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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Breve História
Em 1942, realizou-se no Instituto de Ciências e Letras uma reunião dirigida pela
educadora Marina Cintra com o objetivo de organizar uma instituição que visasse
auxiliar moral, material e intelectualmente estudantes do curso secundário.
Assim a Colmeia - Instituição a Serviço da Juventude foi fundada em 14 agosto
de 1942, em plena 2ª guerra mundial, por Marina Cintra e um grupo de assistentes
sociais e educadores: Carolina Ribeiro, Zuleika de Barros, Noemi Rodolff da Silveira,
André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Esther Figueiredo Ferraz, Joaquim C.
Bicudo, Lauro Costa, Maria de Nazareth Moura, entre outros.
Essa equipe estava convencida de que só pela educação da juventude é que as
nações obteriam a paz. Para mantê-la e administrá-la, essas pessoas decidiram
concentrar esforços e recursos em direção a esse objetivo fundamental: formar as novas
gerações tornando-as aptas a construir um mundo melhor onde imperasse os princípios
da igualdade, da justiça, do amor ao próximo e do respeito ao bem comum.
Já em tempos de então, a Colmeia se colocava como pioneira e germe das
propostas de organizações estudantis, e tinha como lema “AQUI SE LUTA POR UM
MUNDO MELHOR”.
Nestes 74 anos, como instituição de caráter educacional e cultural, dedica-se a
Colmeia ao desenvolvimento dos jovens, visando sua realização pessoal e social, a
conscientização da sua cidadania com princípios éticos e morais, interagindo com as
instituições e os agentes sociais comprometidos com os mesmos objetivos, sem
distinção de raça, cor, credo religioso ou político.
Enfrentando as grandes mudanças sociais, econômicas e ideológicas e, coerente
ao processo necessário de atualização, a Colmeia desenvolve hoje diversas atividades
junto aos jovens diretamente, e a seus familiares e educadores, numa ação
multiplicadora.
Missão:
”Contribuir para a realização pessoal e profissional do jovem com orientação e
desenvolvimento de suas potencialidades”.
Deste modo, fiel a sua missão e ao seu processo de atualização, a Colmeia
estabelece programas permanentes:






Núcleo de Orientação Vocacional/Profissional
Programa de Educação Complementar Grêmio - Colmeia
Programa de Qualificação Profissional
Programa Aprendiz Colmeia
Formação de Educadores

3

DADOS INSTITUCIONAIS
Razão Social: COLMEIA - Instituição a Serviço da Juventude.
Caracterização: Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, com atividades educacionais
e socioculturais.
Fundação: 14 de agosto de 1942
Localização: Rua Marina Cintra, 97 - Jardim Europa.
CEP: 01446 - 060
Telefone: (011) 3881-1545
Site: www.colmeia.org.br
CNPJ. 61.574.786 / 0001-45

Registros atualizados
Utilidade Pública Federal = Decreto nº 1124 - 04/06/62.
Utilidade Pública Estadual = Lei nº 119 - 27/07/48.
Utilidade Pública Municipal = Decreto nº 50.703 – 01/07/2009
Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S. - 033.708/44.
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Decreto n° 44/2015 – 31/03/2015
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA- n. º
511/CMDCA/95.
Secretaria Estadual da Criança, Família e Bem Estar Social - Registro n. º 400/1943.
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS - Nº 552/2012

Isenções Legais
Quota Patronal - INSS - Governo Federal
Inscrição Estadual - Governo Estadual
IPTU - Governo Municipal
Taxa de Conservação e Limpeza - Governo Municipal
Imposto de Renda
Auditoria
4Partners Auditores Independentes
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CONSELHOS
TRIÊNIO 2015 - 2018 | Conselho Deliberativo

Ângela de Lima Fontana Alves
Ângelo Arthur de Miranda Fontana
Antônio Basile
Antônio Carlos da Cunha Lima
Carlos Antonio Agrícola Filho
Esther Proença Soares
Leonel Maschietto
Hamilton Ernesto Antonino Reynaldo Proto
Leda Rita Cintra Castellan
Liliana Fontana Siqueira Cunha
Luis Amador Aguiar
Maria Apparecida Pedreira de Freitas
Maria Cecilia Mattos Morello
Maria da Gloria Gonçalves Teixeira
Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto
Moacyr Mendes de Morais
Noemy Sadalla Rocha
Olívia Virgínia Miranda
Paulo Paganini Nascimento
Roberto Carvalho Rochlitz
Sergio Grinberg
Wylma Espinheira Teixeira Ferraz

Conselho fiscal
José Geraldo Mattos Morello
Michel Abdo Alaby
Silvio Calazans de Toledo Piza
Diretoria
Presidente Maria Lucia R. Capobianco Porto
Vice-Presidente: Wylma Espinheira T. Ferraz
1° Tesoureiro: Roberto Carvalho Rochlitz
2° Tesoureiro: Moacyr Mendes de Morais
1° Secretária: Leda Rita Cintra Castellau
2° Secretária: Maria da Gloria Gonçalves Teixeira
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PATROCINADORES DE PROGRAMAS E PROJETOS

FINANCIADORES
Construcap Ccps Engenharia e Comércio S/A
DIAGEO Brasil ltda.
Fundação Abrinq
iGMK -Instituto George Mark Klabin
Secretaria de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PARCEIROS
ABPpSP – Associação Brasileira de Psicopedagogia / Seção São Paulo
ABET – Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações
CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola
Cinemark do Brasil S.A
Cruzada Pró-Infância
BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
Colégio Santo Américo
Colégio Santa Cruz
Deloitte Brasil
Fundação Prada de Assistência Social
Google ad Grants
HOGREFE CETEPP- Centro Editor de Testes e Pesquisa em Psicologia
O Amarelinho
Quatri Arquitetura Construção e Consultoria
Rede Nossas Crianças
Matéria Primma Assessoria de Comunicação
Rota Print impressões
Voith Hydro Lida
SAIB – Sociedade Amigos do Itaim
Vetor Editora
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CENTRO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

PATROCINADORES
DEDEPROGRAMAS
OSWALDO
BARROS SANTOS E PROJETOS
Com 74 anos de existência, o Centro de Orientação Vocacional enfrentou grandes
mudanças sociais e econômicas e, sempre em busca da excelência, atualizou-se para
atender o jovem no momento de sua escolha profissional.
Os atendimentos para jovens aconteceram em grupo e individualmente, ambos com 8
sessões, em intervalos semanais. Também ocorreram atendimentos intensivos de férias,
com duração de uma semana. Atendidos pelas psicólogas Maria Stella Sampaio Leite e
Flavia Marques.
Conta atualmente com divulgação mais qualificada de seus serviços, mas a maior fonte
de indicações continua sendo de pessoas que participaram da Colmeia e chancelam o
trabalho.
As reuniões de equipe ocorreram sistematicamente, durante todo ano, para
alinhamento dos atendimentos e para reflexão e troca de experiências, tornando
contínua a criação e realização de novos projetos.

Grupo de Jovens da 1ª escolha

Com seu pioneirismo peculiar também se especializou no atendimento a adultos e na
disseminação de “saberes” pelas diversas modalidades de cursos de formação para
orientadores profissionais:
Aperfeiçoamento com 15 horas de duração é destinado a psicólogos e pedagogos,
realizado pela orientadora Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima. A formação
anual com 108 horas e o Ensino a Distância foram abertos a profissionais de diferentes
graduações e interessados na área da orientação profissional.
O curso de duração anual teve o seu corpo docente composto por orientadoras da
equipe e professores convidados:
Caioá Geraiges Lemos | Flávia Maria Marques | Giovanna Albuquerque Maranhão
de Lima | Maria Stella Sampaio Leite. | Sandra Loureiro
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Professores convidados:
Kathia Maria Costa Neiva | Luciana Marcia dos Santos Silva | Roger Augusto Ikemori
Yamaguishi

Grupo de alunos do Curso anual

Reorientação de Carreira e Vida
Em setembro foi lançado o Curso de Aperfeiçoamento em Reorientação de Vida e
Carreira, com 12 horas de duração, realizada por Sandra Loureiro, psicóloga que
também atendeu adultos no processo de Reorientação de Vida e Carreira.
Parcerias:
Colégio Santo Américo – desde 2007 – oferece o Programa de Orientação
Vocacional/Profissional dirigido a alunos do segundo ano do ensino médio e com o
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE – desde 2004 – para a realização do
Ciclo de Informação e Orientação Profissional, que realizou 2 palestras:

Flávia Maria Marques – psicóloga e orientadora profissional da Colmeia proferiu palestra dia 17/05 com o
tema: “O futuro é a semana que vem: Um estudo sobre a juventude e tempo”.
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Ivelise Fortim – Professora em cursos de graduação proferiu palestra no dia 18/10 com o tema:
“Orientação profissional em outros contextos: indo além da orientação pré-vestibular”.

Colégio Concórdia- Tema: “Escolher uma profissão, como eu faço?” Orientadora Flávia Maria Marques

Feira do Guia do Estudante - Tema: “Tá tenso, tá suave: escolher uma profissão requer paciência. ”
Orientadora: Maria Stella Sampaio leite

Empresa Novartis - Tema: “Tá tenso, tá suave: escolher uma profissão requer paciência.” Orientadora:
Maria Stella Sampaio leite
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Parceria com a Empresa STUDO+:
A empresa STUDO+, startup em educação, tem o objetivo de aumentar a proficiência
do aluno do Ensino Fundamental II em português e matemática, duas disciplinas
básicas para a vida do estudante. A empresa procurou a Colmeia para com o objetivo
de desenvolver um projeto piloto, a partir da criação de uma plataforma digital, a ser
aplicada com alunos do 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas.
O objetivo do projeto foi de impactar no engajamento dos alunos na sua relação com
aprender considerando que a motivação vocacional poderia ser uma importante
alavanca para tal engajamento.
Para a Colmeia coube desenvolver uma série de questionários, com alternativas de
respostas, para os alunos responderem e com isto exercitarem suas escolhas.
A ideia desses questionários foi envolver os alunos em atividades que os fizessem tomar
mais consciência dos grupos de que fazem parte, em particular a família e a escola.
Como eles fazem parte desses grupos e como esses grupos fazem parte de suas vidas.
Em seguida, tomar mais consciência dos problemas que eles enfrentam no dia-a-dia,
como aqueles que eles podem encontrar no caminho para a escola, ou mesmo dentro
de suas escolas. Com isso, tentou-se chegar num sentido para a educação, que a
escola faz parte da vida deles e que eles estudam para poder resolver problemas que
estão presentes na vida deles (por exemplo, estudo para ser um engenheiro e assim
diminuir os buracos de minha rua).

ll Jornada de Orientação Profissional
A ll Jornada de Orientação Profissional com o tema “Orientação Profissional em
tempos de aceleração” foi realizada em 08 de outubro, das 08h30 às 17h30. Contou
com 83 participantes, sendo 50 psicólogos e outras formações como: administração,
farmácia, pedagogia, psicopedagogia, letras e ciências econômicas. Visou promover a
discussão sobre como o homem estabelece as suas relações na contemporaneidade,
sobretudo, com o seu trabalho.

Mesa 1 – Tempo, subjetividade e escolhas
Camila Salles Gonçalves (Sedes Sapientiae): Escolha, Desejo e Vocação
Flávia Marques (Colmeia): Juventude e o tempo do contemporâneo
Marcelo Afonso Ribeiro (USP): Orientação profissional em tempos acelerados: Impactos
na subjetividade
Coordenadora: Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima (Colmeia)
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Palestra: Aconselhamento de carreira na estratégia clínica.
Lucy Leal Melo Silva (USP – Ribeirão Preto)

Mesa 2 – As novas demandas da orientação profissional na contemporaneidade
Roger Augusto Ikemomori Yamaguishi (Colmeia / colégio Anglo): Utilização de
plataformas digitais na exploração do mundo e de si
Luciana Márcia dos Santos Silva (Colmeia): Orientação Profissional para Pessoas com
Deficiência (PcD)
Maria Elci Spaccaquerche ( PUC-SP): Orientação Profissional via internet
Coordenadora: Caioá Geraiges de Lemos

Mesa 3 - Planejamento de Carreira, Reorientação e Coaching
Maria da Conceição Coropos Uvaldo (USP): Carreira ainda existe? do curriculum vitae
à narrativa
Sandra Loureiro (Colmeia/PUC-SP :Por que planejar se vai mudar?
Nelson Fender (Vocare Carreira): Coaching e orientação profissional – convergências e
diferenças
Coordenadora: Kathia Neiva
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Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos:
Serviços

Nº

Nº

Pagos

Gratuitos

Atendidos

atendimentos

Vocacional/Profissional

157

25

182

1.456

Reorientação de Vida e Carreira

15

0

15

120

300

800

1100

1100

0

235

235

235

18

0

18

0

35

0

35

175

09

0

09

36

16

0

16

576

Programa de Orientação

Palestras

sobre

Escolha

Profissional
Ciclo de Informação e
Orientação Profissional
Curso de Aperfeiçoamento em
Orientação
Vocacional/Profissional à
Distância
Curso de Aperfeiçoamento em
Orientação
Vocacional/Profissional – 15h
Curso de Aperfeiçoamento em
Reorientação
Vocacional/Profissional – 12h
Curso anual de Formação de
Orientador
Vocacional/Profissional – 108h
II Jornada de Orientação

83

Profissional

83

0

83

Supervisão

8

0

8

15

641

1060

1701

3.796
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

GRÊMIO COLMEIA
O Programa Grêmio Colmeia tem como objetivo prevenir situações de risco por meio
do desenvolvimento de habilidades e potenciais dos gremistas, assim como fortalecer
os vínculos familiares e comunitários.
O público alvo atendido foi composto por crianças e adolescentes a partir de 7 anos.
Os familiares também são considerados público alvo, pois a Colmeia acredita que o
trabalho com as famílias é fundamental para que se tornem aliados da proposta para
melhor acompanhamento do processo de desenvolvimento de seu filho.
Este ano conseguimos garantir agenda e entrada gratuita para levarmos todos os
participantes do programa ao Parque Aquático do SESC Itaquera para confraternização
e encerramento das atividades.
Contamos com o trabalho de alunos da FMU do curso de nutrição, que ofereceram
formação a todos os alunos do Grêmio de Março a setembro com palestras de
orientação nutricional, respeitando as diferentes idades.
O programa foi composto por 05 oficinas: Esportes, Artes Visuais, Capoeira, Dança e
Psicopedagogia.
Durante o ano de 2016, o Programa Grêmio-Colmeia atendeu 90 matriculados, sendo
que a média diária foi de 40 atendimentos.

Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos
Cursos

Frequência
Beneficiários /Semana

Atend.
Semanal

Qtde Atend.
Nº
Meses Mensal Atendimentos

MANHÃ

15

5

75

10

300

3000

TARDE

25

5

125

10

750

7500

TOTAL

10500

Esportes | Educador Fábio Torres
Durante o ano promoveu o desenvolvimento de várias modalidades esportivas, jogos
cooperativos e competitivos. Devido ao fato de ser a única atividade diária também
coube ao educador a função de realizar rodas de conversas sobre temas do cotidiano e
do próprio Grêmio.
Garantimos participação na Olimpíada do Projeto Esporte Talento oferecida pela USP
em parcerias com ONGs da cidade. Foram grupos de faixas etárias diferentes sendo no
primeiro semestre as idades menores e no segundo semestre os maiores.
Outra parceria foi com o SESC para realização do Dia do Desafio, onde fomos
convidados a participar levando os gremistas ao Vão do MASP para atividades com a
equipe do Brasil de ginástica olímpica.
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Como estávamos num ano de olimpíadas e paraolimpíadas propusemos aos gremistas
o projeto “Respeitando as diferenças” onde os alunos tiveram a oportunidade de
sentirem as dificuldades de se andar na cidade sendo deficiente visual, e vivenciaram as
modalidades Paraolímpicas Gol Ball e Vôlei sentado.

OLIPET

OLIPET

DIA DO DESAFIO

DIA DO DESAFIO

oLIPET

oLIPET

RESPEITANDO AS DIFERENÇAS

RESPEITANDO AS DIFERENÇAS

oLIPET

CATAVENTO

CATAVENTO

oLIPET
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CATAVENTO

CATAVENTO

oLIPET

Oficina de Artes | Educadora: Priscila Delgatto
Com o objetivo de sensibilizar o grupo às possibilidades de criação, na arte e na
pintura, propusemos uma vez por semana uma oficina que trabalhasse o tema “Eu, a
Colmeia e o outro”, para tratar identidade e relacionamento interpessoal. Construíram
personagens com rolinhos de papel higiênico e utilizaram para criação de histórias.
Contribuíram com a festa junina na confecção de adereços típicos, utilizando de cores
primárias, formas geométricas com palitos e canudos, técnica do origami (dobraduras),
construção de bandeirinhas com material reciclável (jornal, revistas).
Para contribuir com o raciocínio lógico, recriamos alguns jogos de tabuleiro com
material reciclado como: Jogo de trilha, dama e mapas, com regras e passos criados
pelas próprias crianças e adolescentes.

32ª BIENAL DE SÃO PAULO NO PAVILHÃO DO
IBIRAPUERA

32ª BIENAL DE SÃO PAULO NO PAVILHÃO DO
IBIRAPUERA

NO
oLIPET

32ª BIENAL DE SÃO PAULO NO PAVILHÃO DO
IBIRAPUERA

32ª BIENAL DE SÃO PAULO NO PAVILHÃO DO
IBIRAPUERA

NO
oLIPET
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Capoeira de angola | Educador: Edmarcio Ferreira de Oliveira
A capoeira de angola tem em sua base o objetivo de trabalhar a formação do cidadão,
através de movimentos, música e confecções de instrumentos.
Os encontros foram iniciados com aquecimento especifico e alongamento usando de
movimentações da capoeira angola que propiciam maior flexibilidade para o corpo.
Os alunos exercitam coletivamente alguns valores:
Respeito (ao final de cada movimento é realizado o cumprimento, onde apertam as
mãos olhando-se e agradecendo).
Hierarquia (o aluno mais velho serve como referência para o aluno iniciante, onde o
mesmo tem o dever de ajudar o novo aluno).
Cumplicidade (todos os movimentos são realizados em duplas ou coletivamente,
sempre colocando o aluno frente a outro).
O Aluno entende que interagir com o outro é importante para o seu desenvolvimento
como cidadão.
Após aquecimento realizamos a parte de movimentações especificas do jogo de
capoeira angola, ensinando os movimentos de ataque e defesa e assim o autocontrole
“psicomotor”, (movimentos esses denominados ex.: chapa de frente (ataque), esquiva
(defesa)). As crianças e os adolescentes desenvolvem assim o controle da lateralidade
trabalhando com a ginga (principal movimento da capoeira) e através desses
movimentos desenvolvem aspectos físicos, respiratório, cardíaco e etc.
O método que utilizamos para exemplificar estes movimentos é colocar os alunos
enfileirados e/ou em círculos onde o professor demonstra os movimentos e os realiza
junto com os alunos, corrigindo possíveis erros corporais.
Também foi explicado como tocar os instrumentos característicos da bateria da
capoeira angola: Atabaque, agogô, reco-reco, pandeiro, berimbau e canto.
Cada aluno tocou um instrumento e aprendeu a manejá-lo e, através do canto
aprenderam a história do negro e afro-brasileiro, história de países, tradições, culturas
e costumes. Aprenderam também a comunicarem-se entre si e desenvolverem a
coordenação motora.
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Dança | Educador: Uriel Ortiz
A oficina de dança é constituída sobre uma mistura de estilos, conhecida como dança
de rua, a qual agrega movimentos do rap, do jazz e da dança contemporânea. Envolve
a coordenação motora no sentido mais amplo, direcionando o aluno à interpretação
do conceito trabalhado através da utilização de ambos os lados cerebrais, o da
emoção e o da razão.
Faz parte do trabalho construir uma proposta em conjunto com o grupo e a partir dos
interesses individuais junto ao tema proposto surge o interesse maior para a
participação.
A dança envolve expressão corporal, correção postura e a coreografia, que são
vivenciados durante os processos realizados de modo sistematizado, sendo eles:
 Roda de Conversa para organização do dia;
 Alongamento: onde se percebe o seu limite inicial e físico para os movimentos
executados na coreografia. Cada aula aumenta o grau de complexidade
visando maior flexibilidade.
 Movimentos em diagonal: aproveitando melhor o espaço, em diagonal são
realizados movimentos para executar sequências de passos em continuidade e
variedade.
 Movimentos: saltos, pernas, frente, lateral e movimentos de planos, alto, médio
e baixo, exigindo ao máximo a coordenação motora.
 Giros pequenos e movimentos acrobáticos.
 Interpretação coreográfica.
 Dançar como um personagem.
 Contexto da proposta x Movimento espontâneos.
 Conhecimento musical para a execução dos movimentos (ritmo, conhecimento,
cadência)
A cada dois meses forma realizadas sessões de vídeo temático ou específicos que
mostraram estilos de danças em diversas circunstâncias e contexto para ampliação de
repertório artístico e cultural, subsidiando as aulas e inspirando os participantes a
desenvolverem novos movimentos. Outras manifestações culturais foram apresentadas
para aprimoramento do trabalho.
Ganhamos
ingressos
gratuitos
para
apresentação de Dança Contemporânea grupo
da tarde na Fábrica de Cultura Belém, os alunos
foram acompanhados pelos Prof. Fábio e Uriel;
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Atendimento Psicopedagógico | Maria Lucia Caruso e Rebeca Lescher
Durante o ano de 2016 foi mantido o formato de avaliação individual, composta por
um teste aplicado ao aluno e uma anamnese realizada com um familiar, dando ao
atendimento maior clareza das dificuldades apresentadas e trazidas pelos familiares na
busca de vaga no atendimento.
Foi criada uma agenda contando com as estagiárias em psicopedagogia Mariana e
Marcia fazendo as anamneses e as técnicas fazendo simultaneamente, em outro espaço
da instituição, a avaliação com as crianças.
A nova avaliação criou um protocolo para verificar competências e habilidades
necessárias para a aprendizagem como: Atenção, Concentração, Ritmo, Coordenação
Motora Fina, Organização Temporal, Organização Espacial, Língua Portuguesa Leitura/Escrita, Compreensão e Interpretação, Numeração, Associação número à
quantidade, Contagem Numérica, Cálculo, Sistema Monetário e Raciocínio.
Passaram por este processo de avaliação 32 alunos e seus respectivos responsáveis. Ao
final deste processo foram matriculados 48 alunos e organizados 6 grupos, com 8
alunos.
Os atendimentos aconteceram às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã - das
8 às 11h - e da tarde - 14:00 às 17h – Para cada turma foi reservada uma hora de
atendimento, duas vezes na semana.
Ao final deste ano tivemos os seguintes resultados deste grupo de 48 alunos:







04 foram para outra cidade munidos de relatórios para tentarem prosseguir
atendimento no local de moradia;
01 foi liberado por chegar ao limite da idade do programa, munido de
histórico/relatório para a família tentar outro atendimento.
01 foi liberado do atendimento psicopedagógico e encaminhado apenas para
fonoaudiologia.
01 foi liberado para prosseguir atendimento em escola particular (Porto Seguro)
com bolsa garantida.
03 abandonaram o atendimento sem motivo relatado pela família.
03 foram liberados do atendimento.

Em dezembro foram liberadas para o próximo ano 13 vagas.
Um grande diferencial no trabalho desenvolvido em 2016 foi que todos os atendidos
tiveram uma evolução significativa.

Atendimento terapêutico
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Atendimento terapêutico

Em setembro foi oferecido um atendimento terapêutico destinado aos pais das crianças
atendidas pela Colmeia na instituição. Tratou-se de um atendimento realizado em
grupo, com características de abertura (novos entrantes podem participar a qualquer
momento, bastando comparecer ao local do encontro). O propósito original do
trabalho é a circulação da palavra: os participantes têm a autonomia para trazer
qualquer assunto que assim desejarem. Os atendimentos foram realizados
voluntariamente por dois psicanalistas Marcelo Vial e Paula Kahan Mandel. Até
dezembro foram realizados 10 encontros, respeitados feriados e eventos internos da
própria instituição.
O primeiro dia do encontro teve a presença de 8 pais (7 mulheres e 1 homem). Ao
longo do projeto atenderam um total de 9 pessoas e o grupo se consolidou pela
presença mais assídua de 6 destas 9 pessoas.

Projeto Eu Fazedor de Mundo

Mediante a oferta de trabalho voluntário da psicóloga Luciana Wis e da observação do
comportamento dos gremistas que se apresentavam agitados e sem foco o projeto foi
criado para criar um espaço para tratar do autoconhecimento dos gremistas. Foram
realizados, em grupos, seis atendimentos e o trabalho propôs consciência corporal,
organizado no tempo e no espaço.
O projeto atendeu a 8 gremistas, foi dinâmico e contou com a espontaneidade do
grupo.
De modo geral, os participantes demonstraram interesse e um dos indicadores disso foi
a presença no trabalho.
Os encontros foram realizados às 3ªs feiras, das 16h às 17h, dia que não há oficina
temática para as crianças e adolescentes do Programa.
Festa de Encerramento
Este ano a festa de encerramento foi realizada especificamente para o programa
Grêmio. Para melhor acomodação das famílias e das apresentações dos gremistas, foi
realizada no teatro da Biblioteca Municipal Alceu de Amoroso Lima em Pinheiros – SP.
Cada educador preparou com seus grupos apresentações e vídeos que emocionaram a
todos.
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PROGRAMA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
CAPACITAÇÃO PARA O 1º EMPREGO
O programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional de
jovens para ampliar suas perspectivas de vida e de integração no mundo trabalho. É
um programa de Proteção Social Básico de acordo com a Portaria N° 26/2014/SMADS,
que visa oferecer cursos para jovens em situação de vulnerabilidade social, que buscam
integrar o mundo do trabalho e terem o primeiro registro de trabalho em carteira de
acordo com o artigo 2° da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.
Em 2016 foram atendidos 560 adolescentes e jovens com idade entre 15 e 34 anos,
ambos os sexos, com ensino fundamental completo, cursado em escolas da rede
pública. Seguindo os princípios que regem a Assistência Social o programa atendeu
jovens que mais necessitavam abrangendo a cidade de São Paulo e proximidades.
O conteúdo programático foi elaborado de forma a contribuir com o desenvolvimento
integral do jovem, através do desenvolvimento de habilidades básicas e de gestão que
os prepara para vida, e o de habilidades específicas, com vistas a sua formação
profissional.
As habilidades básicas referem-se à formação humana do jovem e busca contribuir
para o desenvolvimento pessoal. Os conteúdos relativos às habilidades de Gestão
visam o desenvolvimento da gestão pessoal e profissional do jovem, com ênfase no
conhecimento e na análise do mercado de trabalho.
As habilidades Específicas foram desenvolvidas a partir de conteúdos teóricos e práticos
correspondentes a área do curso escolhido.
Abaixo os cursos desenvolvidos durante 2016:

Assistente Administrativo
Este curso contou com a parceria do Instituto George Mark
Klabin – IGMK. O curso atendeu a 240 jovens/ano, 120
por semestre, com idade entre 15 e 29 anos, divididos em
4 turmas por semestre. As turmas foram realizadas de:



02/03 a 15/07/2016 – 1º semestre
16/08 a 21/12/2016 – 2º semestre

Ocorreram inúmeras reuniões pedagógicas para dar consistência
e alinhamento ao Programa, tanto com a equipe de educadores sociais
contratados quanto com a equipe do IGMK que promoveu encontros pedagógicos ao
longo do ano.
A equipe de educadores foi composta buscando especialistas nos diferentes conteúdos
que compuseram a grade:
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Desenvolvimento pessoal
Língua Portuguesa
Raciocino lógico
Orientação Vocacional
Rotinas administrativas
Informática
Comunicação Empresarial
Gestão pessoal e profissional

Visitas realizadas:
 Em março visita de 33 alunos a WTM- World Travel Market Latin America no
Expo Center Norte
 Em abril fomos ao Museu do Futebol ingressos cedidos mediante parceria com
a Fundação ABRINQ.
 Em maio visitaram:
 Exposec (exposição de Segurança no Trabalho) = Saúde e segurança no
trabalho;
 IFHC (Instituto Fernando Henrique Cardoso) = apresentação da
trajetória política do país nas décadas de 80/90/2000;
 Museu da Caixa = Identificação da estrutura do Banco do Brasil nas
décadas de 60/70/80;
 CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) =O triunfo da cor; pósimpressionismo – Obras de Museé D`Orsay e de Musée de LOrrangerie;
 Feira do Estudante – CIEE = Parque do Ibirapuera.




Em setembro visitaram:
 CCBB (Centro Cultural Banco do Barsil) = Esposição “Los Carpinteiros”
Coleção de artistas cubanos que trazem crítics a manumentos, a
fragilidade do poder e a transformação da sociedade cubana com o
tempo.
 IFHC (Instituto Fernando Henrique Cardoso) = apresentação da
trajetória política do país nas décadas de 80/90/2000;
Em outubro visitaram:
 Visita ao SESC Pinheiros “Adornos do Brasil”;
 Visita a 32. Bienal de arte no Parque do Ibirapuera;

Palestras realizadas:
 Nos meses de abril e julho houveram palestras sobre sexualidade.
 Em maio tivemos a presença do Instituto Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros oferecendo a palestra sobre educação financeira;
 Em outubro tivemos:
 Formação sobre Economia Pessoal (Grupo Junior Achievement);
 Organização profissional – Organizabox;
 Quem se comunica, vende – Presença digital, 6 C’s, pequenas
empresas, grandes negócios;
 Emprego temporário com a empresa GELRE
 Inglês para atendimento em empresas – Andreia voluntária do JP
Morgan
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Parcerias:


Foram encaminhados à Faculdade Mackenzie para atendimento psicológico
jovens do projeto que procuraram a instituição solicitando auxilio nesta área.

Bartender
Em parceria com a DIAGEO BRASIL LTDA, idealizadora do
Programa - Learning for Life, foram beneficiados no ano 120
jovens, 60 por semestre, com idade entre 18 e 34 anos. Os
cursos foram realizados nos seguintes períodos:



01/03/2016 a 01/06/2016 – 1º semestre
26/09/2016 a 16/12/2016 – 2º semestre

A equipe de educadores foi composta buscando especialistas
nos diferentes conteúdos que compuseram a grade:
- Coquetelaria
- Serviços
- Barista
- Negócios
- Desenvolvimento pessoal
- Empreendedorismo
- Comunicação
- Raciocínio Lógico Matemático
Foi mantida a estratégia de realizar no dia da formatura o Campeonato de
coquetelaria entre os formandos. Neste ano, em maio a Colmeia recebeu um convite
para assistir ao Word Class (Brasil, Uruguai). No primeiro dia foram 10 alunos para
observarem aspectos como: postura, apresentação do coquetel, organização de bar,
cuidados com a higiene, qualidade no atendimento, desperdício e no segundo foram a
coordenadora técnica e o melhor aluno das turmas.
Visita técnica:
 Mês de abril e setembro = visita a plantação de café no Instituto Biológico;
Vivência prática:
Foi realizada uma semana de estação vivência, em bares e restaurantes indicados pela
empresa Giral, consultora da DIAGEO. Um aspecto bastante positivo foi a organização
das vagas que favoreceu todos os jovens em bares da linha Premium e standard da
DIAGEO de forma a aumentar a possibilidade de contratação dos alunos.
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Palestras:
Todos os semestres são organizados palestras com os funcionários da DIAGEO,
“embaixadores de marcas”. Foram destacados 02 dias para as palestras nas
dependências da DIAGEO.

Informática
Em parceria Fundação Abrinq o projeto "Enter para o mundo
do trabalho", teve início em 2015 e término previsto em
dezembro de em 2016.
Foram atendidos 80 jovens/ano, sendo 40 por semestre
para cursos de informática com 200 horas de duração,
com idade entre 15 e 18 anos. Diferentemente dos outros
cursos as turmas foram organizadas com 20 jovens para
que todos pudessem ter acesso aos computadores.



24/03/2016 a 05/07/2016 – 1º semestre
15/08/2016 a 15/12/2016 – 2º semestre

Visitas realizadas:
 Em junho:
 Espaço GOOGLE;
 Centro Cultural São Paulo (BIG Festival – Brazil`s Independent Games);
 Em setembro:
 Projeto Catavento;
 Museu de Zoologia da USP;
 Parque do Ipiranga;
 Em outubro:
 SESC Pinheiros, para a exposição “Adornos”
 Em dezembro:
 SESC Itaquera
Devido ao contrato do educador ter iniciado em março de 2015, propusemos a
realização de mais duas turmas, de modo a aproveitar o período do contrato do
educador. A proposta é para a realização de mais um curso, para 40 adolescentes, nos
meses de janeiro a março de 2017, com 124 horas.
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Assistente administrativo
Cumim /Barista
Turismo
Técnica de vendas e atendimento ao cliente
Em convênio com a Secretaria Municipal dos Direitos
Humanos e Cidadania – SMDHC, e verba obtida por
captação de recursos via FUMCAD - Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, o convênio foi assinado em 29
de fevereiro de 2016, com duração de 2 anos.
O convênio prevê atendimento para 480 adolescentes, com
idade entre 15 e 18 anos, sendo atendidos 120 por
semestre.



01/04/2016 a 27/07/2016 – 1º semestre

Visitas técnicas:


Mês de Maio:
 Plantação do café no Instituto Biológico de São Paulo;



Mês de Junho:
 Museu do Café em Santos;
 Parque de Ciências e Tecnologia da USP;
 Instituto Fernando Henrique Cardoso;
 Centro de São Paulo (turismo sustentável e patrimônio histórico);
 MUBE (Museu Brasileiro de Esculturas).



Mês de Julho:
 Sede da BRAZTOA e Operadora New Age;
 Jardim Botânico;
 SESC Pinheiros (Exposição Adornos)



Mês de Agosto = 44º ABAV (Associação Brasileira de Agências de viagem)

Palestras:


Em junho mediante parceria com a BRAZTOA foi oferecida uma palestra sobre
agenciamento, tipos de agências de viagens e categorias de hot
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Família/beneficiários indiretos
Durante o curso buscou-se aproximação com os familiares dos educandos a partir do
processo seletivo, quando os responsáveis, pais, avós e até irmãos mais velhos,
assistiram a palestra de apresentação dos serviços oferecidos pela Colmeia.
O segundo encontro ocorreu no ato da matrícula, sendo que no caso dos menores de
18 anos a presença do responsável foi obrigatória (de acordo com o Estatuto da
Criança e Adolescente/ ECA), para assinatura de documentação e autorização do uso
da imagem e voz e atividades complementares externas culturais e técnicas.
Durante todo o período do curso os familiares buscaram a instituição para pedir
orientação, bem como, a instituição os convocou para conversas pessoais. Em alguns
casos resultando em encaminhamento pela coordenação pedagógica ou assistente
social à outros serviços. As famílias também participaram da formatura, momento
muito valorizado pelos alunos e seus familiares.

Empregabilidade
Os cursos de Assistente Administrativo e de Bartender foram monitorados após o
período de 3 meses da data de conclusão.
Esta ação teve como objetivo pesquisar a situação de empregabilidade dos alunos.

CURSOS PESQUISADOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Concluído no 2º SEMESTRE
2015
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Concluído no 1º SEMESTRE
2016
BARTENDER
Concluído no 2º SEMESTRE
2015
BARTENDER
Concluído no 1º SEMESTRE
2016

MATRICULADOS

CONTATADOS

TRABALHANDO

EMPREGABILIDADE

120

78

38

49%

120

82

22

27%

60

46

33

72%

60

51

40

78%
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Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos

Cursos

Parceiro /
Financiador

Duração
do
curso

Carga horária
diária

Dias
letivos

Nº
atendidos

Nº
Atendimentos

Assistente ADM

IGMK

320

4

80

120

9600

Assistente ADM

IGMK

320

3,5

91

120

10.920

SMDHC

320

4

80

30

2400

SMDHC

320

4

80

30

2400

Bartender

DIAGEO

220

4

55

60

3300

Bartender

DIAGEO

220

3,5

62

60

3720

Informática

AbrinQ

384

4

96

80

7680

Cumim /barista

SMDHC

320

4

80

30

2400

Turismo

SMDHC

320

4

80

30

2400

704

560

39.242

Atendimento ao
Cliente
Assistente ADM

Total
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PROGRAMA APRENDIZ COLMEIA
No ano de 2016 foram atendidos 77 aprendizes, contratados
para o curso de rotinas administrativas.
O Programa de Aprendizagem, segundo o Estatuto da
Criança e Adolescente/ECA (art.62) define que a
aprendizagem é a formação técnico-profissional
ministrada ao adolescente e jovem, entre 14 e 24 anos. O
Programa adotado pela Colmeia apoia-se na portaria
723/12, que propõe a execução de 400 horas de
atividades teóricas, entre conteúdos básico e específico,
executadas pela instituição e 880 horas de atividades práticas
na empresa parceira.
A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, em seu artigo 2 na Proteção Social Básica,
garante a promoção e integração ao mercado de trabalho, visando desenvolver
habilidades e competências profissionais e pessoais de jovens que se encontram fora
do mercado de trabalho formal, com adequação ao ambiente de trabalho e
competências profissionais específicas nas atividades da área de atuação.
Devido ao cenário econômico do país as empresas reduziram o número de
funcionários, consequentemente suas cotas obrigatórias para contratação de aprendizes
diminuíram. Frente a esta situação foi necessário suprimir a turma atendida às quartafeiras, concentrando todos os atendidos às sextas-feiras. O Programa Aprendiz Colmeia
sentiu o reflexo desta crise, mesmo tendo atendido a um número menor
comparativamente ao ano anterior, firmou parcerias com novas empresas:
Teleperformance Telecomunicações; Farmácia Galênica; Phoenix Tower do Brasil;
Espaço Aberto- Entidade de Promoção e Assistência Social; Construtora Pillaster; Kallas
Engenharia Ltda; Bertellsman Brasil.
Ações promovidas:
A instituição promoveu uma palestra com o diretor da Sage Foundation, Sr. Alexandre
Wyllie, que conversou com os aprendizes sobre a sua trajetória para alcançar o cargo
de diretoria; falou sobre a importância do currículo atualizado e bem elaborado,
networking, entre outros assuntos do mundo corporativo.
Foram promovidas atividades externas com os aprendizes a fim de complementar o que
foi aprendido em sala de aula, uma destas ações foi a palestra com o consultor
organizacional, conferencista e escritor Cesar Romão, no Instituto Reinaldo Palito. O
tema da palestra foi: ‘’ Como sobreviver no mercado em tempos de crise’’.
Doze aprendizes aderiram a ‘’Campanha Dia das Boas Ações’’ com a doação de
sangue para o Hospital das Clínicas. Durante a coleta os jovens souberam o seu tipo
sanguíneo e realizaram exames que nunca haviam feito, ao final conversaram com
profissionais do hospital e tiveram uma dimensão do quanto esta atitude simples pode
salvar vidas.
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Foi estabelecido um calendário de visitas às empresas parceiras do Programa para
aplicação de uma pesquisa de satisfação. O resultado obtido foi muito satisfatório, e
como sugestão de melhorias as empresas mencionaram a redução do valor da taxa
administrativa e a extensão do período de contrato dos aprendizes. Este último item
será analisado pela equipe técnica da instituição.
Em uma das empresas visitadas identificamos que muitos aprendizes permanecem
efetivados. Também observamos que jovens que foram contratados desde 2009,
atualmente ocupam cargos de gestores e são responsáveis por receber os novos
aprendizes. Em 2016, 34% dos aprendizes foram efetivados ao final do período de
contrato.
Durante o ano recebemos inúmeras consultas de empresas interessadas no programa
que foram recusadas, pois estas buscam organizações que façam a contratação do
jovem e a Colmeia entende que o papel de empregador é da empresa contratante.
Estimamos, a partir destas consultas, que deixamos de matricular aproximadamente 70
novos aprendizes, devido a esta política de atuação.
Mantivemos participação em reuniões do FOPAP – Fórum Paulista de Aprendizagem
Profissional e na FEBRAEDA – Federação brasileira de Associações Socioeducacionais
de adolescentes.

Depoimentos dos parceiros:
“No dia 19.07.2016 finalizamos o contrato da aprendiz Alice de Lira Viana da Silva . No dia
20/07/2016 fizemos a efetivação dela, contratando-a como Estagiária de Recursos Humanos.
A Alice se desenvolveu muito bem nos 11 meses, e a efetivação ,é resultado de seu esforço e
trabalho
Karoline e eu agradecemos o seu apoio e acompanhamento desde do início.
Muito Obrigada! “
Go Inn Jaguaré
“O programa de aprendizagem é bastante importante e vantajoso tanto para a empresa quanto
para o jovem. Para o jovem pela oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, dando início
ao uma carreira tendo simultaneamente base teórica e vivência prática. O suporte que o Programa
de Aprendizagem dá aos jovens contribui muito para o desempenho deles no ambiente
organizacional. É importante para a empresa pela disposição de funcionários jovens, engajados e
dispostos a fazer um bom trabalho e ganhar reconhecimento. A BLW gosta bastante da parceria
com a Colmeia e vários jovens admitidos através do Programa de aprendizagem se tornaram
funcionários efetivos.”
BLW Comercio de Produtos Óticos
“Agilidade para achar os aprendizes, boa qualidade de jovens, atuação como parceiro
Bom dia
Apenas para conhecimento mais um aprendiz foi efetivado.
Esse jovem trabalhava como servente de obras e seu primeiro trabalho com carteira assinada foi
como aprendiz, a empresa resolveu apostar nele e agora o mesmo foi efetivado com 06 meses de
contrato.
Legal neh ?!”
Construtora Ferreira Guedes

29

Depoimentos de aprendizes:

"Venho por deste depoimento agradecer a Instituição Colmeia que no ano de 2009 me ofereceu a
oportunidade de fazer um curso e em seguida me encaminhou para uma vaga de Jovem Aprendiz. Com
isso estou até agora, ao longo de 8 anos trabalhando na área que fui encaminhado, agradeço todo o
sucesso que alcancei devido essa GRANDE INSTITUIÇÃO! Sou hoje uma pessoa realizada profissionalmente
graças à vocês! Agradeço aos Professores, Coordenadora, Diretora e a todos os Amigos que fizeram parte
da minha vida nesta fase! Saudades de todos!!
Ass. Misael Rodrigues (turma de Web Design de 2009)"

“Com o ensino médio incompleto e sem qualificação não tinha ideia do que fazer, decidi voltar a
estudar, mas o melhor estava por vir: foi aí que conheci a Colmeia, me inscrevi no curso de
Assistente Administrativo, consegui a vaga e iniciei...
Na Colmeia encontrei profissionais empenhados não apenas em educar, mas em transformar a
vida de seus alunos, foi incrível. Aulas bem dinâmicas, exercícios que nos ajudam a entender o
conteúdo, visitas técnicas, palestras etc.. Os debates em sala, a troca de experiência, foi
fundamental para o meu desenvolvimento.
Após um ano de contrato de Jovem Aprendiz, fui efetivado. E há doze meses com a saída do
Comprador Sr., assumi o departamento de Compras/Suprimentos, onde tenho um plano de carreira
e uma serie de benefícios.
Conhecer a Colmeia e participar do curso Assistente Administrativo fez toda a diferença em minha
vida.
Rodrigo Martins “

A Colmeia recebeu um convite para participar do evento Multirão do Emprego no CICOeste (Centro de Integração da Cidadania), em parceria com O Jornal Amarelinho.
Desta maneira, a profissional do setor, Gilsleine Benatti, realizou em abril uma palestra
sobre como elaborar o currículo, com dicas das principais etapas do processo seletivo.
Estiveram presentes 50 participantes que receberam ainda informações sobre o
Programa Aprendiz Colmeia e os cursos gratuitos oferecidos pela instituição.
A mesma palestra foi realizada na EMEF Professor Derville Allegretti em maio 2016.

Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos
Cursos
Aprendiz

Período
11 meses

Frequência
mensal
5
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Beneficiários
77

Nº
Atendimentos
4.235

PROJETO CONHECER PARA FORTALECER
Através da participação no edital de 2015 do Conselho Estadual da Criança e do
Adolescente - CONDECA, em 2016 a Colmeia inicia o Projeto Conhecer para
Fortalecer, em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo.
O objetivo do projeto é incentivar as relações entre equipamentos e rede de serviços
socioassistenciais com intuito do fortalecimento do trabalho em rede em prol do
desenvolvimento integral da criança e do adolescente.
O projeto será composto por oito palestras, sendo que a primeira ocorreu em
dezembro e as demais se estenderão para 2017. As palestras são destinadas a
educadores sociais, professores e demais interessados. O evento tem início com o
oferecimento de um café da manhã e credenciamento. Após um período aproximado
de 1h e meia é proposto aos participantes uma atividade prática que ao final é
compartilhada entre todos os participantes.
Em dezembro contamos com a participação da assistente social, Sra. Marlene Merisse,
que desenvolveu a palestra:
“A proteção social no Sistema Único de Assistência Social: o lugar dos serviços
socioassistenciais e da rede.”
Tratou da proteção social brasileira e a proteção social na assistência social. A
estruturação do SUAS e a materialização da proteção social nos serviços, programas,
benefícios. A compreensão e o papel da rede no SUAS – socioassistencial e das
políticas setoriais. Complementaridade e intersetorialidade no SUAS.
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ATENDIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Foram concedidas entrevistas para os estudantes:
- Simona D'Acquisto do curso da Fatec de Gestão de Recursos Humanos -Mogi Das
Cruzes- para a construção de um artigo sobre "Liderança nas organizações sem fim
lucrativos"
- Miriam Sobral, aluna da FGV- Fundação Getulio Vargas, que desenvolveu uma tese
sobre políticas públicas aliada a Lei de Aprendizagem.
- Rafael Mendes da Universidade Nove de Julho do curso de administração de
empresas que veio conhecer a Colmeia para saber sobre o funcionamento da
instituição, seus projetos e público alvo, para elaboração de trabalho sobre o tema:
negócio social/3º setor e seu funcionamento.
- Thiago Caetano do Nascimento, estudante do 5º semestre do curso de psicologia da
Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo, para a realização de pesquisa
sobre psicologia social.
Há anos mantemos contato com a Universidade Mackenzie para atividades
complementares e estágios. Em 2016 duas estagiárias, Paola Milani e Carina
Choulian, de psicologia criaram uma oficina de "stop motion" (filme com massinha)
como estratégia para trabalhar o tema “Identidade”. Este projeto aconteceu entre
março e maio com um grupo de gremistas que durante encontros semanais realizaram
conversas o sobre o tema, criaram personagens e elaboraram um roteiro.
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2014, a Colmeia recebeu grupos de
estagiários da FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas - Faculdade de Nutrição - para
a realização de estágio supervisionado. Realizaram ações específicas como: montagem
semanal de painéis com lustrações sobre dosagem de açúcar, sal e gordura entre
outros. Também criaram um plantão com mini palestras para todo público circulante
da Colmeia: alunos, funcionários e educadores.
A Colmeia participou de uma apresentação da FEA Social da Faculdade de
Administração e Economia da USP. Em seguida, foi aprovada para ser uma das
organizações a receber uma consultoria dos alunos, com um ano de duração.
As reuniões acorreram na sede da Colmeia onde os alunos levantaram as necessidades
da instituição através de questionários, entrevistas com colaboradores, coordenações e
alunos beneficiados pelos programas de qualificação profissional e aprendizes, para a
elaboração de diagnostico.
Após o diagnóstico os alunos apresentaram as sugestões de melhorias para as áreas de
recursos humanos, marketing, programa de voluntariado e ofereceram uma
capacitação sobre as mídias sociais como o facebook para tornar a comunicação com
os jovens mais assertiva.
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SERVIÇO SOCIAL
A assistente social atendeu aos alunos e seus familiares para oferecer orientações e em
alguns casos procedeu ao encaminhamento para outros serviços.
Além disto, acompanhou processos de certificações da instituição e a representou em
espaços públicos:
- COMAS /SP – Conselho Municipal de Assistência Social.
- CMDCA / SP – Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente
- FAS – PINHEIROS – Fórum da Assistência Social
- Grupo Força Fumcad
Em virtude de demora e de poucas informações por parte da Secretaria de Direitos
Humanos e Cidadania responsável pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,
a Colmeia integrou este grupo, composto por organizações sociais, com o objetivo de
monitorar e agilizar as ações de conveniamentos dos editais de 2013 e 2014.
- Rede Socioassistencial CREAS Pinheiros - Centro de Referência Especial da Assistência
Social
A rede tem como objetivo, fortalecer a articulação entre os equipamentos
socioassistenciais da região de Pinheiros. Este grupo se encontra mensalmente para
tratar dos atendidos, dos atendimentos, possíveis encaminhamentos e ações conjuntas.
Também é um espaço onde se divulga as ações das organizações.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
ABPpSP - Associação Brasileira de Psicopedagogia / Seção São Paulo
Consolidando a parceria e fortalecendo o papel institucional da Colmeia realizamos
duas palestras com temas ligados à psicopedagogia, relevante para o serviço de
Atendimento Psicopedagógico que a instituição oferece.
“Funções Executivas”: Como aprimorar o seu uso, tornando-as mais efetivas na vida
acadêmica, afetiva e intelectual.
Palestrante: Telma Pantano - fonoaudióloga e psicopedagoga, trabalha no serviço de
psiquiatria do HC - SP.
“Contribuições da Psicopedagogia para o jovem com deficiência intelectual”:
Desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho.”
Palestrante: Sandra Lia Nisterhofen Santilli – Pedagoga, psicopedagoga, coordenadora
de desenvolvimento na OAT (Orientação, Apoio e Trabalho), Presidente da Associação
Brasileira de Psicopedagogia Seção São Paulo – Gestão - 2014 a 2016.
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Google Ad Grants
Em março obtivemos o beneficio deste programa que consiste na doação mensal de
dez mil dólares (U$10.000,00) em créditos para anúncio no Google. Essa doação tem
nos ajudado muito na divulgação dos cursos, feiras e trabalhos realizados pela
instituição.

CVSP - Centro de Voluntariado São Paulo
Esta organização dispõe em seu site, um anúncio da Colmeia para trabalhos
voluntários. Muitos voluntários veem na Colmeia, um lugar central e adequado para
seu voluntariado.
SAIB - Sociedade Amigos do Itaim Bibi
A Colmeia contou com a divulgação mensal do Programa Grêmio Colmeia, atingindo
o público que nos interessa: moradores da região que contratam mão de obra para
serviços operacionais. Por receberem e lerem o periódico indicam a Colmeia para seus
funcionários, no sentido de boa alternativa para seus filhos.
Equipamentos Públicos Locais
A parceria com equipamentos próximos a Colmeia: as escolas, os postos de saúde e as
bibliotecas conhecem e reconhecem a complementaridade que a Colmeia oferece aos
seus alunos (usuários). A divulgação de vagas dos programas nestas localidades
promove indicações mais específicas para o serviço de atendimento psicopedagógico
para crianças, o contraturno escolar para adolescentes e os programas de qualificação
profissional para os alunos que necessitam ingressar para o mundo do trabalho,
referendando o trabalho realizado.

Voith Hydro Ltda
A empresa faz a contratação de 40 estudantes, a cada dois anos, para participarem do
programa de aprendizagem da empresa em parceria com o SENAI, na área de
mecânica.
A Colmeia foi responsável por realizar o processo seletivo com 80 candidatos, que
foram divididos em quatro grupos.
O trabalho será realizado de forma dinâmica através da observação em dinâmicas de
grupo, testes de personalidade e projetivo, redação e entrevista individual.
Os jovens receberam tarefas que demonstraram atitudes e comportamentos que
revelam se o seu perfil pessoal está, ou não, em conformidade com o perfil esperado
pelo programa.
Fo feita uma classificação com os candidatos e para os reprovados foi realizada uma
reunião com devolutivas e dicas a serem observadas pelos candidatos.
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Braztoa
Em abril foi assinado um acordo de cooperação entre a Colmeia e a Braztoa Associação
Brasileira
das
Operadoras
de
Turismo.
As presidentes Maria Lucia Capobianco Ribeiro (Colmeia) e Magda Nassar (Braztoa)
assinaram o termo de parceria e posteriormente representantes das duas instituições
reuniram-se com jovens do programa de qualificação para apresentarem os propósitos
da parceria. A intenção é oferecer visitas técnicas em agências de turismo, visitas em
feiras e eventos de turismo e realização de palestras, para que os alunos possam
expandir suas possibilidades no mercado de trabalho.
Estiveram presentes também Priscila Perasolo -Gerente de eventos, Monica SamiaCEO, André Lima- Gerente institucional, Fernando Abrão - Comunicação e Tais Santos
- Assessoria de impressa. Operadoras convidadas Visual Turismo representada por
Cleusimar Oliveira, Ingrid Davidovich - Diretora de Marketing, Fernanda Alves- Agaxtur
e Pamela Nogeuira- Justour.

Rede Nossas Crianças - Fundação Abrinq
A Colmeia integra a Rede Nossas Crianças desde 2001, criada em 1999, atualmente é
formada por 185 organizações sociais que atuam em benefício de mais de 67.000
crianças nas diversas regiões do Brasil. É representada por uma colaboradora que
participa das reuniões mensais e faz parte da comissão de Desenvolvimento
Institucional.

Abet – Associação Brasileira dos Empregados em telecomunicações. Em agosto foi
assinada uma parceria para oferecimento dos serviços da Colmeia aos empregados da
ABET, com desconto de 10%.

PARTICIPAÇÕES
A Colmeia entende como participações, as atividades que foi convidada a participar:
fóruns, seminários e workshops, assim como feiras e campanhas que proporcionaram
network e uma maior interface com o Terceiro Setor.
CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
Participamos com um stand na Expo CIEE - 2016 realizada no Pavilhão da Bienal do
Parque Ibirapuera. 19º Feira do estudante – expo CII 2106

Dia das Boas Ações
A Colmeia participou da Campanha do Dia das Boas Ações, organizado pela Juntos.
com, que aconteceu entre 06 e 10 de abril, com ações específicas: Campanha interna
de doação de alimentos voltada para a instituição que envolveu alunos, colaboradores
e comunidade local, a outra foi a campanha de doação de sangue para a Fundação
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Pró Sangue do Instituto Dante Pazzanezzi, experiência importante para os alunos
maiores de 18 anos. E encerrando as atividades, no domingo, dia 10 de abril a
Colmeia participou do evento no Parque do Ibirapuera com diversas organizações

UMAPAZ - Universidade Livre do Meio Ambiente
A Colmeia foi convidada, a participar de uma rede criada com o intuito de discutir e
buscar soluções sobre a má utilização de adolescentes e jovens, no Parque do
Ibirapuera, principalmente na marquise onde se concentram diversas “tribos”.
A Colmeia participou de três reuniões, no entanto devido a sobrecarga não pôde
continuar a oferecer sua contribuição.

PREMIAÇÕES
Prêmio Selo Voluntariado
A Colmeia foi reconhecida com o Selo Organização Parceira do Centro de
Voluntariado de São Paulo O evento aconteceu no dia 04 de novembro, na sede do
Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP).

Braztoa - Associação Brasileiras das Operadoras de Turismo
Reconheceu o trabalho desenvolvido na Colmeia e premiou a Presidente Maria Lucia
como uma colaboradora social.
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EDITAIS
A participação em editais com vistas à implementação e expansão de suas atividades a
Colmeia participou de editais:
Instituto Walmart – Inscrição do Projeto do Grêmio.
VAI – programa de valorização cultural - inscrição da atividade de capoeira para o
Grêmio – Colmeia.
PROAC - Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.
Inscrição do Projeto: “Palavra Presença: Encontro com o Escritor”.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes -FUMCAD – Inscrição dos
Projetos: “Enter para o mundo do Trabalho” referente a qualificação profissional de
jovens e o Projeto “Bola na Rede” referente ao Grêmio-Colmeia.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Com vistas à sustentabilidade da instituição, a equipe técnica com o apoio de
voluntários, organiza ações de captação de recursos.
Cursos
A Conselheira Esther Proença Soares, também autora do livro 'A arte de escrever
histórias” realizou um curso de 14 horas para 10 pessoas aqui na sede Colmeia.
Realizado no segundo semestre, o Curso de Criação Literária, de autoria do Prof.
Nelson de Oliveira contou com a presença de oito pessoas.

Doações:
Ao longo do ano recebemos algumas doações feitas para ingressos de peças teatrais,
de livros feitas por pessoas físicas, de legos, lápis e canetas feitas pela Rede Nossas
Crianças. Recebemos doações de convites da gráfica Rota Print e recebemos do
Colégio Santa Cruz xerocopias para apostilas. Todos estes produtos foram utilizados
diretamente pelos alunos da instituição.

Voluntariado
O voluntariado contribuiu de maneira muito positiva: com indicações de empresas para
o Programa Aprendiz, empregabilidade, com a captação e cadastramento dos cupons
fiscais. No ano de 2016 a Colmeia supervisionou voluntários que atuaram diretamente
com o público. Ambos ligados ao comportamento.
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Voluntários: Dani Franco | Luciana Catani | Renata Teixeira | Patrícia Capobianco | Bianca Gonçalves | Claudia Alves
De Lima | Emanuel R. Santiago | Kelly A. Oliveira | Larissa Costa | Mariana Delfino | Matheus França | Bianca Bezerra
Souza | Taíme Rocha de Souza | Ana Beatriz Wacyk Freitas | Claudio Lira da Silva | Victoria Giovana Santos Silva |
Monique Barros do Carmo | Janina da Silva Agostinho | Anderson Santos Barboza | Ávila Marina do Prado Frota | Laís
Vieira dos Santos | Manuela Escalante Machado \ Camila Santos da Silva | Nathalia Gomes Estevam da Silva | Bianca
Ferreira Barbosa | Ruthe Moraes dos Santos | Rizellda Mesquita de Andrade | Mara de Mateis Guimarães | Benvinda
Franco Siqueira | Marcelo Vial | Luciana Wis | Paula Mendel | Marina Jacob Lopes | Yuri Teles Azeredo.

Dia de Doar
Mobilização que estimulou ações de doação simultâneas em mais de 100 países, no
dia 29 de novembro, foi o dia da quarta edição brasileira. O Dia de Doar lançou
versão atualizada da sua página na internet, com recursos e dicas para quem quisesse
participar da campanha.

Programa Nota Fiscal Paulista
Trata-se de um programa da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São
Paulo, que nos termos da Lei nº 12.685/2007. Durante o ano foram cadastradas,
notas fiscais obtidas por doação do Projeto Joanin e por voluntários, alunos e
funcionários.

Realização de Feiras



Feira do Aconchego – realizada em maio em parceria com a Cruzada Pró –
Infância, com enfoque no dia das mães.
Armazém da Colmeia – realizada em novembro com enfoque no Natal.
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Quadro demonstrativo de Atendimentos Geral

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO ANUAL 2015

Áreas de Atendimento

Pagos

Núcleo de Orientação Vocacional/Profissional

641

Nº
Gratuitos Atendidos

Nº
Atendimentos

1060

1701

3796

Programa de Educação complementar
Grêmio Colmeia

90

90

10500

Programa Construção da Cidadania
Capacitação para o 1º emprego

560

560

39242

Programa Aprendiz Colmeia

77

77

4235

Conhecer para Fortalecer

36

36

36

Atend. Estudantes Universitários

24

24

120

1847

2488

57929

Total

641
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