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Nome da Organização: Sociedade Civil Projeto 
Coragem de Dois Córregos 

C.N.P.J: 
66.490.715/0001-88 

Endereço: Avenida Bonsucesso n°1995 – Jardim Arco-Íris 
 

Município:  
Dois Córregos 

U.F.:  
SP 

C.E.P: 
17.300-000 

DDD/Telefone/FAX 
(14) 3652-3939 / 
3655-1313 

Nome do Responsável: Antonio de Padua de 
Souza 

C.P.F: 706.673.068-20 

Período Mandato:  
16/04/18 a 15/04/21 

C.I./Órgão Expedidor:  
7.803.410 SSP/SP 

Cargo: 
Presidente 

Endereço:  
Rua Francisco Sampaio, nº 362 

C.E.P:  
17.205-050 

EMAIL 
dr.paduadesouza@gmail.com  

CELULAR:  
(14) 99773-4905 

PROFISSÃO: 
Delegado de Policia 

 

DESCRIÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO DESDE A FUNDAÇÃO: 

A Sociedade Civil Projeto Coragem foi fundada 01/12/1993, no Município 

de Dois Córregos, pelo então Delegado de Policia Dr. Antônio de Padua de 

Souza, com a finalidade de então tirar das ruas, os então chamados meninos de 

rua. Atualmente tem como sua principal missão contribuir no desenvolvimento e 

disseminação de projetos que promovam o desenvolvimento integral de 

crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e ou vulnerabilidade social, 

por meio de atividades socioeducativas e capacitação profissional, colaborando 

na formação critica do cidadão e no fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

Atualmente atendemos crianças de 06 anos atingindo a maioridade e suas 

respectivas famílias, através dos serviços, programas e projetos. Contamos 

ainda com uma equipe multiprofissional  para desenvolver todas as ações 

propostas composta por: Assistentes Sociais, Psicóloga, Coordenadora, 

Administrativo/RH, Facilitadores de Oficinas , Orientadores Sociais, Monitor de 

Informática  , e equipe de apoio contamos com: serviços gerais, auxiliar de 

cozinha, cozinheira e motorista. 

Diante do contexto acima apresentado, através da Equipe é possível 

subsidiar todas as problemáticas apresentadas pelos usuários e seus  familiares 

trabalhando em conjunto com o sistema de garantia dos direitos  da criança e do 

adolescente, tirando-os das situações de risco ou vulnerabilidade social, 

oportunizado a reconstrução dos vínculos fragilizados , a ressocialização, a 
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permanência  escolar e a futura inserção no Mercado de Trabalho  em situação 

de igualdade e equidade  em relação aos demais membros da nossa sociedade. 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

DESCRIÇÃO 

O Serviço atende crianças, adolescentes e jovens subdivididos em grupos, 

organizados a partir do percurso de modo a garantir aquisições progressivas aos 

seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, afim de contemplar o trabalho 

social com famílias e prevenir a ocorrência de situação de risco pessoal e social. 

 O Fortalecimento de Vínculos é um serviço realizado em grupos, de acordo com 

o ciclo de vida, com o objetivo de: 

• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; 

• Valorizar a cultura das famílias e comunidades locais, resgatar suas 

raízes e promover vivências lúdicas por meio de oficinas que 

envolvem atividades de artes, esporte, lazer, meio ambiente e 

informática (de acordo com os recursos da unidade e os interesses 

da comunidade); 

• Desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade; 

• Promover a socialização e a convivência; 

• Estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências, individuais e coletivas, na família e no 

território. Podem ser executados pelas unidades da SEDHS ou por 

entidades conveniadas. 

COMO TER ACESSO 

Documentos 

Para realizar a inscrição no Serviço é importante apresentar a documentação 

pessoal do responsável e do usuário a ser inscrito: cópia da certidão de 

nascimento, RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Endereço, Declaração 

Escolar, Cartão do Bolsa Família, Numero do NIS e 2 fotos 3x4. Para a inserção 

no serviço a família deverá primeiramente procurar pelo CRAS para realização 

do Cadastro Único. 

 

 



 

Atendimento 

Usuários: 130 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e adolescentes e jovens 

de 15 a 17 anos. Todos devem ser encaminhados pelos CRAS. 

  

Requisitos: Famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, 

encaminhados pela Rede Socioassistencial, CRAS, Conselho Tutelar, Rede 

Publica de Ensino e por demanda espontânea. 

  

Prioridades:  

• Situação de isolamento; 

• Trabalho infantil; 

• Vivência de violência e/ou negligência; 

• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 02 (dois) anos; 

• Em situação de acolhimento institucional; 

• Em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto e de 

prestação de serviços à comunidade; 

• Egressos de medidas socioeducativas; 

• Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

• Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Crianças e adolescentes em situação de rua; 

• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

  

Tempo máximo de espera: Variável. Acontece de acordo com a demanda e a 

oferta da vagas pela Organização. 

  

Prazo para a execução: O serviço é de caráter continuado, não havendo 

estabelecimento de prazo para a execução. 

  

Custos dos serviços: Todos os serviços da Assistência Social são gratuitos. 

O Serviço é desenvolvido de segunda a sexta-feira, no contra turno escolar com 

grupos no período matutino das 7:00h às 11:00h e vespertino das 13:00h as 

17:00h. 

 

 

Etapas 



A inclusão no SCFV é sempre realizada por encaminhamento do CRAS, 

podendo a demanda ter sido recebida por: 

• Encaminhamento da Rede Socioassistencial; 

• Encaminhamento do Centro de Referencia Especializado em Assistência 

Social (CREAS); 

• Encaminhamento das demais Politicas Públicas; 

• Encaminhamento do Sistema de Garantia de Direitos; 

• Procura Espontânea; 

• Busca Ativa 

A execução do SCFV varia de acordo com o ciclo de vida, com a necessidade 

de participação dos usuários e a característica do território.  As atividades 

ocorrem nos períodos matutinos e vespertinos (para crianças, adolescentes e 

jovens, leva-se em consideração o horário escolar), em dias e horários definidos 

conforme cada ciclo de vida. 

O Serviço se dá por meio de oficinas socioeducativas, a partir do trabalho em 

grupos de convivência nos quais se realizam construção coletiva de saberes, 

análise da realidade e troca de experiências com foco nos processos de 

construção dos conhecimentos. Nestes grupos são trabalhados atividades  

artístico-cultural, desportivas e esportivas, lúdicas, palestras educativas e de 

saúde, sessões de cinema com mote para a reflexão e debate dos temas 

abordados nos encontros do serviço; brincadeiras tradicionais, dinâmicas de 

grupos, horticultura, nutrição, passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer 

e cívicos; oficinas de arte com materiais recicláveis; oficinas de pintura; 

confecção artesanal; oficinas de musica; oficinas de danças populares; jogos de 

tabuleiros dentre outros . Para participação nas oficinas, os usuários podem ser 

divididos por fases de desenvolvimento, com o objetivo de agrupar participantes 

com estágios de desenvolvimento próximos. A realização das atividades leva em 

consideração as necessidades e potencialidades das fases de cada grupo. Além 

das atividades por ciclo etário, também ocorrem momentos de atividades 

intergeracionais, ou seja, reunindo as várias idades. 

 Os resultados visam criar situações de convivência para realização de diálogos 

e fazeres que constituam alternativas para o enfrentamento de vulnerabilidade 

promovendo processos de valorização/reconhecimento; escuta; produção 

coletiva; exercício de escolhas; tomada de decisão sobre a própria vida e de seu 

grupo; diálogo para a resolução de conflitos e divergências; reconhecimento de 



limites e possibilidades das situações vividas; experiências de escolhas e 

decisões coletivas; aprendizado e ensino de forma igualitária; reconhecimento e 

nomeação das emoções nas situações vividas e reconhecimento e admiração 

das diferenças. 
Ressaltamos que diariamente é ofertado café da manha, almoço e lanche da 

tarde, e nas datas comemorativas (Carnaval, Pascoa, Aniversários, Festa 

Junina, Dia das Crianças, Halloween e Natal) é distribuído presentes , ovos de 

pascoa, refrigerantes, doces, lanches e demais guloseimas de acordo com a 

data trabalhada. 

DESLIGAMENTO 

O desligamento de um participante do SCFV pode ser indicado pela unidade 

executora  e enviado para o CRAS de referência. 
 

Recursos Humanos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos : 

RH/Nome  Formação  Função  Carga 

Horaria / 

Semanal  

Vinculo 

Empregatício  

Mara Silvia Haddad 

Scapim 

Administração de 

Empresas 

Coordenadora 10 horas CLT 

Cintia Renata 

Prando  

Serviço Social Assistente Social 5 horas  CLT 

Mariana Raquel 

Giroti 

Serviço Social Assistente Social 20 horas CLT 

Renata Cristina 

Mendes  

Psicologia  Psicóloga  5 horas CLT 

Everton Fernando 

de Oliveira  

Técnico de 

Informática  

Facilitador de 

Oficina  

10 horas CLT 

Jeferson Serrano Ed. Física  Facilitador de 

Oficina  

30 horas  CLT 

Tereza Valentina 

Martins Coelho  

Psicologia  Orientadora Social 20 Horas  CLT 



Gabriella Rother da 

Cruz  

Ed. Física 

/Engenharia da 

Produção Mecânica  

Financeiro /RH 

 
 

10 horas CLT 

Juliana Dias 

Rezende  

Nível Médio  Cozinheira 10 horas CLT 

Evanilde Inácio de 

Carvalho  

Ensino Fundamental Serviços Gerais  10 horas CLT 

Edmari Fornieri 

Abreu 

Ensino Fundamental Cozinheira  10 horas CLT 

Antonio Roberto 

Porfirio  

Ensino Fundamental Motorista  ------- Cedido pela 

P.M 

  

Recursos recebidos através de Subvenção Municipal (Federal): 

NATUREZA DAS DESPESAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MENSAL CONCEDENTE 

511010002 Despesas com Pessoal R$ 3.900,00 R$ 46.800,00 

511010008 Encargos Sociais R$ 350,00 R$ 4.200,00 

511010026 Manutenção R$ 380,00 R$ 4.560,00 

511010036 Alimentação R$ 735,00 R$ 8.820,00 

511010032 Material de Consumo R$ 735,00 R$ 8.820,00 

511010006 Serviços de Terceiros R$ 400,00 R$ 4.800,00 

TOTAL GERAL R$ 6.500,00 R$ 78.000,00 

 



 
  

 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  

DESCRIÇÃO 

O Serviço de Atenção Básica é dividido em colegiados dentre crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos, separados em grupos alinhados aos objetivos 



específicos do Programa para cada faixa etária, considerando o ciclo de vida dos 

usuários, as vulnerabilidades e as situações de risco por eles vivenciadas.  

✓ Promover acessos a benefícios e programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, contribuindo para o usufruto de direitos; 

✓ Prevenir a ocorrência de situações de risco, como negligencia, abandono 

e violência; 

✓ Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do 

adolescente na rede de ensino; 

✓ Construir regras coletivas que favoreçam uma vivência pautada em 

princípios éticos e solidários; 

✓ Possibilitar aos usuários sua permanência em um programa com 

atividades diversificadas no contraturno escolar; 

✓ Incentivar o desenvolvimento da autonomia, desenvolvendo a busca na 

melhoria de sua qualidade de vida; 

✓ Promover acessos a elementos da cultura, reflexão, estimulando a 

criatividade percebendo e respeitando as diferenças e a singularidade de 

cada um, o que contribuirá para facilitar a socialização critica dos 

indivíduos; 

✓ Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e 

limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de 

cumprimento da medida socioeducativa a ele imposta; 

✓ Realizar acompanhamento social ao usuário durante o período em que 

estiver inserido no Serviço; 

✓ Estimular o desenvolvimento de ações solidárias e comunitárias; 
 
✓ Encaminhar e acompanhar os usuários ao serviço de saúde, sempre que 

necessário; 
 

 

 

COMO TER ACESSO 

Documentos 

Para realizar a inscrição no Serviço é importante apresentar a documentação 

pessoal do responsável e do usuário a ser inscrito: cópia da certidão de 

nascimento, RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Endereço, Declaração 



Escolar, Cartão do Bolsa Família, Numero do NIS e 2 fotos 3x4. Para a inserção 

no serviço a família deverá primeiramente procurar pelo CRAS para realização 

do Cadastro Único. 

Atendimento 

Usuários: 75 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Todos devem ser 

encaminhados pelos CRAS. 

Requisitos: Famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, 

encaminhados pela Rede Socioassistencial, CRAS, Conselho Tutelar, Rede 

Publica de Ensino e por fim demanda espontânea. 

Prioridades: 

• Situação de isolamento; 

• Trabalho infantil; 

• Vivência de violência e/ou negligência; 

• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 02 (dois) anos; 

• Em situação de acolhimento institucional; 

• Em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto e de 

prestação de serviços à comunidade; 

• Egressos de medidas socioeducativas; 

• Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

• Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Crianças e adolescentes em situação de rua; 

• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

  

Tempo máximo de espera: Variável. Acontece de acordo com a demanda e a 

oferta de vagas na Organização. 

  

Prazo para a execução: O serviço é de caráter continuado, não havendo 

estabelecimento de prazo para a execução. 

  

Custos dos serviços: Todos os serviços ofertados pela Organização são 

gratuitos. 



O Serviço é desenvolvido  em colegiados no contra turno escolar de segunda a 

sexta-feira no período matutino  das 07:00 as 11:00 h  e vespertino das 13:00h 

as 17:00h. 

Etapas 

A inclusão no Serviço de Proteção Social Básica é realizada por 

encaminhamentos do CRAS, podendo a demanda ser recebida por: 

• Encaminhamentos da Rede Socioassistencial; 

• Encaminhamentos do Centro de Referencia Especializado em Assistência 

Social (CREAS); 

• Encaminhamentos das demais Politicas Públicas; 

• Encaminhamentos do Sistema de Garantia de Direitos; 

• Procura Espontânea; 

• Busca Ativa 

Resultados: 

O desenvolvimento das atividades tem por finalidade  proporcionar um 

ambiente socializador que propicie o desenvolvimento da identidade dos 

usuários e do próprio grupo. Quanto as intervenções pautam-se nos resultados 

das experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, bem como nos relatos 

colhidos através de atendimentos e acompanhamentos realizados pela equipe 

técnica. Contudo todas as ações desenvolvidas junto ao Programa é uma forma 

de intervenção social planejada, que cria situações desafiadoras, estimulando e 

orientando os usuários na construção e reconstrução de suas historias e 

vivencias individuais e coletivas, na família e no território.   

Desligamento: 

O desligamento dos usuários pode ser indicado pela unidade executora  e 

enviado para o CRAS de referência. 

 

 

Recursos Humanos para o Serviço de Proteção Social Básica: 

RH/Nome  Formação  Função  Carga 

Horaria / 

Semanal  

Vinculo 

Empregatício  



Mara Silvia Haddad 

Scapim 

Administração de 

Empresas 

Coordenadora 10 horas CLT 

Mariana Raquel 

Giroti 

Serviço Social Assistente Social 10 horas  CLT 

Renata Cristina 

Mendes  

Psicologia  Psicóloga  10 horas CLT 

Everton Fernando 

de Oliveira  

Técnico de 

Informática  

Facilitador de 

Oficina  

10 horas CLT 

Tereza Valentina 

Martins Coelho 

Psicologia  Orientadora Social 20 horas CLT 

Gabriella Rother da 

Cruz  

Ed. Física 

/Engenharia da 

Produção Mecânica  

Financeiro /RH 10 horas CLT 

Juliana Dias 

Rezende  

Nível Médio  Cozinheira 10 horas CLT 

Evanilde Inácio de 

Carvalho  

Ensino Fundamental Serviços Gerais  10 horas CLT 

Edmari Fornieri 

Abreu 

Ensino Fundamental Cozinheira  10 horas CLT 

Antonio Roberto 

Porfirio  

Ensino Fundamental Motorista  -------- Cedido pela 

P.M 

 

 

Recursos recebidos através de Subvenção Municipal (Estadual): 

NATUREZA DAS DESPESAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MENSAL TOTAL 

511010002 Despesas com Pessoal R$ 2.521,00 R$ 30.252,00 

511010026 Manutenção R$ 404,00 R$ 4.848,00 

511010036 Alimentação R$ 611,67 R$ 7.340,04 

511010032 Material de Consumo R$ 515,00 R$ 6.180,00 

511010006 Serviços de Terceiros R$ 150,00 R$ 1.800,00 

TOTAL GERAL R$ 4.201,67 R$ 50.420,04 



 

 

 

 



 

 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM 

MEIO ABERTO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE 

DESCRIÇÃO: Serviço executado de forma indireta por esta Organização tendo 

por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento aos 

adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de 

Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente, contribuindo para o acesso 

a direitos e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens, possuem os objetivos de: 

✓ Acompanhar adolescentes em medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade em consonância com o 

ECA e o SINASE;  

✓ Proporcionar o processo de descobertas pessoais do adolescente através 

de um plano de atendimento personalizado (PIA), que deve ser construído 

em conjunto com o adolescente e a família definindo-se a sistemática e 

pactuando as metas a serem alcançadas, com o objetivo de favorecer a 

construção de um novo projeto de vida;  

✓ Propiciar aos adolescentes a garantia de seus direitos, através da 

realização de ações educativas, formativas, esportivas e de lazer que 



contribua para o resgate de sua identidade por meio da valorização de 

suas potencialidades enquanto sujeitos de direitos, em plena fase de 

desenvolvimento;  

✓ Construir regras coletivas que favoreçam uma vivência pautada em 

princípios éticos e solidários em todos os envolvidos no cumprimento da 

medida socioeducativa;  

✓ Assegurar o acesso do adolescente à educação escolar e desenvolver 

estratégias que favoreçam a profissionalização propiciando a inserção no 

mercado de trabalho;  

✓ Fortalecer os vínculos familiares dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa, buscando a conscientização dos membros; 

COMO TER ACESSO: Para inserção neste Serviço especificamente dá-

se por meio de ofícios advindos do Poder Judiciário e ou Fundações 

Casas do Estado. Após primeiro atendimento é realizado a solicitação dos 

documentos pessoais do assistido e responsável; 

ATENDIMENTO 

USUARIOS: 25 Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 

18 a 21 anos sob sentença de medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida e ou Prestação de Serviço a Comunidade encaminhados pela 

Vara da Infância e Juventude e ou advindos das Fundações Casas do 

Estado, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 

PRIORIDADES: Este já é um serviço que devido acometimento de ato 

infracional demonstra a fragilização do adolescente, ou seja, o caracteriza 

em condição peculiar de prioridade; 

TEMPO DE EXECUÇÃO: Prazo estipulado para medida de Liberdade 

Assistida mínimo 06 meses e para Prestação de Serviço a Comunidade 

mínimo de 03 meses. Ressalta-se que estes prazos são estipulados pela 

Vara da Infância e Juventude da Comarca, respeitando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Este tempo também possui uma variável por 

parte do adolescente, caso ele não cumpra corretamente o que fora 

estipulado em seu Plano Individual de Atendimento; 

CUSTOS DO SERVIÇO: Todos os serviços prestados por essa 

Organização são gratuitos. Sendo oferecidos de Segunda a Sexta – feira 

das 07:00 às 17:00 horas na Organização e aos sábados e domingos nas 



escolas parceiras que nos auxiliam no acompanhamento das medidas de 

Prestação de Serviço a Comunidade no Programa Escola da Família; 

 

ETAPAS 

✓ Oficio emitido pelo Ministério Público/ Juiz da Infância e Juventude 

✓ Enviar convocação ao usuário para dar inicio na medida; 

✓ Acolhimento do usuário e responsável e interpretação da medida 

✓ Preenchimento do PIA; 

✓ Agendar reunião concentrada com a rede sócio-assistencial. 

✓ Encaminhar o PIA para o Ministério Público; 

✓ Inserção dos usuários nos Serviços executados pela Organização; 

✓ Realizar visitas domiciliares; 

✓ Oferecer atendimento individual e grupal; 

✓ Enviar relatórios de acompanhamento ao Poder Judiciário até o 

recebimento da extinção da medida; 

✓ Oferecer transporte e alimentação gratuitamente. 

 

As atividades são desenvolvidas na integração de todos os projetos executados 

por esta Organização, promovendo a ressocialização através das palestras 

socioeducativas, atendimentos grupais aos assistidos e aos familiares, oficinas 

de artesanato, fala aberta, exercício á cidadania, inserção e acompanhamento 

na rede publica de ensino e encaminhamento para rede socioassistencial.   

Ressalta-se que a Sociedade Civil Projeto Coragem disponibiliza espaços 

destinados à recepção, sala de atendimento individualizado com privacidade, 

para o desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias, atividades de 

convivência e atividades administrativas, com acessibilidade em todos seus 

ambientes, sendo assim, é oferecido todo subsídio para que o assistido 

desvincule a ideia de acometer atos infracionais diminuindo a pratica delitiva. 

RESULTADOS 

Contribuir significativamente com a segurança pública, baixando a reincidência 

infracional do Município, garantindo o acesso as políticas públicas existentes, em 

contrapartida reinserindo socialmente os assistidos proporcionando melhores 

condições em suas expectativas futuras através de um novo projeto de vida, 

levando em consideração todo seu contexto vivencial conhecendo a realidade 

de seus próprios limites e potencialidades, enfim ressignificando sua condição 

peculiar de adolescente em constante desenvolvimento. 

 



Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a 

Comunidade 

RH/Nome  Formação  Função  Carga 

Horaria / 

Semanal  

Vinculo 

Empregatício  

Mara Silvia Haddad 

Scapim 

Administração de 

Empresas 

Coordenadora 10 horas CLT 

Cintia Renata 

Prando  

Serviço Social Assistente Social 10 horas  CLT 

Renata Cristina 

Mendes  

Psicologia  Psicóloga  20 horas CLT 

Everton Fernando 

de Oliveira  

Técnico de 

Informática  

Facilitador de 

Oficina  

10 horas CLT 

Jeferson Serrano  Ed. Física  Facilitador de 

Oficina 

10 horas CLT 

Gabriella Rother da 

Cruz  

Ed. Física 

/Engenharia da 

Produção Mecânica  

Financeiro /RH 10 horas CLT 

Juliana Dias 

Rezende  

Nível Médio  Cozinheira 10 horas CLT 

Evanilde Inácio de 

Carvalho  

Ensino Fundamental Serviços Gerais  10 horas CLT 

Edmari Fornieri 

Abreu 

Ensino Fundamental Cozinheira  10 horas CLT 

Antonio Roberto 

Porfírio 

Ensino Fundamental Motorista   

 

Cedido pela 

P.M 

 

Recursos recebidos através do Estado e Município 

NATUREZA DAS DESPESAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MENSAL TOTAL 

511010002 Despesas com Pessoal R$ 2.016,00 R$ 24.192,00 

511010026 Manutenção R$ 350,00 R$ 4.200,00 



511010036 Alimentação R$ 560,00 R$ 6.720,00 

511010032 Material de Consumo R$ 200,00 R$ 2.400,00 

511010006 Serviços de Terceiros R$ 234,00 R$ 2.808,00 

TOTAL GERAL R$ 3.360,00 R$ 40.320,00 

 

PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ 

DESCRIÇÃO: é um programa voltado para a preparação e inserção de 

adolescentes e jovens no mundo do trabalho, respaldando-se na Lei da 

Aprendizagem 10.097/2000. Ofertado pela Organização tendo como foco 

incorporar á profissionalização como princípios que valorizam a capacidade de 

decisão e iniciativa, a cooperação, a criatividade, a participação, a autonomia e 

a responsabilidade, ampliando, ainda, possibilidades para propiciar ao 

aprendizes espaços para a liberdade de expressão, espaço para a incorporação 

de atributos indispensáveis na formação de cidadão-trabalhador. Possuem os 

objetivos de: 

✓ Desenvolver atividades formativas para o adolescente, proporcionando-

lhe subsídios para capacitação profissional através do planejamento de 

ações, cujo conteúdo desenvolva habilidades básicas (ações que 

proporcionem trabalhar as funções cognitivas e expressivas),específicas 

(ações que propiciem a aquisição de conhecimentos específicos 

relacionados às atividades laborativas) e gestão (ações que propiciem 

desenvolver autonomia pessoal e profissional do adolescente); 

✓ Apoiar o processo de desenvolvimento do adolescente, fortalecendo a 

auto-estima, em estreita relação com a família, a escola e a comunidade; 

✓ Oferecer cursos de informática básica com certificação, ampliando suas 

oportunidades de conhecimento e de inserção no mercado de trabalho; 

✓ Oportunizar através do Projeto Horta, o contato direto com praticas de 

cultivo, educação ambiental promovendo a novos hábitos alimentares 

levando ao seu consumo freqüentemente; 

✓ Fortalecer os vínculos familiares e comunitários; 

✓ Oferecer diariamente refeições que compreendem (café da manhã, 

almoço e lanche da tarde); 

http://site.aprendizlegal.org.br/lei
http://site.aprendizlegal.org.br/lei


✓ Acompanhar a freqüência e o desempenho do adolescente na escola 

regular, no curso de formação teórica e prática do aprendiz, na família e 

em suas dificuldades pessoais; 

 

 

 

COMO TER ACESSO:  

ATENDIMENTO 

USUARIOS: Aproximadamente 100 atendidos entre  faixa etária de 14 a 

18 anos nas atividades pré-profissionalizantes e profissionalizantes 

oferecidas pela Organização em parceria com as Empresas do Município;  

REQUISITOS: Famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, 

encaminhados pela Rede Socioassistencial, Sistema de Garantia de 

Direitos, Rede Pública de Ensino e na grande maioria por demanda 

espontânea; 

PRIORIDADES: 

• Renda Per capta; 

• Trabalho infantil; 

• Situações de Violência e ou negligencia; Acolhimento Institucional; 

• Medida de Proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Tempo máximo de espera: Variável. Ocorre de acordo com a demanda e a 

oferta das vagas disponibilizadas pelas Empresas Parceiras. 

  

Prazo para a execução: O Programa de Aprendizagem é de caráter continuado, 

não havendo estabelecimento de prazo para a execução, apenas para os já 

inseridos em suas atividades de acordo como o Contrato Especial de Trabalho 

estabelecido entre Adolescente/Organização.  

 
TEMPO DE EXECUÇÃO:  

CUSTOS DO SERVIÇO: Todos os serviços prestados por essa Organização são 

gratuitos sendo oferecidos de Segunda a Sexta – feira das 07:00 às 17:00 horas 

em escala de revezamento dos grupos. Durante este tempo é ofertado o 

transporte, almoço, retorno paras as empresas e as 17 horas é realizado o 

itinerário levando-os para suas residências.  



 

ETAPAS 

A inclusão no Programa Adolescente Aprendiz dá-se através das seguintes 

etapas: 

• Inscrição e cadastro dos usuários: 

• Entrevista e Estudo Social; 

• Exibir e socializar as regras de convívio da Organização; 

• Visita Domiciliar a fim de conhecer a realidade em que o usuário esta 

inserido;  

• Inserção dos usuários nos cursos pré-profissionalizantes e de Informática 

oferecidos pela Organização; 

• Iniciação das atividades teóricas e praticas; 

• Acompanhamento mensal do desempenho nas atividades praticas nas 

Empresas parceiras; 

• Realizar o acompanhamento social semanal do adolescente aprendiz 

enquanto individuo em desenvolvimento (escolarização, saúde, família, 

regularização documental, dentre outros); 

 

As ações desenvolvidas pela Organização são destinadas à formação de 

adolescentes e jovens para o primeiro emprego em atividades operacionais e 

administrativas, por meio de qualificação profissional técnico e de experiência 

prática, ofertada pelas empresas parceiras, são constituída por atividades 

teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em 

programa correlato às atividades desenvolvidas nas empresas contratantes, 

proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica dentre elas  

RESULTADOS 

O Programa resulta no fortalecimento, ampliação e qualificação 

profissional preparando-os para a competitividade do mercado atual no 

município e posterior inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho 

formal, e com isso colaborar mais intensamente para transformação social, 

inclusão socioeconômica e modificar a situação de vulnerabilidade social que há 

em toda realidade do Município. Contudo a Sociedade Civil Projeto Coragem 

procura concentrar suas ações assistenciais, recreativas, educativas e 

profissionalizantes, no atendimento às necessidades sociais do público 



adolescente e jovem sem qualquer distinção de credo, religião, etnia e financeira, 

visando o assistido como sujeito em pleno desenvolvimento de suas habilidades 

e capacidades. 

 

 

Projetos Lúdicos / Culturais / Esportivos / Recreativos e de Capacitação 

Profissional- Subvenção Municipal 



RH/Nome  Formação  Função  Carga 

Horaria / 

Semanal  

Vinculo 

Empregatício  

Mara Silvia Haddad 

Scapim 

Administração de 

Empresas 

Coordenadora 10 horas CLT 

Cintia Renata 

Prando  

Serviço Social Assistente Social 5 horas  CLT 

Mariana Raquel 

Giroti 

Serviço Social Assistente Social 10 horas CLT 

Renata Cristina 

Mendes  

Psicologia  Psicóloga  5 horas CLT 

Everton Fernando 

de Oliveira  

Técnico de 

Informática  

Facilitador de 

Oficina  

10 horas CLT 

Gabriella Rother da 

Cruz  

Ed. Física 

/Engenharia da 

Produção Mecânica  

Financeiro /RH 

 
 

10 horas CLT 

Juliana Dias 

Rezende  

Nível Médio  Cozinheira 10 horas CLT 

Evanilde Inácio de 

Carvalho  

Ensino Fundamental Serviços Gerais  10 horas CLT 

Edmari Fornieri 

Abreu 

Ensino Fundamental Cozinheira  10 horas CLT 

Antonio Roberto 

Porfírio 

Ensino Fundamental Motorista   

 

Cedido pela 

P.M 

 

Recursos recebidos através de Subvenção Municipal 

NATUREZA DAS DESPESAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MENSAL TOTAL 

511010002 Recursos Humanos R$ 10.172,96 R$ 122.075,61 

511010026 Manutenção R$ 850,00 R$ 10.200,00 

511010036 Alimentação R$ 181,07 R$ 2.172,84 

511010032 Material de Consumo R$ 200,00 R$ 2.400,00 



511010006 Serviços de Terceiros R$ 200,00 R$ 2.400,00 

TOTAL GERAL R$ 11.604,03 R$ 139.248,45 

 

 

 



 


