado em Atividades Continuada e Pontuais - Meio Ambiente 0

Público Direto Impactato  - Apresentações Públicas - Culturais 0

Horas de Qualificação em 2020 2258

ESTRUTURA FISICA / DIMENSÃO ATUAÇÃO
DETALHAMENTO QUANTIDADE

Salas 20

Metragem disponível de atendimento a criança e o adolescente 700 metros

Projetos 04

Eixo de Atuação 04

Capacidade de Atendimento (beneficiários): 530

Educadores/Profissionais Envolvidos no projeto 14

Voluntários 0

Parceiros Programa Aprendizagem (empresas) 18

Patrocinadores Pessoa Jurídica 03

Associados 70



INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM

14 Relatório Anual 2020

DEPOIMENTOS

“Me chamo Ana Carolina comecei no IA3 
participando do Curso de Desenvolvimento Hu-
mano, por duas semanas aprendi muito com os 

professores e professoras, interagi com os outros 
alunos, tive a oportunidade de participar do pro-

cesso seletivo de duas empresas, passei nesse 
processo e hoje sou a aprendiz contratada na em-
presa AB Areias no Programa de Aprendizagem.  

Está sendo uma experiência incrível tanto na 
empresa mas também as aulas com o ia3, estou 

aprendendo muito com novos desafios e tarefas, 
a interação com outras pessoas tem me ensinado 
muito, adquirir experiência e ingressar no merca-
do de trabalho foi uma grande porta que o insti-
tuto IA3 me abriu, sou muito grata por todos os 
funcionários que estão de prontidão para ajudar 

os alunos e aprendizes.”   

 Ana Carolina 
20 anos – Projeto Aprendiz

 Karine Almeida
17 anos – Projeto Aprendiz

“Quando conheci o IA3 eu já fiquei admira-
da pela proporção que ele estava tomando entre 
os jovens, busquei cursos que eu me identificava. 

Com o auxílio da minha irmã entrei no Curso 
de Desenvolvimento Humano, mais conhecido 
como Jovem aprendiz, em busca de melhorar 

a minha carreira profissional.  Fiz o curso de 
Aprendiz durante um ano e meio, tive algumas 

oportunidades de entrevistas uma delas na Nove-
lis, que pelo meu mérito eu passei, estou alguns 
meses trabalhando no meu “sonho”, tralhando 

na empresa que tanto eu desejava, trabalhar na 
Novelis é a melhor experiência que eu poderia 
estar tendo é a oportunidade de mostrar quem 

eu sou profissionalmente e isso tudo eu agradeço 
a equipe do Ia3, que me auxiliaram e me auxiliam 

em toda minha trajetória Profissional.” 
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“Aqui podemos nos expressar através 
da música. Eu posto tudo que apren-

do nas minhas redes sociais. Lá eu 
posso incentivar as pessoas. Eu gosto 
também de cantar. Eu adoro vir aqui.”

 
Victor Guilherme 

Nishiahu 
Projeto Contraponto

“O projeto Contraponto está sendo muito 
importante para mim.  Tudo que eu aprendo 

aqui eu posto no meu Instagram, sempre com 
conteúdos novos. Tudo que eu aprendo aqui eu 

posto lá para incentivar as pessoas a também 
aprender. É muito bom, não só para tocar, mas 

para me expressar também de uma oura forma. 
Eu estou aprendendo a tocar a flauta, o teclado 

e tem sido muito divertido. Eu só tenho que 
agradecer a todos os professores a todo carinho 

que eles tem por nós.”

 Letícya Pereira 
de Araújo

Projeto Contraponto
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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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PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO
PARA O
TRABALHO

INSTITUTO
IA3.ORG
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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, tem 
por objetivo, gerar oportunidades de trabalho e 
renda aos jovens das comunidades vulneráveis 
de Pindamonhangaba, atendidas pelo Instituto 
IA3.ORG. O elevado programa de qualificação e 
adequada inserção no mercado de trabalho ge-
rou a conquista de prêmios e reconhecimentos 
importantes. O reconhecimento pela plataforma 
“Global Giving” durante os anos de 2011 a 2012 

PROJETO APRENDIZ 
NA EMPRESA

por ser uma iniciativa eficiente ao combate da 
marginalização. Premiado nos anos de 2011 e 
2012 pela Fundação Volkswagen.e em 2014 pelo 
Instituto Embraer.

• Público alvo: Adolescentes a partir de 15 
anos

• Capacidade de atendimento: 150 vagas
• Origem dos recursos: FUMCAD/ FMAS
• Território: Araretama e Cidade Nova

O Programa de Educação para o Traba-
lho é composto por um grupo de projetos que 
executados de modo coordenado tem como 
princípio o mesmo objetivo e impacto social; a 
preparação, formação e qualificação para o tra-
balho. 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 administrati-
vos. Tem como premissa o desenvolvimento hu-

PROGRAMA EDUCAÇÃO
PARA O TRABALHO

mano e a transformação social utilizando como 
ferramenta as oportunidades geradas pela qua-
lificação profissional, com foco na formação de 
adolescentes e adultos. Visa apoiar o acesso ao 
mercado de trabalho através da educação para 
o empreendedorismo, buscando o despertar do 
espírito empreendedor e apresentando formas 
alternativas de geração de renda, assim como a 
formação técnica profissional e metódica basea-
da na Lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem.
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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

2020 130 390 40

TOTAL 1295 3885 367

XII Edição/2020, desde sua cons-
tituição atendeu o total de 1.295 adolescentes 
participaram do  Módulo de Desenvolvimento 
Humano como formação preparatória para o mer-
cado de trabalho, momento em que participaram 
das oficinas de Relações Humanas e Cidadania, 
Jogos Teatrais, Organização Empresarial, Inclusão 
Digital, Raciocínio Lógico-Matemático e Leitura e 
Interpretação de Texto. Do total de adolescentes 
participantes do projeto, 367 foram inseridos for-
malmente no mercado de trabalho por meio da 
Lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem, sendo 
deste total, 40 no ano de 2020. Os adolescentes 
cursaram o Módulo Específico como formação pro-
fissionalizante em oficinas do Programa de Apren-
dizagem ao qual foram contratados. Neste ano, o 
projeto abrangeu bairros dos territórios do CRAS 

Araretama e Cidade Nova do município de Pinda-
monhangaba/SP. 

O programa auxilia adolescentes a partir 
de 15 anos de idade em situação de vulnerabili-
dade social a desenvolver suas habilidades e com-
petências, e atuar em grandes empresas que fazem 
parte do programa. Ao serem inseridos em uma das 
empresas da região, podem atuar em uma das duas 
oportunidades de formação técnica: Assistente Ad-
ministrativo e Alimentador de Linha de Produção, 
de acordo com a função que irá executar na em-
presa. Em virtude do bom desempenho durante o 
processo de aprendizagem, muitos aprendizes tem 
sido efetivados nas empresas, dando continuidade 
a seu desenvolvimento e abrindo assim, oportuni-
dades para novos adolescentes conquistarem 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: Admissão e Processos Seletivos 6

Administração de Pessoal: DP e Encargos 6

Administração de Pessoal: Treinamento e Desenvolvimento 6

Almoxarifado 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Arquivamento de Documentos 6

Direitos Humanos 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do Trabalho 6

Finanças 12

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda 18

Gestão da Qualidade 12

Gestão de Área 12

Gestão de Documentos 6

Inclusão Digital 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 6

Liderança Vivenciada 12

Orientação Profissional 18

Orientações Gerais sobre Modalidade Remota 6

Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 12

Recursos Humanos 18

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Segurança Pública 6

Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos: Gêneros 12

Segurança Pública 6

Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 12

TOTAL 240
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MÓDULO ESPECÍFICO - CURSO OPERADOR DO COMÉRCIO 
EM LOJAS E MERCADO REPOSITOR MERCADORIAS

Oficinas Carga Horária
Administração de Pessoal: Admissão e Processos Seletivos 6

Administração de Pessoal: DP e Encargos 6

Administração de Pessoal: Treinamento e Desenvolvimento 6

Almoxarifado 12

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 12

Arquivamento de Documentos 6

Direitos Humanos 12

Direitos Trabalhistas e Previdenciários 12

Diversidade Cultural Brasileira Voltada ao Mundo do Trabalho 6

Finanças 12

Formas Alternativas de Geração de Trabalho e Renda 18

Gestão da Qualidade 12

Gestão de Área 12

Gestão de Documentos 6

Inclusão Digital 12

Informação sobre o Mundo e Mercado de Trabalho 6

Liderança Vivenciada 12

Orientação Profissional 18

Orientações Gerais sobre Modalidade Remota 6

Preservação e Equilibrio do Meio Ambiente 12

Recursos Humanos 18

Saúde e Segurança do Trabalho 12

Segurança Pública 6

TOTAL 276

TOTAL GERAL 1.498
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1.
Capacitar tecnicamente jovens e adolescentes do 
município de Pindamonhangaba nas modalida-
des oferecidas pelo Programa de Aprendizagem.

2.
Promover a inserção de 60 jovens e adolescentes 
no mercado formal de trabalho pelo programa 
aprendiz.

3.
Estimular o desenvolvimento psicossocial dos 
beneficiários atendidos pelo programa, com o 
objetivo de proporcionar ambiente de escuta, 
troca de experiências e vivências, convivência 
familiar, comunitária e socialização.

Estimular o desenvolvimento da afeti-
vidade, solidariedade e respeito mútuo 
e atitude cidadã dos beneficiários, por 
meio de atividades de mobilização volun-
tária de cunho socioambiental.

Promover manutenção do jovem na esco-
la e elevação do nível escolar por meio da 
democratização da informação e incenti-
vo a formação técnica e superior.

4.

5.

Objetivos 
e metas
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1.
Proporcionadas 1.498 horas de qualificação, sendo: 688 
horas destinadas ao Módulo Desenvolvimento Humano 
oferecido nos polos Feital e Araretama com média de 
80% de frequência; e 810 horas destinadas ao Módulo 
Programa de Aprendizagem, sendo: 240 horas a Capa-
citação em Administração, 276 horas a Capacitação em 
Comércio e 294 horas a Capacitação em Produção, com 
média de 90% de frequência.

2. 40  jovens do Módulo Desenvolvimento Humano foram 
contratados pelas empresas parceiras por meio do Pro-
grama de Aprendizagem

30% dos jovens participaram das atividades 
online com palestras, lives, podcasts, videocon-
ferências e orientações profissionais por meio de 
aplicativo de mensagens.

Foram realizadas atividades voluntárias 
para a comunidade, com a participação e 
organização de pelo menos 25% dos jo-
vens, utilizando os canais virtuais e redes 
sociais (orientação, comunicação, informa-
ção, orientação, palestras, lives, podcasts, 
etc.) com conteúdos sociais, culturais, 
educacionais e sobre a Pandemia.

80% dos jovens atendidos pelo 
Projeto Aprendiz na empresa 
estavam matriculados na rede de 
Educação Formal e concluiram 
o ano letivo com êxito, mesmo 
com as dificuldades contextuali-
zadas pela Pandemia.

3.

4.

5.

Resultados
 Alcançados
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“Lives”
Organizado por:  Vinícius Silva – Coordenador 
de Projetos

Carga horária: 26 horas.
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Polo: Feital e Araretama
Interações: 423 

Temas:
14/05- Solidariedade nos dias atuais.
19/05- Lidando com as emoções em tempos de 
pandemia.
26/05- Empreender e os desafios da crise.
28/05- Propósito e legado: o que te faz seguir em 
frente?
04/06- Desenvolva-se plenamente.
09/06- A Necessidade da arte.
09/07- A História do IA3.ORG: como tudo come-
çou?
23/07- Projeto Aprendiz na Empresa: Histórias de 
Transformação!
06/08-Programa de Incentivo à Cultura e Sociali-
zação: Impacto Social.
03/09- Projeto Vem Ser: alternativa de geração de 
renda e empoderamento feminino
18/12 - Como a sua destinação de IR pode ajudar 
na construção de uma sociedade mais justa e in-
clusiva?

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Formação online: “Podcast”
Organizado por: Vinícius Silva – 
Coordenador de Projetos

Carga horária: 12 horas.
Turma: Módulo Desenvolvimento Humano
Interações: 81 
Polo: Feital e Araretama

Temas:
25/06- Eu sou o que escuto? A influência da músi-
ca em nossa vida.
02/07- A importância do auto cuidado na preven-
ção contra o Coronavírus .
16/07- Dicas de como estudar em casa.
30/07- Rotina: Por que você precisa ter uma?

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

13/08- Habilidades valorizadas pelo mercado de 
trabalho
20/08- Sustentabilidade

Em razão do cenário pandêmico declarado pela 
OMS e Ministério da Saúde, as atividades extra-
curriculares foram adaptadas e veiculadas pelas 
plataformas online, redes sociais, videoconferên-
cias e aplicativos de mensagens. Logo, o Projeto 
Aprendiz com seus professores, facilitadores, vo-
luntários e alunos organizou lives, aulas online, 
palestras, encontros e podcasts com conteúdos 
essenciais e pertinentes ao processo de aprendi-
zagem. Além disso, os eventos proporcionaram 
informação, comunicação, formação e esclareci-
mentos para os beneficiários e seus familiares.
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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 
artesanais como patchwork, bordados, forração 
francesa, decoupage, além da produção de papel 
reciclável e técnicas de costura para fabricação de 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PARA O EMPREENDEDORISMO

agendas, bolsas e outros acessórios em tecido.

• Público alvo: Adolescentes e adultos a partir de 
15 anos

• Capacidade de atendimento: 80 vagas
• Origem dos recursos: FMAS/ IA3.ORG
• Território: Castolira e Cidade Nova
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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

2020 38 114 12

TOTAL 384 1152 266

IX Edição/2020, O projeto ao 
longo de sua existência qualificou 384 parti-
cipantes. Em 2020 houve um total de 78 par-
ticipantes inscritas, dos quais 38 frequenta-
ram regularmente as oficinas durante todo o 
processo de desenvolvimento. Deste grupo 12 
participaram de atividades no polo de Gera-

ção de Renda que durante o período da pan-
demia se concentrou na fabricação de masca-
ras, 8.950 ao todo, sendo 7.800 revertidas em 
renda para as beneficiárias assistidas e 1.150 
gentilmente doadas a Secretaria de Assistência 
Social para ser revertidas as entidades congê-
neres e ao sistema público de saúde.

 MÓDULO TÉCNICO - UNIDADE FEITAL
Oficinas Carga Horária

Empoderamento 24,5

Técnicas Artesanais - Iniciantes 49

Técnicas Costura - Iniciantes 56

Atividades de Produção - Encomendas 586

Participação - Eventos e Exposições 54

Total 715,5

 MÓDULO TÉCNICO - UNIDADE CASTOLIRA
Oficinas Carga Horária

Empoderamento 23

Técnicas Artesanais - Iniciantes 38

Técnicas Costura - Iniciantes 36,5

Atividades de Produção - Encomendas 494

Total 591,5
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1.
Promover 320h/ano de oficina no Módulo Desen-
volvimento Humanos do Programa de Educação 
para o Empreendedorismo:

Executar oficinas do Módulo Desenvolvimento 
Humano do Programa Educação para o Empreen-
dedorismo, com o objetivo de propiciar vivências 
que valorizam as experiências que estimulem e 
potencializem a condição de decisão, identifi-
cação de habilidades e talentos, ampliando seu 
espaço de atuação no mercado de trabalho. 04 
horas semanais, por 10 meses no território CRAS 
Cidade Nova.

2.
Promover 480h/ano de oficina de capacitação 
técnica do Programa Educação para o Em-
preendedorismo, técnicas artesanais e costura:                                                                   
Executar oficinas de capacitação técnica em: Vem 
Ser - Técnicas Artesanais e Costura.

3.
Estimular o desenvolvimento da afetividade, so-
lidariedade e respeito mútuo, com o objetivo de 
despertar o espirito solidário e atitude cidadã dos 
beneficiários, por meio de atividades de mobiliza-
ção voluntária de cunho socioambiental.

Promover a geração de trabalho e renda por 
meio da venda de produtos confeccionados pe-
los beneficiários como resultado das oficinas de 
capacitação técnica.

Promover vivências que proporcionem a amplia-
ção do horizonte cultural e o conhecimento da 
realidade profissional de várias carreiras, proces-
sos de trabalho em empresas de diversos nichos 
econômicos e processos industriais.

4.

5.

Objetivos 
e metas
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1.
Proporcionados 47,5 horas de Oficina de Empoderamen-
to, sendo 24,5 horas do Polo Feital e 23 horas do Polo 
Castolira; com média de 78,15% de frequência em cada 
Polo.

2.
Proporcionados 87 horas de Oficina de Técnicas 
Artesanais - Iniciantes, sendo 49 horas do Polo Feital e 
38 horas do Polo Castolira;  com  média de 76,12% de fre-
quência em cada Polo. E proporcionados 92,5 horas de 
Oficina Técnicas de Costura - Iniciantes, sendo 56 horas 
do Polo Feital e  36,5 horas do Polo Castolira, com média 
de 74% de frequência em cada Polo.         

No Polo Feital de 01 a 12/2020, com 100% dos benefi-
ciários presentes, foi arrecadado
1.836 kg/itens/horas de materiais arrecadados.

Proporcionados um total de 1.032 horas de confecção 
de máscaras, sendo 470 horas de confecção no Polo 
Feital e 562 horas de confecção no Polo Castolira; e 48 
horas de confecção de mocnhilas e malas, sendo 20 
horas de confecção no Polo Feital e 24 horas no Polo 
Castolira.  

Com os Grupos de Técnicas Artesanais, polos Feital e 
Castolira: 03/2020 foi realizada a Vivência de Aprendiza-
do no Minicurso “Bordando a Alma” com o facilitador 
Mateus Moraes, representante da empresa Círculo. Com 
duração de 04 horas, com a participação de 06 benefi-
ciárias do Polo feital com 23% de frequência  e 05 bene-
ficiárias do Polo Castolira com 22,7% de frequência.

3.

4.

Resultados
 Alcançados

5.
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PROGRAMA
DE INCENTIVO
A CULTURA E A 
SOCIALIZAÇÃO

INSTITUTO
IA3.ORG
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SCFV

• Público alvo: Crianças e Adolescentes a par-
tir de 10 anos

• Capacidade de atendimento: 150 vagas
• Origem dos recursos: FUMCAD/ FMAS
• Território: Araretama e Cidade Nova

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, 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

entre as crianças e adolescentes. É tipificado 
como Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos e utiliza uma metodologia mais lú-
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.
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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

2020 Araretama e Cidade Nova 52 156

TOTAL 464 1293

VII Edição – 2020, que desde 
sua constituição atendeu o total de 464 crian-
ças e adolescentes participantes das oficinas 
de Socialização, Recreação, Dramaturgia e In-
terpretação Cênica. Do total de crianças parti-
cipantes do projeto, 52 participaram apenas 
no ano de 2020. As crianças participaram de 
atividades de convivência e fortalecimento 
de vínculos, lúdicas e recreativas, e atividades 
de desenvolvimento de potencialidades, ha-
bilidades e talentos artísticos-culturais com 
a oportunidade de se expressarem artística-

-culturalmente por meio das oficinas de so-
cialização e jogos teatrais. O projeto possui o 
objetivo de promover o acolhimento e desen-
volvimento das relações humanas por meio de 
atividades lúdicas, o programa proporciona o 
acesso à cultura, atividades alternativas de 
aprendizado, a conquista da autonomia, além 
de promover a aquisição do desenvolvimento 
da emancipação, protagonismo e cidadania. 
Neste ano, o projeto abrangeu bairros dos ter-
ritórios do CRAS Araretama e Cidade Nova do 
município de Pindamonhangaba/SP. 

 ATORES SOCIAIS SCFV
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Socialização 82

Jogos Teatrais 66

TOTAL 148
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1.
Executar oficinas de Socialização com o objetivo de 
trabalhar temas transversais relacionados as com-
petências que gerem a oportunidade de reflexão, 
criticidade, elaboração e internalização de senti-
mentos, valores e percepções sobre o contexto 
social que estão inseridos:                                                                         
Realizar encontros regulares e em grupo, organiza-
dos em percursos, em uso de plataformas digitais 
variadas, estimulados pela entrega de materiais 
físicos diversos em materialização do conteúdo 
digital. 01 hora semanal, por 04 meses no território 
CRAS Cidade Nova.

2. Executar oficinas lúdicas ou de esporte ou teatro ou dança, 
com o objetivo de proporcionar formas de expressão, intera-
ção, aprendizagem e sociabilidade, no favorecimento de ex-
periências artísticas, culturais, esportivas e de lazer: Realizar 
encontros regulares e em grupo, organizados em percursos, 
em uso de plataformas digitais variadas, estimulados pela 
entrega de materiais físicos diversos em materialização do 
conteúdo digital. 01 hora semanal, por 04 meses no territó-
rio CRAS Cidade Nova.

3. Estimular a prática e percepção crítica sobre a arte por meio 
da realização de publicações digitais do produto cultural 
criado e construído individual e digitalmente pelos próprios 
beneficiários em teatro e música.
Promover experimentação de prática artística por meio da 
publicação de 04 vídeos digitais (teatro e música) nas redes 
sociais do IA3.ORG e outros canais públicos, como resultado 
do material produzido individualmente e compilado (edita-
do), que promova o acesso à cultura.

Estimular o desenvolvimento psicossocial das famílias dos be-
neficiários atendidos pelo programa, com o objetivo de propor-
cionar ambiente de escuta, troca de experiências e vivências, 
convivência familiar e comunitário, e socialização:
Promover atividades de convívio mensais em forma de terapia 
comunitária (Café com Pais). 01 encontro por mês no território 
CRAS Cidade Nova, durante 10 meses.
Realizar Atendimentos Psicossociais individualizados e presen-
cias, de até 04 encontros por indivíduo. 06 atendidos por mês 
no território CRAS Cidade Nova, durante 04 meses.
Realizar Entrevista presenciais de Avaliação Socioeconômico e 
Acompanhamento para fornecimento de Cesta Básica baseado 
na avaliação socioeconômica, renda per capita base, situações 
de desemprego do provedor e considerando fragilidade con-
sequentes à situação de emergência. 03 atendidos por mês no 
território CRAS Cidade Nova, durante 04 meses.

4.

Objetivos 
e metas
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1.
Foi realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), no Polo Feital, a Oficina de Sociali-
zação com 82 horas, com 23 encontros no formato 
online e presencial com atendimentos individuais como 
forma de adaptação a situação da Pandemia, gerada pela 
COVID-19. A frequência média foi de 29% de participan-
tes nos 05 meses de encontros. Os percursos trabalhados 
nos encontros foram: 1- Autoconhecimento; 2- Relações 
Sociais; 3- Fatores de Risco e Prevenção.          

2.
Foi realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV), no Polo Feital, a Oficina de Jogos 
Teatrais com 66 horas, com 22 encontros no formato 
online e presencial com atendimentos individuais como 
forma de adaptação a situação da Pandemia, gerada 
pela COVID-19. A frequência média foi de 29% de 
participantes nos 05 meses de encontros. Os percursos 
trabalhados nos encontros foram: 1- Introdução as Técni-
cas Teatrais; 2- Investigação Corporal; 3- Contação de 
Histórias e Produção Teatral.           

Em 2020, foram produzidos 03 vídeos como resultado 
do trabalho desenvolvido com os beneficiários parti-
cipantes do SCFV pelas Oficinas de Jogos Teatrais e de 
Socialização.

Em 2020, foram realizados 06 encontros no formato 
online do Café Com Pais: Lugar de Cuidado, pelo Canal do 
Youtube do Instituto IA3.ORG, em adaptação a situação 
da Pandemia, gerada pela COVID-19. Os encontros tive-
ram duração de 01 hora e foram planejados e organiza-
dos para acontecer sempre na última quinta-feira de cada 
mês. Os encontros foram realizados em: 30 de junho; 27 
de julho; 25 de agosto; 29 de setembro; 27 de outubro 
e 30 de novembro. Totalizando 06 horas de encontro.                                                                                                                                        
O Setor Psicossocial por meio do Serviço Social e da Psico-
logia recebeu 70 solicitações para atendimento entre 
beneficiários e familiares. Essas solicitações se desdobra-
ram num total de 158 atendimentos durante o ano de 
2020. A duração de cada atendimento é de 01 hora, sendo 
no total destinados 158h de atendimentos em 2020.
 Em decorrência da vulnerabilidade socioeconomica 
enfrentada por algumas famílias durante a Pandemia 
(gerada pela COVID-19), o Instituto IA3.ORG repassou 24 
cestas básicas com recursos próprios entre os meses de 
setembro a novembro, e no mês de dezembro repassou 
mais 280 cestas básicas pela parceria com a Secretaria 
de Assistência Social do municipio de Pindamonhangaba. 
Além desse recurso, foram entregues 3.360 marmitex e 
236 cobertores em parceria com o SESI para as famílias 
dos beneficiários que se encontravam em maior vulnera-
bilidade socioeconomica. 

Resultados
 Alcançados

3.

4.
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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.

VII Edição – 2020, o projeto atendeu 
31 jovens com ensino da música instrumental 
erudita. Por conta da pandemia as aulas tiveram 
que acontecer de forma individual, reduzindo 
assim drasticamente nossa capacidade de aten-
dimento. Ao longo do programa 939 crianças e 

adolescentes participantes das oficinas de Socia-
lização, Recreação e em Música Intérprete Instru-
mental Popular e Erudito. As crianças participaram 
de atividades de convivência e fortalecimento de 
vínculos, lúdicas e recreativas, e atividades de de-
senvolvimento de potencialidades, habilidades 
e talentos artísticos-culturais com a oportunida-
de de se expressarem artística-culturalmente em 
apresentações públicas como resultado do pro-
duto cultural criado e construído pelos próprios 
participantes. Neste ano, o projeto abrangeu bair-
ros dos territórios do CRAS Cidade Nova do muni-
cípio de Pindamonhangaba/SP. 
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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

2020 31 93 -

Total 939 1518 69

CONTRAPONTO FEITAL
OFICINAS CARGA HORÁRIA

Socialização 71
Violão Iniciante 56
Violino Iniciante 56
Violino Intermediário 56
Percussão Iniciante 60
Sopros Madeiras e Metais Iniciante 86

Total 385
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1.
Executar oficinas de Socialização com o objetivo 
de trabalhar temas transversais relacionados as 
competências que gerem a oportunidade de 
reflexão, criticidade, elaboração e internalização 
de sentimentos, valores e percepções sobre o 
contexto social que estão inseridos:                                                                         
Realizar encontros regulares e em grupo, orga-
nizados em percursos, em uso de plataformas 
digitais variadas, estimulados pela entrega de 
materiais físicos diversos em materialização do 
conteúdo digital. 01 hora semanal, por 04 meses 
no território CRAS Cidade Nova.

2.
Executar oficinas de formação em música instru-
mental e canto coral, com o objetivo de propor-
cionar formas de expressão, interação, aprendiza-
gem e sociabilidade, na criação e construção de 
grupos de câmera/coral/orquestra musical.

3.
Estimular a prática e percepção crítica sobre 
a arte por meio da realização de publicações 
digitais do produto cultural criado e construído 
individual e digitalmente pelos próprios benefi-
ciários em teatro e música.
Promover experimentação de prática artística por 
meio da publicação de 04 vídeos digitais (teatro 
e música) nas redes sociais do IA3.ORG e outros 
canais públicos, como resultado do material pro-
duzido individualmente e compilado (editado), 
que promova o acesso à cultura.

Objetivos 
e metas
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1.
Foi realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), no Polo Feital, a Oficina de Socializa-
ção com 71 horas, com 15 encontros no formato online e 
presencial com atendimentos individuais como forma de 
adaptação a situação da Pandemia, gerada pela COVID-19. 
A frequência média foi de 28% de participantes nos 04 
meses de encontros. Os percursos trabalhados nos en-
contros foram: 1- Autoconhecimento; 2- Relações Sociais; 
3- Fatores de Risco e Prevenção.          

2.
Foi realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), no Polo Feital, as Oficinas de Violino 
Iniciante, Violino Intermediário, Sopros Madeiras e Metais, 
Percussão Iniciante, Violão Iniciante com total de 314 ho-
ras, com 67 encontros no formato presencial com atendi-
mentos individuais como forma de adaptação a situação 
da Pandemia, gerada pela COVID-19. A frequência média 
foi de 72% na Oficina de Violino Iniciante, 75% na Oficina 
de Violino Intermediário, 62% na Oficina de Sopros de 
Madeiras e Metais Iniciante, 78% na Oficina de Percussão 
Iniciante, 59,37% na Oficina de Violão Iniciante.  

Em 2020, foram produzidos 02 vídeos como resul-
tado do trabalho desenvolvido com os beneficiários 
participantes do SCFV pelas Oficinas de Música e de 
Socialização. 

3.

Resultados
 Alcançados
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A área psicossocial, no IA3.ORG, surge para 
complementar as demais iniciativas de desenvol-
vimento em que as crianças e os adolescentes 
participantes dos nossos programas estão inseri-
das. Com articulação simultânea entre a Psicolo-
gia e Serviço Social, estas áreas são responsáveis 
pela identificação das vulnerabilidades sociais 
e emocionais das crianças/adolescentes e fami-
liares. Prestar atendimentos, orientações e infor-
mações individuais e em grupo. Prover acompa-
nhamento 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 pro-
movam a reflexão e debate sobre a garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes 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)

2020 70 158 259 6 6
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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

MóduloDesenvolvimento Humano - Oficinas de Empoderamento - Castolira 15

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 36

Módulo Específico - Oficina de Direitos Humanos - Orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso 
e opinião pública 54

Módulo Específico - Oficina Orientação Profissional 54

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

Módulo Específico - Oficina de Relações Humanas e Cidadania 23

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 59

Outras atividades - Atendimento Psicossocial (Acompanhamento e Orientações) 158

Outras atividades - Reuniões com Pais - Feital - SCFV 12

Total 652
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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 especí-
ficos do Setor Psicossocial em Módulo 
Específico do Projeto Aprendiz na 
Empresa, Primeiros Passos e Vem Ser.

Testes, Entrevistas e Feedback para 
Avaliação de Perfil

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

4.

5.

Objetivos 
e metas
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1.
Nº DE ACOLHIDA: 487
Nº DE ENTREVISTA/INSCRIÇÃO: 487 
Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 70
Nº DE ATENDIMENTOS EM GRUPO: 06
Nº DE VISITAS DOMICILIARES: 00 
Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CRAS: 00
 Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CREAS: 00

2.
Oficina de Relações Humanas e Cidadania para beneficiáros do Projeto 
Aprendiz na Empresa, Polo Feital e Araretama, com a carga horária de 
180 horas e participação de 80%.
Proporcionados 47,5 horas de Oficina de Empoderamento, sendo 
24,5 horas do Polo Feital e 23 horas do Polo Castolira;  com  média de 
78,15% de frequência em cada Polo.

• Oficina de Relações Humanas e Cidadania para beneficiáros do 
Projeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital e Araretama, com a 
carga horária de 152 horas e participação de 80%.

• Proporcionados 47,5 horas de Oficina de Empoderamento, 
sendo 24,5 horas do Polo Feital e 23 horas do Polo Castolira;  
com  média de 78,15% de frequência em cada Polo.

• Oficina de Politica de Segurança Pública voltadas para jovens e 
adolescentes para beneficiários do Projeto Aprendiz na Empre-
sa, Polo Feital, com carga horária de 36 horas e participação 
de 80%.

• Oficina de Direitos Humanos - Orientação sexual, raça, etnia, 
idade, credo religioso e opinião pública para beneficiários do 
Projeto Aprendiz na Empresa, Polo Feital, com carga horária de 
54 horas e participação de 80%.

• Oficina Orientação Profissional para beneficiários do Projeto 
Aprendiz na Empresa, Polo Feital, com carga horária de 54 
horas e participação de 80%.

• 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 80%.

3.

Resultados
 Alcançados

5.

Elaboração de 59 entrevistas/horas para avaliação de Perfis Profis-
sionais em consequências de aplicações, correções e interpretações 
de testes psicológicos e não psicológicos, entrevistas individuais, ob-
servações de dinâmicas de grupos e atividades em sala, na composi-
ção 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.

Em 2020, foram realizados 06 encontros no formato online do Café 
Com Pais: Lugar de Cuidado, pelo Canal do Youtube do Instituto IA3.
ORG, em adaptação a situação da Pandemia, gerada pela COVID-19. Os 
encontros tiveram duração de 01 hora e foram planejados e organi-
zados para acontecer sempre na última quinta-feira de cada mês. Os 
encontros foram realizados em: 30 de junho; 27 de julho; 25 de agosto; 
29 de setembro; 27 de outubro e 30 de novembro. Totalizando 06 horas 
de encontro. O Setor Psicossocial por meio do Serviço Social e da Psico-
logia recebeu 70 solicitações para atendimento entre beneficiários e 
familiares. Essas solicitações se desdobraram num total de 158 aten-
dimentos ao longo de 2020. A duração de cada atendimento é de 01 
hora, sendo no total destinados 158h de atendimentos em 2020.                                                                         

4.
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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 2020
Carga horária: 12 encontros de 03 horas. Total: 36 horas
Turma: Todos os projetos/beneficiários/famílias 
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 
social para contribuir com o fortalecimento dos vínculos familia-
res e comunitários.
Descrição da Atividade: Foi realizada 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 per-
mitiram a reflexão para o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários 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.



INSTITUTO IA3.ORG  

51Relatório Anual 2020

Diretoria

Presidente
Charles Silva Almeida

Vice-Presidente
Rafael Barreiro Takei

1º Secretária
Ana Maria Rita Gomes
2º Secretária
Maria de Fátima Gomes

1º Tesoureira
Maria Alice Bornstein
2º Tesoureira
Denise Aparecida da Fonseca Andrade

SOMOS IA3.ORG
Conselheiros

André Luís Aquino da Silva
Cidélia Briguente da Motta
Claudia Rangel Correa
Edna Maria Bugni
Jane Jordão Hamacher
José Carlos Pugliese
José Luiz de Carvalho
Maria Helena Simões de Carvalho
Maria José Mendes
Mariana Lousada de Toledo
Marlene Turco Silva
Paulo Marcelo Pereira 
Pedro Henrique Gheorghiu
Tatiana Fontes Soares Livramento
Valéria Regina Donegatti de Carvalho
Vinicius da Silva Bassameli Rangel
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__

Equipe IA3.ORG

Alberto Marcondes Santiago
Ana Beatriz Valério Ferreira
Ana Carolina Satim Rodrigues
Ana Lívia Carvalho da Silva
Anderson da Silva
Andreia Cristina Pereira da Silva
Ariane Magalhães de Castro
Cecilia Medeiros de Moura Silva
Eliane de Carvalho
Gabriela Ribeiro Tomaz
Gabriella Dias Ribeiro
Guilherme Donegatti de Carvalho
Ivanildo Oliveira de Jesus
Jocimara Leticia de Lima Akahane
José Roberto Galhardo Rodrigues
Josué Bertolino
Kelly Keiko Nisiharu
Liliane Paes Pereira
Maria Sílvia Valério Ferreira
Marlene Marcondes Santiago
Noely Bonifácio da Silva Rocha
Sandra Regina dos Santos Alves
Vinicius Alessandro de Aquino Silva
Viviane Aparecida da Silva Magalhães
Wagner Eduardo Conceição Souza
Wesley Peterson da Silva

__

Contribuintes Pessoa 
Física Incentivo Fiscal 

Ademir Lívio 
Adriana do Amaral Gurgel
André Luiz de Carvalho Bleck
Antônio Tadeu Coelho Nardocci
Balbino Caetano Neto
Charles Silva Almeida
Dnilson Luiz Sesti
Jamil Jacob Neto
João Osmar Júlio
José Luiz de Carvalho
Katia Fumachi Crivelari Sesti
Luiz Fernando Rodrigues Bravo
Raphael Luiz Teixeira Costa Neves
Regina Lourdes Cesar Garcia
Rodolfo de Oliveira Prado Gomes
Silvio Ciriaco de Oliveira Junior
Vanessa Machado Leite
Vivian de Toledo Pierri
Wilian Scopinho

__

Empresas Financiadoras 
“O diferencial do nosso trabalho 
é contar com parceiros estratégicos 
que nos apoiam!”

Novelis do Brasil Ltda
GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda
Projel Engenharia Especializada Ltda
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Doadores  ao Instituto IA3.ORG 
(doadores PJ, doadores PF)
__

Associados 
(Doadores Mensais)

Adriana do Amaral Gurgel
Alessandra Domingos Silva
Alexandre Donegatti de Carvalho
Álvaro Toshio Takei
Amanda Amorim de Oliveira
Ana Claudia Correa Guimarães
Ana Cristina Soares Iwamoto
Ana Lívia Carvalho Da Silva
Ana Lopes Morotte
Ana Paula Chagas Pinheiro
Andreia Vanzeli da Silva Moreira
Ângela Fontes
Balbino Caetano Neto
Bruno Silveira
Cecília Medeiros de Moura Silva
Charles Silva Almeida
Denise Andrade
Diogo De Castro Grillo
Dnilson Luiz Sesti
Edna Bugni
Fernanda Batista Cesar Hasman
Gabriela Melo de Azevedo
Gilsimar Aparecido Arruda Da Silva
Gilvanete Silva da Rocha
Guilherme Donegatti de Caravalho
Hallana G. F. V. Takei
Hanna Yris Calita Taveira Brito
Helena Maria Domingos Silva
Hellen Mattoso Vitorino
Jane Jordao Hamacher
Jean Gustavo Cleyton da Silva
Jéssica Freire
João Marcelo Pinto

João Osmar Júlio
João Rosa Da Silva
Jocimara Letícia de Lima Akahane
Juliana Boschini
Livia Louzada de Toledo Pugliese
Maria Ângela Casquel
Maria Angélica Nascimento Barreiro
Maria de Fatima Gomes
Maria Helena
Maria José de Lima
Maria José Mendes
Mariana Louzada ce Toledo
Miguel Nivaldo Kelly Araújo
Moacyr Henrique Martins Vaz
Monica Bastos
Noel Júlio Jesus Dutra
Orlando Silva Almeida
Osmar Lazani
Pablo Luchin Pena Garcia
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