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Colmeia na Mídia

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 75 anos, como instituição de caráter educacional e cultural, dedicase 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
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Grêmio - Colmeia
Programa de Qualificação Profissional
Sócio Aprendizagem - Aprendiz Colmeia
Formação de Educadores
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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 Beneficente de Assistência Social Portaria nº 105/2015-DOU
06/11/2015
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
BakerTilly 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
Luís 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 Castellan
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 do Estado de São Paulo

PARCEIROS
ABPpSP – Associação Brasileira de Psicopedagogia / Seção São Paulo
Atados
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
O Amarelinho
Rede Nossas Crianças
Matéria Primma Assessoria de Comunicação
Rota Print impressões
SAIB – Sociedade Amigos do Itaim
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ANIVERSÁRIO COLMEIA | 75 ANOS

No dia 14 de agosto foi comemorado os 75 anos da fundação da
Colmeia. Reuniram-se amigos, parceiros, diretores e colaboradores para
celebrar a data.
Foi apresentado um vídeo com retrospectiva histórica da instituição,
elaborado e produzido por Wira Nunes, ex-aluno do curso de web design,
e atualmente profissional da área e voluntário.
Também pela voluntárias Renata Gonçalves, foi criada uma logo marca comemorativa.
Após as palavras da Presidente, Sra. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, sobre a
importância da Colmeia na vida dos jovens que por aqui passaram, falaram a Sra. Leda
Cintra, conselheira e sobrinha da fundadora Sra. Marina Cintra e o conselheiro Sr.
Roberto Rochilitz, que vive a instituição desde sua adolescência e mantem-se no conselho.
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CENTRO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL |

OSWALDO DE BARROS SANTOS

Em 2017 o Serviço de Orientação Vocacional da Colmeia comemorou 75 anos de
existência, o que a posiciona como uma das instituições pioneiras na prestação deste
serviço, no país.
Destacamos frases da matéria do Jornal Correio Paulistano, em 06/01/1943, por
ocasião da fundação da Colmeia, pelo Prof. Dr. Jorge Americano - reitor da universidade
de S. Paulo.
“...foi com grande interesse que li a notícia da
fundação de “A Colmeia”, ... entre os fins que
se propõe, interessou-me particularmente o
que se refere à orientação educacional e
vocacional dos estudantes. Parece-me que
uma das causas comuns do insucesso
profissional é a falta de orientação dos
estudantes, na escolha da profissão....
“O estudante do curso secundário pouco
sabe, em geral, da profissão que escolheu, a
não ser pela bela face exterior: o advogado
que ouviu no júri, o médico que lhe frequenta
a casa, o banqueiro que vê passar no seu
automóvel. Ignora, muitas vezes, que a
fórmula receituária subscrita pelo médico
representa longos e profundos estudos de
filosofia, anatomia ou química; que a
expressão verbal fácil do advogado no Júri,
assenta em grandes pesquisas jurídicas,
psicológicas ou médico-legais”...
Assim confunde, por vezes, a sua
apreciação emocional com a capacidade
objetiva, que pensa ter para a profissão
escolhida. Aí está, pois, um larguíssimo e
interessantíssimo campo onde “A Colmeia”
terá grande oportunidade de ação e
desenvolvimento. É, portanto, promissora a
formação dessa instituição, a cuja frente vejo
nomes que são garantias de seu pleno êxito. ”

Para comemorar os 75 anos de existência a equipe realizou, em junho, uma Mesa
Redonda sobre o tema: “ Escolhendo a profissão: Dinâmica do Mundo do Trabalho e
novas Tecnologias”, que promoveu importante reflexão sobre as escolhas profissionais
frente à complexidade do Mundo do Trabalho hoje, a partir da realização de duas
palestras e seguida por um debate com o público presente.
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“Carreira no mundo contemporâneo”
Marcelo Afonso Ribeiro / USP Doutor em Psicologia Social e do
Trabalho; Docente do Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho do Instituto de Psicologia da USP onde coordena o CPAT
(Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho). “Conjuntura econômica
mundial e suas implicações na carreira”
Leonardo Siqueira Mestre em Economia pela Barcelona Graduate
School of Economics (Espanha) e economista pela Escola de Economia
de São Paulo (EESP-FGV).
Ao longo dos anos o Núcleo desenvolveu metodologias próprias e continuamente
atualiza o seu atendimento às necessidades de cada época. Adota uma metodologia que
integra o indivíduo consigo mesmo, com a família e com a sociedade. Na busca por uma
expansão destes serviços, iniciamos o desenvolvimento
de um projeto de expansão do setor para outras
regiões da cidade, bem com outros municípios. Para
isto, foram contatadas algumas pessoas para possíveis
parcerias e também foram estudadas questões legais.
Para 2018 acreditamos ser possível desenvolver um
projeto piloto, para replicar a metodologia a fim de
ampliar o acesso de mais usuários aos serviços.
Em 2017 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. Para todos os atendidos reservou-se o último
encontro para uma devolutiva aos pais, com apresentação do processo realizado.
Atendidos pelas psicólogas Maria Stella Sampaio Leite e Flavia Marques.
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Os atendimentos para adultos – Reorientação de vida e Carreira - aconteceram
individualmente em 8 sessões, em intervalos semanais, atendidos pela psicóloga Sandra
Loureiro.
Preocupada com a - Formação do Orientador Profissional -, iniciou há mais de 20 anos
cursos para ampliar a capacidade de abrangência, para além dos muros da instituição
e disseminar o conhecimento e experiência acumulados durante sete décadas.
Curso de aperfeiçoamento em orientação vocacional/profissional foi oferecido em duas
modalidades, presencial e ensino a distância. O curso presencial com 15 horas de
duração foi destinado a psicólogos e pedagogos, realizado pela psicóloga Giovanna
Albuquerque Maranhão de Lima. O ensino a distância foi aberto a interessados no tema,
com duração de 2 meses.
O Curso de Orientação Profissional de Carreira para adultos , com 12 horas de duração
foi destinado a psicólogos e/ou orientadores profissionais, realizado pela psicóloga
Sandra Loureiro, e oferece condições para que o aluno aprenda a conduzir um processo
de Reorientação de Carreira individual ou em grupo.
Curso de formação de orientador vocacional/profissional, com duração de 108 horas
teve o objetivo de instrumentalizar o Orientador Profissional para atuar em atendimentos
individuais e/ou grupais de jovens e adultos a partir da compreensão integral do ser
humano, em suas dimensões intrapsíquica e social, e da reflexão crítica sobre as relações
de trabalho.
O corpo docente foi 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
Professores convidados:
Kathia Maria Costa Neiva | Maria Elci Spaccaquerche | Roger Augusto Ikemori
Yamaguishi

Grupo de alunos do Curso de Formação
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Parcerias:
Colégio Santo Américo – desde 2007 – oferece o Programa de Orientação
Vocacional/Profissional dirigido a alunos do segundo ano do ensino médio.
Colégio Lectus – Programa de Orientação Vocacional/Profissional dirigido a alunos do
ensino médio
Scuola Italiana Eugenio Montale – workshop de 4 horas com apresentação das principais
variáveis a serem consideradas no processo de escolha profissional.
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE – parceria desde 2004 para a realização
do Ciclo de Informação e Orientação Profissional, que realizou 2 palestras neste ano:

Antônio Carlos de Barros Jr.
Psicanalista. Doutor e Mestre em Psicologia
Social pela USP proferiu palestra dia 30/05
com o tema: “Quem vê perfil não vê coração:
emprego, desemprego e construção da
imagem de si nas redes sociais”.

Roger Ikemori Yamaguishi.
Psicólogo professor e Orientador Vocacional
proferiu palestra dia 30/05 com o tema:
“Agora que consegui o que queria, por que
desisti? – da Escolha precoce à evasão no
Ensino Superior. Como evitar? ”.

Foi realizada uma parceria com a empresa Floro – Gestão de Carreira, no Programa de
Preparação para Aposentadoria, para apresentação a um grupo de empresas, no mês
de agosto. A proposta teve pouca aceitação devido a conjuntura econômica do país que,
naquele momento, apresentava um alto índice de desemprego.
Também foi realizada uma parceria com o Atados, uma plataforma social que conecta
pessoas e organizações, facilitando o engajamento de voluntariado. Recebemos um
convite para participar do projeto Criadores de Atos.
As instituições convidadas apresentaram seus projetos para um grupo de
aproximadamente 50 voluntários, ao final os voluntários se agruparam por interesse e
tiveram 3 meses para executar o projeto escolhido.
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A ideia proposta pela Colmeia foi a de criar uma plataforma dirigida a adolescentes e
jovens, em fase escolha profissional, para entrevistarem profissionais voluntários,
remotamente. Os estudantes sentem falta de contato com profissionais atuantes no
mercado de trabalho e a plataforma oferecerá informação gratuita e individualizada
para atender as dúvidas de cada jovem.
Formou-se um grupo composto pelas voluntárias: Larissa Garcia, Maiara Santos, Aline
Pontes e Juliana Carvalho, que juntamente com a equipe da Colmeia e o voluntário Wira
Nunes criaram a plataforma “perguntaai”.
Considerando que o projeto tinha 3 meses de execução, o planejamento foi plenamente
alcançado. Neste período foram executadas as seguintes ações:








Compra do domínio: perguntaai.com.br
Compra do Template para o site
Desenvolvimento do site baseado no Wordpress
Implantação do Site na plataforma Azure
Desenvolvimento de área de login para usuário
Desenvolvimento do logotipo
Criação de documentos e termos para inserção de voluntários

Para inserção de informações básicas, bibliográficas, serão utilizados textos do Guia do
Estudante, da Editora Abril, que nos concedeu a utilização do material.

Em abril o Núcleo foi procurado pela TV Globo, com a solicitação para elaboração de
um conteúdo cujo objetivo seria o de disponibilizar uma ferramenta aos usuários, da
plataforma do portal G1, para refletirem sobre suas escolhas profissionais. Participaram
da construção de um questionário com 30 questões, Marisa Donatiello, Sandra Loureiro
e Roger Ikemori Yamaguishi.
O questionário explorou o interesse dos usuários quanto aos objetos de trabalho: Dados,
Pessoas e Coisas.

12

Os jovens do programa de qualificação da Colmeia foram os primeiros a participarem,
pois, a partir da aplicação foi possível aperfeiçoar a ferramenta. Esta foi lançada em
agosto e resultou na manifestação de vários usuários e escolas que consideraram a
iniciativa positiva para apoio nas reflexões sobre o tema.



Entrevista com Flávia Marques no programa Foco & Gestão – Record News
exibido em 23/09- AQUI



Entrevista com Maria Stella Sampaio Leite – JC Debate – TV Cultura em 7/7.
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Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos:
Nº
Serviços

Pagos

Gratuitos

Nº Atendidos

Atendimentos

151

37

188

1.504

11

0

11

88

0

300

300

300

0

12

12

12

0

300

300

300

36

0

36

36

21

0

21

105

Reorientação

06

0

06

18

Formação de Orientador

12

0

12

432

Mesa Redonda

40

0

40

40

Supervisão

07

0

07

07

Total

284

649

933

2.842

Programa de Orientação
Vocacional/Profissional
Reorientação de Vida e
Carreira
Palestras sobre Escolha
Profissional
Workshop sobre escolha
profissional
Ciclo de Informação e
Orientação Profissional
Aperfeiçoamento à Distância
Aperfeiçoamento em
Orientação
Aperfeiçoamento em
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | GRÊMIO COLMEIA

O Grêmio - Colmeia, é o nome dado ao serviço
socioassistencial, voltado para crianças e adolescentes,
alinhado às diretrizes propostas no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei Federal 8.069/1990.
É caracterizado pela tipificação nacional de serviços de
socioassistenciais – Resolução n°109/2009, como Serviço de
Proteção Social Básica, e teve como objetivos: o desenvolvimento integral,
a prevenção de situações de risco e o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
O Serviço acolheu crianças e adolescentes e seus familiares, por meio da escuta, registro
das necessidades pessoais e sociais, e orientação. Esteve pautado na necessidade,
expectativas e desejos dos usuários, assegurando o desenvolvimento de um projeto
afinado com as características do território em que está inserido. Neste sentido, nem
todos os usuários o frequentaram diariamente, principalmente os mais novos, que
dependeram de suas mães para virem.
Funcionou durante o ano todo e atendeu em horário oposto ao da escola. Todos os dias
os usuários receberam lanche e todo material necessário para o desenvolvimento das
atividades propostas, gratuitamente.
O financiamento do projeto foi feito pela empresa “Construcap CCPS Engenharia e
Comércio S.A.”.
O programa foi estruturado com 5 atividades permanentes:






Atendimento psicopedagógico
Atividades Artísticas
Capoeira
Dança
Esportes

As atividades esportivas foram oferecidas diariamente, o atendimento psicopedagógico
duas vezes por semana, e as demais oficinas uma vez por semana. Além disto, os
usuários participaram de atividades externas, eventos e palestras. Durante o ano de
2017, o serviço atendeu 95 usuários. Perfil do público beneficiário e de seus familiares:
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Quadro de atendidos e atendimentos do exercício:
Turmas

Usuários

Freq.
Semanal

Atend.
Mensal

Nº
Meses

Nº
atendimentos

Manhã
Tarde
Total

48
47
95

109
80

436
320

10
10

4360
3200
7560

Esportes | Educador Fábio Torres
Durante o ano promoveu o desenvolvimento de várias modalidades esportivas como:
futsal, basquetebol, handebol, voleibol, tênis, fresbee, flag, badminton, jogos
cooperativos e competitivos.
Por ser a única atividade diária o educador pôde realizar várias rodas de conversas sobre
temas do cotidiano e do próprio Grêmio.
OLIPET - Olimpíada do Projeto Esporte Talento oferecida pela USP em parcerias com
ONGs da cidade, neste ano o Grêmio foi campeão de diferentes modalidades:
Tricampeão na modalidade Futsal,
Bicampeão na modalidade Basquetebol
Deca campeão na modalidade Handebol
E vice-campeão geral em diferentes modalidades, incluindo um dia de integração com
todas as instituições que participaram.
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A partir do segundo semestre, foram adquiridos alguns equipamentos esportivos, por
doação da empresa Santista que, possibilitou a melhora de treinamento funcional. Com
isto foi oferecido aos usuários atividades de condicionamento físico, lateralidade e
coordenação motora, entre outras. Em parceria com o SESC para realização do Dia do
Desafio, os usuários participaram de uma apresentação de slackline e vivenciaram esta
modalidade de esporte radical na Praça 14 BIS, bairro da Bela Vista.

Realização da XVIII COPA Colmeia com a participação de usuários, ex-usuários de todos
os programas da casa, colaboradores, familiares e educadores. A COPA COLMEIA é um
importante espaço de integração entre os diversos atores da instituição.

Breno, em 2017, ele completava 4 anos, chegou com 12 anos, nervoso, bruto com os colegas, bate
boca, xingava e as vezes fisicamente queria ir para cima. Resolver na porrada e muito bom nos
esportes.

Caso de sucesso:
B.A.B.S, sexo masculino, atualmente com 17 anos, ingressou no serviço em 2013, com 12 anos, com
comportamento agressivo xingava os colegas e os ameaça de briga. Sua apresentação pessoal era
descuidada. Era muito bom nas atividades esportivas, mas na quadra queria resolver os problemas na
briga.
Os educadores conversaram muitas vezes a seu respeito e todos buscaram ter a mesma conduta de
orientação tanto pra ele diretamente, quanto aos colegas. Sempre no sentido de integrá-lo e de aprender
um novo modo de conviver com respeito aos colegas e às regras. Foram inúmeras às conversas individuais
em que respondia de modo dissimulado às orientações.
Para participar do campeonato externo OLIPET, ele foi orientado a melhorar seu comportamento, pois de
outro modo não poderia participar. Sua vontade pessoal somada aos estímulos e orientações recebidas,
durante longo período, o ajudaram a transformar seu modo de conviver e, em 2017, ele atuou como
voluntário, durante a OLIPET, auxiliando o educador de esportes e cuidando das crianças menores,
inclusive as orientando em suas condutas. Apresentou-se com roupas limpas e cabelo arrumado.
Este caso, dentre tantos outros, nos faz compreender que mudanças efetivas e positivas necessitam de
tempo e dedicação, os resultados aparecem ano a ano, mas o impacto demanda tempo para aparecer.
Fábio Torres
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Artes | Educadores: Thiago Bode e Denise Amorim
Durante o ano de 2017 foi alterado o modo de apresentar a arte como instrumento de
criação para tentar suscitar nas crianças e adolescentes sua identidade, formas de
expressão e de contato com outras culturas. O educador Thiago trabalhou com os
usuários durante os meses de abril a junho, e posteriormente seguiram com Denise
Amorim.
O trabalho fortaleceu a participação e interação com os temas sugeridos durante todo o
ano, o respeito às vivências dos colegas e aos seus sentimentos. Estimulamos a
criatividade e o senso de humor ao participarem das habilidades da arte: Teatro, mímica;
construção de caricaturas na caracterização da festa junina e da Colmeia dos Horrores.
Notamos a motivação ao montarem com a educadora a exposição dos trabalhos para
apreciação da família na festa de encerramento do ano. Os próprios adolescentes e as
crianças explicavam aos seus familiares a forma como trabalharam.

Capoeira | Educadora: Cibele de Jesus
Durante o ano de 2017 foi possível ampliar e potencializar a cultura de paz mediante
aulas teóricas da história da capoeira e da história do Brasil; danças culturais e suas
origens e música. A Capoeira é uma modalidade que disciplina a movimentação de
todas as partes do corpo, explorando suas potencialidades e habilidades, canalizando
assim as forças físicas e afetivas, juntamente com a percepção da existência do outro na
dinâmica do jogo.
Esta oficina propôs o fortalecimento do
conhecimento da própria força e limite,
além da competência relacional, com a
formação de vínculos de respeito e de apoio
mútuo no desenvolvimento das habilidades,
refletindo em todo contexto da criança e das
adolescentes, contribuindo com a melhora
no desempenho na escola.
Ao final do ano as crianças e adolescentes
receberam cordões os quais representaram
suas evoluções na capoeira, chamado de
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batismo. Foram entregues 25 cordões 12 verdes e cinza para as crianças menores e 13
verdes para os mais velhos.

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.
A cada dois meses foram realizadas sessões de vídeo temático 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.

Atendimento Psicopedagógico | Maria Lucia Caruso e Rebeca Lescher
Durante o ano de 2017 foi mantido o formato de avaliação individual, composta por um
teste aplicado ao aluno e uma anamnese (entrevista com a intenção de ser um ponto
inicial no diagnóstico) realizada com um familiar, dando ao atendimento maior clareza
das dificuldades apresentadas e atenção às queixas trazidas.
A avaliação criou um protocolo para verificar competências e habilidades necessárias
para a aprendizagem como: Atenção, Concentração, Ritmo, Coordenação Motora Fina,
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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 25 usuários e seus respectivos responsáveis
para ocuparem as vagas de desistentes e altas de 2016.
O serviço atendeu durante o ano 48 crianças organizados em 6 grupos, com 8 usuários,
todas às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Para cada turma foi
reservada uma hora de atendimento, duas vezes na semana.
O atendimento contou com o apoio de voluntárias em psicopedagogia Ana Paula
Cordeiro Bastos dos Reis e Marcia Maria Machado Monteiro para a realização das
anamneses.

G.S.C. - Menino de 8 anos, 2º ano, chega em fevereiro de 2017 por indicação de escola parceira com queixa
de: isolamento, comportamento irritadiço, dificuldade de leitura, motora e intelectual.
Na anamnese feita pela Colmeia a mãe confirma estas características e declara que percebeu uma piora pela
interrupção do atendimento psicológico e pela ausência pai.
Durante a avaliação psicopedagógica foi realizado um ditado no qual a criança colocou apenas as primeiras
letras de cada palavra ditada. (antes)
Após 10 meses de atendimento foi aplicada nova avaliação na qual a criança apresentou escrita - com
dificuldades ortográficas esperadas – mas evoluiu. (depois)
Com relação ao seu comportamento a mãe relatou que está mais tranquilo, assíduo, participativo e com mais
foco nas atividades.
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Antes
As
famílias
que
procuram
especificamente pelo atendimento
psicopedagógico por orientação da
escola foram estimuladas, por nossa
equipe, a manterem seus filhos em
outras atividades, pois o progresso é
mais rápido, pelo desenvolvimento
de outras habilidades, exemplos:
coordenação motora, autoestima,
facilidade para lidar com regras,
entre outros.
Depois

Atendimento às famílias
O primeiro momento com a família foi durante a matrícula, com atendimento
individualizado. Foi realizado o preenchimento de uma ficha cadastral em sistema
específico. Este momento foi muito enriquecedor e possibilitou a aproximação da família
com a instituição e sua equipe de atendimento.
As famílias foram chamadas, em diversas oportunidades, para interagirem com os seus
filhos e com a instituição nos eventos, reuniões, encontros e atendimentos
individualizados, sempre que necessários.
Não tivemos casos dificultosos que necessitassem de indicação à rede socioassistencial e
as orientações dadas pela equipe foram suficientes para resolução de problemas.
Depoimento de Raimunda Alves Pinheiro mãe de "V. A. M." :
“Ele está mais concentrado sabe? Nos estudos, porque ele não tinha paciência ele ficava dez minutos e ia
levantar. Agora não, ele senta e só levanta quando termina."
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Procuramos atender as famílias, conforme suas necessidades e possibilidades. Para algumas famílias a
participação em todas atividades implica em dispensa de trabalho, dinheiro para o transporte ou alguma
limitação física, como foi a história de J.P.Z.S..
J.P.Z.S., sexo masculino, 9 anos, apresentava dificuldade de aprendizagem e ingressou no atendimento em
janeiro de 2017.
Por ser cadeirante e apresentar outras limitações físicas não participava de outras atividades. Um dia
comentou com o educador de esportes, Fabio Torres, que seu sonho era ser goleiro. O educador conversou
com os demais jogadores, deitou a trave, utilizou de uma bola mais leve e colocou J.P.Z. S de goleiro. Foi um
dia inesquecível para todos e de muita alegria para J.P.Z.S. que pôde ter seu sonho realizado.
Por ocasião da gincana de páscoa, criada para que os usuários ganhassem chocolates, foram planejadas
atividades que favoreceram a participação do J.P.Z.S., utilizando-se da cadeira de rodas.

As voluntárias Marcia e Luciana Wis (psicóloga) realizaram um trabalho especifico com
as mães que aguardavam seus filhos durante o atendimento, em encontros semanais,
com a proposta de contribuir com o processo de aprendizagem dos filhos, mais
conscientes das dificuldades e das formas de superação.

Durante o ano foram proporcionadas atividades culturais que ampliaram o conhecimento
e a convivência entre os usuários.
 Visitas ao Planetário do Parque
Ibirapuera; MIS (Museu da Imagem
e do Som) exposição “Silvio Santos
vem aí” e ao Museu do Futebol
 Oficina de dobraduras e cantigas
com Lena das Dobraduras; na
celebração

da

entrada

da

primavera.
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Visita ao Museu do Futebol

MIS (Museu da imagem e do Som) exposição “Silvio Santos”

Celebração da entrada da primavera – Oficina de dobraduras e cantigas com
Lena das Dobraduras

Oficina de plantio com doação de mudas pelo Viveiro Manequinho Lopes
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Doação de diversos equipamentos e materiais esportivos pela empresa Santista

Oficina realizada por voluntários do Itaú Social onde os usuários elaboraram cartas
sobre o futuro/sonhos. Ao final da atividade foram contemplados com um lanche e kit
de material escolar.

Oficina de artesanato para enfeites e cartões de Natal com material reciclável oferecida
por um grupo de alunas voluntárias da FAAP SOCIAL.
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 Palestra sobre A História das Olimpíadas, elaborada por Rodrigo Prieto trouxe
muito conhecimento sobre o tema e mostrou que superar limites é importante
para a conquista dos nossos objetivos. O jovem Rodrigo é autista e sua
psicopedagoga procurou a Colmeia e o preparou, durante vários meses, até
sentir-se confiante.
 Voluntária Júlia Cury colaborou com atividades lúdicas e jogos recreativos.
Foram planejados eventos internos que possibilitaram a integração entre os usuários na
construção dos materiais, na elaboração e organização dos espaços a serem ocupados,
com o objetivo de promover pesquisa, convivência social, trabalho e equipe.

Dia do Brincar

Festa Junina

Colmeia dos Horrores

Festa de Encerramento
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Programa construção da cidadania – capacitação para o 1º emprego

O serviço tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional de
adolescentes e jovens para ampliar suas perspectivas de vida e de integração no mundo
trabalho. É um programa de Proteção Social Básica 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 2017 foram atendidos 400 adolescentes e jovens com idade entre 15 e 29 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 quem mais
necessitava abrangendo a cidade de São Paulo e proximidades.
O conteúdo programático foi elaborado de forma a contribuir com o desenvolvimento
integral do adolescente/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.
Para elegibilidade dos candidatos aos cursos a equipe observou suas condições
financeiras, que comprovaram a necessidade de participar de um projeto gratuito, a falta
de cursos semelhantes em seus currículos e o real interesse pelo projeto.
Para evitar desistências foram observadas as listas de frequência diariamente e sempre
que detectada alguma irregularidade foram orientados em suas necessidades a fim de
minimizar as desistências.

 Curso de Assistente administrativo
O Instituto George Mark Klabin – iGMK e a Colmeia estabeleceram uma parceria em
2012 para a realização do “Programa Pró-Formação – Capacitação Profissional”. A cada
ano as equipes parceiras buscam inovar a proposta de trabalho para melhor atender as
expectativas e necessidades do público beneficiário e com vistas nas possibilidades do
mercado de trabalho. Neste sentido, a partir de 2017 iniciamos cursos de assistente
administrativo com dupla certificação, sendo um de assistente administrativo com ênfase
em turismo e o outro com ênfase em técnica de vendas.
O iGMK capta recursos para sustentabilidade do programa, por isto recebemos subsídios
da empresa Cinemark e da Fundação Prada de Assistência Social e neste esforço
conjunto foi possível atender a 240 adolescentes/jovens, no ano, em cursos com 320
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horas, inteiramente gratuitos e que ofereceu lanches, uniforme e todo material necessário
para o seu desenvolvimento.
Os jovens atendidos, com idade entre 15 e 29 anos, foram divididos em 4 turmas, 30
participantes em cada, sendo 2 turmas por semestre nas seguintes datas:
02/03 a 14/07/2017 = 1º semestre
07/08 a 21/12/2017 = 2º semestre
Ocorreram “paradas pedagógicas” com as equipes da Colmeia e do iGMK e os
educadores sociais envolvidos no projeto. A equipe de educadores foi composta por
especialistas nos diferentes conteúdos e compuseram a seguinte grade:











Desenvolvimento pessoal
Língua Portuguesa
Raciocino lógico
Orientação Profissional
Rotinas administrativas
Informática
Comunicação Empresarial
Gestão pessoal e profissional
Turismo
Técnico de vendas e atendimento a clientes

Durante a fase de planejamento foi sugerido aos educadores a realização de um projeto
de encerramento que reunisse as competências trabalhadas ao longo do curso. Foram
então organizadas duas Feiras, uma de Turismo e outra de Empreendedorismo.

Para as turmas do segundo semestre foi sugerida a realização das feiras na mesma data
em que a instituição realiza a sua Feira de Natal, para ampliar o número de visitantes.
O resultado foi muito positivo tanto para os usuários quanto para a instituição que pôde
mostrar publicamente o projeto.
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Além dos conteúdos trabalhados em sala de aula foram oferecidas palestras com
especialistas, visita técnicas em ambiente real de trabalho, passeios culturais para
ampliação do universo cultural e atividades que promoveram convivência social e
fortalecimento de vínculos familiares.
No primeiro semestre as turmas tiveram oportunidade de vivenciar:

Palestras:

“Sexualidade” com a coordenadora pedagógica do iGMK, Marisa Marquez

“Etiqueta e comportamento em processo seletivo”, com a Sra. Celia Leão
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“Educação financeira”, com a equipe do Instituto Planejar

“Etiqueta e comportamento, postura no ambiente de trabalho”, com a escritora e
conselheira da Colmeia, Sra. Esther Proença Soares.

“A importância do plano de carreira” com a voluntária Inara Sanches.

 Métodos contraceptivos”, com voluntários da empresa Ateliê Eventos
 “Sustentabilidade e empregabilidade na área do turismo e agencias”, com Sra.
Magda Nassar presidente da empresa BRAZTOA.
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“Marketing pessoal” com Sr. Cristian
Lourenço, voluntário da empresa
SAGE.

Visitas e passeios culturais:

Instituto Tomie Otake para visitar a
exposição Yoko Ono “O céu ainda é
azul, você sabe...”;

IFHC (Instituto Fernando Henrique
Cardoso) = apresentação da trajetória
política do país nas décadas de
60/70/80 o Plano Real;

Hotel Travel In – The World-
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Feira de turismo WTM

Peça teatral “60! Década de arromba”,
no tetro da NET.

Peça teatral “A vida dela”, no
Instituto Capobianco.

Colégio Dante Alighieri para
conhecimento
dos
setores
administrativos e atendimento que
a escola oferece.
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No segundo semestre as turmas tiveram oportunidade de vivenciar:

Visitas e passeios culturais:
 Pinacoteca do Estado de São Paulo a exposição sobre o artista Di Cavalcanti
 Colégio Dante Alighieri para conhecimento dos setores administrativos e
atendimento que a escola oferece
 SESC Pinheiros para exposição “Os levantes”.
Palestras:
 “Educação financeira”, com a equipe do Instituto Planejar
 “A importância do plano de carreira” com a voluntária Inara Sanches.
 “Marketing pessoal” com Sr. Cristian Lourenço, voluntário da empresa SAGE.

Feira de Empreendedorismo

Feira wtm

Visita Grant Hyat

Feira de Turismo

Visita Tomie Otake

Visita Travel Inn
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 Bartender
Em parceria, desde 2010, com a empresa DIAGEO BRASIL LTDA e idealizadora do
Programa - Learning for Life, foram beneficiados, neste ano, 120 jovens.
A programação foi estabelecida entre as equipes técnicas da Colmeia e os educadores
envolvidos no projeto. Foram atendidos, 60 usuários por semestre, com idade entre 18
e 29 anos. Os cursos foram realizados nos seguintes períodos:
06/03/2017 a 07/06/2017 – 1º semestre | 21/09/2017 a 20/12/2017 – 2º semestre
A equipe de educadores foi composta por especialistas nos diferentes conteúdos que
compuseram a seguinte grade:










Coquetelaria
Serviços
Barista
Negócios
Desenvolvimento pessoal
Empreendedorismo
Comunicação
Raciocínio Lógico Matemático

34

Estação Vivência:
A estação vivência promoveu experiência prática em ambiente real de trabalho, de bares
e restaurantes. O período de uma semana foi reservado, a cada semestre, para que os
jovens pudessem realiza visita aos estabelecemos e observar outros profissionais em
atividade e o modo de operar do estabelecimento.
Um aspecto bastante positivo foi a organização das vagas que favoreceu todos os jovens
a conhecerem bares da linha Premium da DIAGEO.
Embora não seja objetivo principal a empregabilidade pela via da estação vivência,
ocorreram casos de jovens que apresentaram excelente desempenho e ao final
receberam propostas de trabalho.
Durante o desenvolvimento do projeto contamos com a consultoria da Giral para
acompanhamento, entrega de instrumentais e apoio às atividades, como a indicação dos
estabelecimentos para a realização da estação vivência, por exemplo.

World Class Learning for life
Em sua primeira edição foi criado para estimular os participantes, a exemplo do World
Class, que é um campeonato internacional. Os participantes, do 1º semestre, que mais
se destacaram no projeto em vários quesitos, como: presença, participação e eficiência
tiveram a oportunidade de reapresentarem coquetéis de suas autorias a um grupo de
jurado e demais funcionários, na sede da DIAGEO.
Participantes: Arthur Ferreira dos Santos, Gabriela Samara Maciel, Juliana Jesus Calhau
e Talyta dos Anjos Diniz, Saullo Silva da Silva e Gabriela Guedes Moreira. A Campeã do
Word Learning São Paulo foi, Gabriela Samara.
Bar Academy
Para os participantes do segundo semestre foi oferecido um workshop, com dois dias
duração, intitulado: Bar Academy. Apresentado por bartenders trazidos pela Giral os
participantes tiveram novas aprendizagens sobre coquetelaria e conheceram a
plataforma Bar Academy, a qual poderão acessar continuamente para novas
aprendizagens.
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Palestras:
Foram destacados 03 dias para palestras na sede da DIAGEO, realizadas pelos
embaixadores de marcas, do portfólio da empresa. Os usuários gostaram deste contato
com os profissionais e, o fato de ter ocorrido no espaço da empresa possibilitou
conhecerem outros profissionais, dentre eles o presidente que fez questão de contar sobre
sua trajetória profissional.

Foi mantida a estratégia de realizar no dia de encerramento do projeto o Campeonato
de coquetelaria entre os formandos.

Vencedores do 1º semestre = tarde e noite

Vencedores do 2º semestre = tarde e noite
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 Informática
Em parceria com a Fundação Abrinq o projeto "Enter para o mundo do trabalho", que
teve seu conteúdo baseado no Pacote Office, para inclusão digital deste público. O
projeto teve início em 2015 e término previsto para dezembro de em 2016. No entanto,
por questão contratual foi possível realizar mais uma edição do projeto, porém com carga
horária menor, para otimizar os recursos disponíveis.
Entre os meses de janeiro a março, foi oferecido para 40 adolescentes, dois projetos com
124 horas de duração. Foram divididos em duas turmas de 20 participantes, uma no
período da manhã e outra à tarde.
Para fortalecer os conteúdos de desenvolvimento pessoal foi inserida na grade a proposta
“Eu Fazedor de Mundo”, desenvolvida pela voluntaria e psicóloga, Luciana Wis, com um
atendimento por semana. Com estes encontros foi possível proporcionar um espaço para
que pudessem compartilhar seus sentimentos e sonhos, possibilitar autoconhecimento e
entender os diferentes papeis sociais que vivenciamos.

Passeio
 Foi organizado um piquenique no Parque do Ibirapuera com intuito de
fortalecimento de vínculos e integração.
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Visita técnica:
 Escola Grande ABC de mecatrônica e robótica numa visita monitorada, durante
a estada na escola puderam desfrutar de integração nas salas de aula e de
palestra apresentando a profissão de mecatrônica e suas áreas de atuação.

Palestras:
 Recebemos o voluntário da empresa SAGE- Foundation, Yuri Azevedo, que tratou
sobre Youtube, oferecendo exemplos de como montar um produto no canal e
todos os cuidados com informações e dados expostos nas mídias.

Família/beneficiários indiretos
Durante o projeto buscou-se aproximação com os familiares dos participantes desde a
fase de divulgação, quando os responsáveis, pais, avós, irmãos mais velhos e cônjuges,
assistiram a palestra de apresentação dos serviços oferecidos pela Colmeia.

O segundo momento 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 projeto a instituição convocou os familiares para conversas
pessoais dos casos que demonstraram necessidades peculiares de escuta, resultando em
encaminhamento pela coordenação pedagógica a outros serviços, bem como a escuta
de profissionais voluntários em psicologia.
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Foram organizados encontros com as famílias e, mesmo diante de muita dificuldade de
horários, alguns estiveram presentes para tirarem suas dúvidas e deste modo, foi possível
à equipe estimulá-los a continuarem apoiando os participantes para permanecerem no
projeto e futuramente em outros projetos da instituição.

A fim de estimular a participação da família, a equipe criou o "Encontro de familiares e
amigos". Com apresentações elaboradas pelos próprios participantes e, orientação dos
educadores foram apresentadas danças, músicas, poesias e peças de teatro, por eles
criadas. Cada turma organizou o próprio encontro, em horário de aula. A presença e
satisfação de todos os envolvidos demonstrou a necessidade de manter-se este formato
no futuro. No encerramento foi possível contar com a presença das famílias e amigos,
que vieram prestigiar o encerramento dos projetos.

Eventos:
Os eventos foram criados com o objetivo de proporcionar maior convivência social e
integração entre os participantes e mais autonomia na elaboração e execução das ações.
No mês de maio foi comemorado o “Dia do Brincar” um evento que envolveu todos os
projetos da casa para proporcionar um dia de resgate das brincadeiras de infância,
construção de novas brincadeiras e gincanas para todos se integrarem. Foi um dia
maravilhoso de muita alegria e troca de energia.
Em junho para a realização da Festa Junina os participantes colaboraram com a
organização, confeccionaram os enfeites, participaram ativamente das brincadeiras e,
divididos em subgrupos assumiram responsabilidades em todos os horários da festa,
exemplo: os participantes do projeto de Bartender prepararam o quentão e vinho quente,
sem álcool.
No mês de setembro foi organizada uma atividade para celebrar a entrada da primavera,
com a participação de educadora convidada, Lena das Dobraduras, que desenvolveu
Contação de histórias, atividades de música e dobraduras.
Em outubro foi realizada a “Colmeia dos Horrores” com uma participação de todos os
usuários nas brincadeiras e na festa e ao final de cada projeto semestral reunimos os
usuários e seus familiares/amigos e parceiros para uma celebração.
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Encaminhamentos e Empregabilidade

Os encaminhamentos para o
mercado de trabalho se deu a partir
de empresas que procuraram por
participantes
dos
cursos
de
qualificação e por inúmeras vagas de
emprego divulgadas por meio de
canais
oficiais
(Facebook,
WhatsApp),
que
não
foram
controlados, mas que indicam um
número maior de encaminhamentos
indiretos.
Em 2017 foram abertos 21 processos
seletivos e encaminhados 150
usuários
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PROGRAMA APRENDIZ COLMEIA

No ano de 2017 foram atendidos 52 aprendizes, contratados para o curso de rotinas
administrativas e 8 aprendizes para serviços em hotelaria. 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. 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.
O Programa Aprendiz 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 pela empresa parceira.
Para que o aprendiz cumpra com a carga horária teórica, no período de 11 meses, é
necessária a execução de uma formação inicial com 80 horas, encontros semanais com
6 horas e um encontro mensal, com 6 horas.
Para ampliar as possibilidades de contratação de aprendizes foi inscrito junto ao
Ministério do Trabalho o curso de Assistente Administrativo 2, com duração de 18 meses
e foram renovados, para duração de 11 os cursos:
 Rotinas Administrativa
 Informática
 Serviços em Hotelaria

Na formação teórica foram oferecidos aos aprendizes módulos com conteúdo, com
cargas horarias variáveis que auxiliaram tanto em questões comportamentais e
conhecimentos a serem aplicados no mundo do trabalho, como:
Gestão Pessoal e Profissional











Apresentação da Lei 10.097/200
Ética/Cidadania
Hierarquia e organograma da empresa
Educação para o consumo
Noções de segurança no trabalho
Informática /inclusão digital
Diversidade cultural
Sistema previdenciário
Direitos humanos
Apresentação do ECA/ Estatuto do idoso
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Em outubro os aprendizes participaram gratuitamente do evento “Leadership Sumit” o
maior evento de liderança do mundo. O principal objetivo do evento foi o de auxiliar na
capacitação da liderança através de conhecimento, direcionamento e aperfeiçoamento,
com o máximo de excelência para todos que lideram – seja um líder empresarial,
religioso, professor, estudante, entre outras funções.
Ao longo dos 11 meses os aprendizes participaram de aulas que abordaram inúmeros
temas, organizados por módulos, a exemplo:
Modulo meio ambiente/sustentabilidade.
Os aprendizes realizaram um trabalho de pesquisa e mapeamento dos bairros onde
residem, comparando a situação de moradia, saneamento básico, cultura e lazer em
relação a outras localidades. Para tanto, fizeram visita no entorno da instituição, outra
no centro da cidade e como conclusão da atividade construíram maquetes para
demostrar as diferenças e situações que podem ser melhoradas.

Módulo de logística
No mês de dezembro os aprendizes iniciaram o modulo de logística e, a fim de
complementar as aulas visitaram o Mercado Municipal. Durante a atividade tiveram
contato com grande variedade de produtos, forma de armazenamento e controle de
estoque.
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Realizaram outras visitas, com o objetivo de ampliarem seu universo cultural:
 MUBE
 Bolsa de valores
 Palestra CIEE / “Como gerenciar melhor o tempo e ser mais produtivo no
trabalho.”

Efetivação
O programa é monitorado por via de avaliações verbais, escritas e, avaliações de
desempenho, sendo uma com 5 meses de contrato e outra ao final.
Existe uma expectativa muito grande por parte dos aprendizes com a efetivação ao
término do contrato de aprendizagem. Dos 52 que frequentaram o programa, 31
finalizaram o contrato em 2017 e destes 9 foram efetivados.

Parcerias
Este ano novas empresas tornaram-se parceiras do programa.
Em interface com o Núcleo de Orientação Profissional foi possível apresentar o programa
para novas empresas. Deste modo, chegamos ao grupo Treend Foods (Gendai), que
firmou parceria e iniciou o contrato com 08 aprendizes.
A empresa Prodata Mobility Brasil que havia encerrado contrato com o programa em
2015, solicitou novamente parceria.
Esse ano firmamos parceria também com as empresas Mogno Capital, Victor Inox e THN
Brazil.
A Colmeia firmou parceria com a Associação Educa Brasil, cujo seu presidente é Felipe
Algazal, para um esforço conjunto na ampliação de oportunidades aos jovens que
desejam participar do programa.
A Colmeia recebeu um convite da Prefeitura de Embu das Artes, pelo Secretário Paulo
Vicente, responsável pela pasta do Trabalho e Emprego para a realização de uma
palestra voluntaria sobre ‘’Empregabilidade jovem’’.
A palestra aconteceu no dia 17 de maio às 10h, no auditório da ETEC – Embu das Artes.
O público participante foi de estudantes do ensino médio da ETEC e jovens do Centro de
Referência da Juventude. Essa ação faz parte da programação desenvolvida pela
Prefeitura de Embu das Artes, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social
de jovens e sua empregabilidade.
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PROJETO CONHECER PARA FORTALECER
Pelo Edital 2015 do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente
- CONDECA, a Colmeia realizou o Projeto Conhecer para Fortalecer,
conveniado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de
São Paulo. Iniciou em 2016 e foi finalizado em 2017.
Em 2017 foram realizados 7 workshops com temas significativos ao
objetivo proposto de fortalecer o trabalho da rede sócio assistencial
como instrumento e política pública para o melhor atendimento da criança e do
adolescente.
A escolha da estratégia de workshop foi fundamental para o
bom resultado do projeto, tanto no aspecto quantitativo, mas
principalmente no qualitativo. Trouxe experiências e saberes
que enriqueceram o processo do projeto, principalmente no
que
tange
a
vivências com o
beneficiário indireto
do
projeto.
Enfatizou-se
também, por meio
de
incentivo,
a
importância
da
responsabilidade do
profissional sobre a possível mudança no olhar e nos
processos dentro da sala de aula, de modo contínuo e como a rede pode e deve
colaborar para o maior desenvolvimento deste público comum.
De forma gratuita, participaram 450 profissionais, sendo a maioria educadores sociais e
gestores de organizações sociais.
Ocorreram atrasos nas parcelas repassadas pela Secretaria que impactaram na área
financeira da instituição, razão pela qual a instituição optou por não renovar o convênio.
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Tema

Palestrante

Data

A proteção social no Sistema Único de

Marlene Merisse -Trabalhou a estruturação do

15/12/16

Assistência Social: o lugar dos serviços

SUAS- Serviço Único da Assistência Social.

socioassistenciais e da rede.
O desenvolvimento integral da criança e
do adolescente.

Maria Cecília Eduardo - coordenadora do curso
de pós graduação em psicopedagogia da
faculdade

22/01/17

Dificuldades
e
Aprendizagem.

Rebeca Lescher Nogueira - Pós graduada em
psicopedagogia pela Sedes Sapietae , hoje é vece
presidente da ABPp - Secção São Paulo

22/02/17

Transtorno

de

Saúde, Sexualidade do Adolescente e
Dr. Chafi Abdusch - Urologista e Psicólogo Social.
Grupos.
Membro da equipe técnica executiva do
Programa Saúde do Adolescente da SMSaúde.
A família nos dias de hoje e seus desafios
Luciana Cristina Escudero -Terapeuta familiar e
psicóloga do Núcleo de Atenção à Família do CAPS
IJ do Projeto Quixote

23/03/17

25/05/17

Rede Socioassistencial: A Assistência Zilah Daijó Kurok - Pedagoga, Especialista em
Social e suas articulações intersetoriais
gestão social pública. Foi supervisora regional da
Sé/Lapa, Coordenadora da Proteção Especial e
Assessora
do
Gabinete,
atualmente
Coordenadora do CRAS – Pinheiros.

29/06/17

Dados, índices e indicadores. O que são João Pedro Sholl Cintra - Bacharel em Sociologia e
Política pela FESP São Paulo.Responsável pelo
e como aplicá-los
monitoramento do Observatório da Criança Fundação Abrinq.

17/08/17

Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi. Mestre
em Urbanismo (FAU-USP), graduação em Ciências
Sociais (PUC-SP). Coordenação do Observatório
de Políticas Sociais, instituições do terceiro setor
e projetos sociais.
Suzana
Grunspun Médica.
Psiquiatra.
Diferentes Olhares sobre o TDAH no
Psicanalista. Membro Efetivo da Sociedade
desenvolvimento
de
crianças
e Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP)
Psicanalista de criança e adolescente filiada à
adolescentes
International Psychoanalytic Association (IPA).

28/09/17

Clique aqui e assista aos vídeos no nosso canal no Youtube.
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REPRESENTATIVIDADE NAS REDES SÓCIO ASSISTENCIAIS

Participar, além de ampliar a visibilidade da instituição fortaleceu o trabalho e o ações
das organizações.
FÓRUM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)
A Colmeia participou da primeira plenária, em maio, que aconteceu na Câmara dos
Vereadores, apoiando as ações deste fórum, com a seguinte pauta:
 Garantias socioassistencialistas e direitos, junto ao prefeito João Dória e o novo
secretário do SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social)
 Horizontalidade nas conferências para objetivar a construção de todos, quanto
aos direitos no âmbito da assistência social.
 Compartilhamento e transparência no cotidiano das organizações para que
possam trocar experiências.
 Acompanhamento e cobrança do poder público, para manter a garantia de
recursos que ampliem a cobertura da assistência social.
 Apontar nas reuniões atrasos no repasse de verba do poder público.
 Construção de pautas para a SMADS.

XII Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo
A Conferência de Assistência Social da Cidade de São Paulo é foro de debate, na defesa
dos direitos socioassistenciais, civis e políticos e na garantia do sistema de proteção social
da Assistência Social. A Colmeia pertencente à SAS – Pinheiros, que abrange a região
centro oeste, esteve presente na conferência regional realizada no Camp Pinheiros, no
dia 14 de julho.
O supervisor Antonio Carlos Moura fez a leitura e aprovação do Regimento Interno da
Conferência Regional, os participantes foram encaminhados para os grupos de trabalho
e ao final houve um plenário de apresentação das propostas referendadas nos grupos,
para validação.

Rede Sócio Assistencial CRAS- Pinheiros
A Rede de Pinheiros é uma referência de trabalho e, por estar no território, a Colmeia
participa mensalmente das reuniões que acontecem no CRAS - Pinheiros. É um espaço
para estudos de caso, encaminhamentos e formação profissional.

FOCA - Fórum da Crianca e do Adolescente
São espaços de participação democrática, formados por crianças e adolescentes
representantes de suas associações com o objetivo de avaliar e conferir como as políticas
públicas para o segmento infanto-juvenil estão sendo executadas. No final de 2017,
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constatou-se uma evasão significativa dos grupos em seus territórios e a comissão propôs
uma pesquisa da qual o Grêmio Colmeia contribuiu com os seguintes temas:
 Bullying outras formas de violências
 Acesso ao lazer, cultura e entretenimento.
RNC- Rede Nossas Crianças
A rede reúne organizações que tiveram parceria com a Fundação Abrinq. Há 17 anos,
a Colmeia participa ativamente para fortalecer a sua missão de mobilizar, articular e
capacitar organizações sociais de atendimento a crianças e a adolescentes para que
influenciem as políticas nas áreas da infância e da adolescência, e tenham uma ação
transformadora da situação de vulnerabilidade social dessa população.

Programa de captação de recursos
Os recursos chegaram por meio de parcerias, doações e voluntariado e possibilitaram
agregar valores com vistas à sustentabilidade técnica e financeira que fortaleceram as
ações desenvolvidas. Algumas doações estiveram vinculadas a ações de voluntariado
corporativo, outras ocorreram por meio de campanhas, eventos, crowdfunding e de
pessoas físicas.

 EVENTOS
 21ª Feira do Aconchego
Esta Feira tem como slogan “Abrace esta Causa” e é realizada há 21 anos em parceria
com a Cruzada Pró-Infância, juntas as organizações atendem a mais de 5.000
crianças/jovens. A Feira, ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de maio, atraiu o público com
produtos para casa e presentes para o dia das mães, por isto todos os anos acontece às
vésperas do dia das mães.
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Foram realizados dois eventos temáticos com a contribuição, desde o planejamento até
a execução, das voluntárias: Daniela Franco, Glecia Quintella, Renata Gonçalves,
Luciana Cattani e Patricia Capobianco.
Os Armazéns agregaram oficinas, palestras, apresentações musicais, feira de trocas de
brinquedo e livros, que criaram identidade aos eventos.

 Armazém Sustentável da Colmeia
Como parte das comemorações dos 75 anos, foi criado o “Armazém
Sustentável”, um espaço para tratar do consumo consciente.
Apresentou produtos artesanais e produzidos com materiais
recicláveis. O evento ocorreu entre os dias 25 a 27 de agosto, e
alinhado ao tema, fez parte da programação: a Feira de Trocas de
Livros e Brinquedos e a criação do Garimpo Colmeia (roupas
seminovas) e a realização de oficinas artesanais.
O evento contou com a presença de voluntários da empresa SANTISTA na realização de
ações de benfeitoria na casa, como pintura de salas e construção de uma horta, além da
doação de roupas para venda durante a Feira.

 Armazém da Colmeia - Natal
A segunda Feira de Natal ocorreu entre os dias 08, 09 e 10 de dezembro, como parte
da programação foram realizadas oficinas de enfeites natalinos para os visitantes e a
Feira de Troca de Livros e Brinquedos.
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 CAMPANHA DE CROWNDFUNDING
A campanha (plataforma - juntos com você) ocorreu entre os dias 21 de novembro a 21
de dezembro. Para participarmos foi criada a campanha: “Celeiro do Saber”, voltada ao
atendimento psicopedagógico oferecido a crianças e adolescentes com dificuldades de
aprendizagem. Aproveitou-se do Dia de Doar, um movimento que visa promover a
solidariedade e a cultura de doação no país, realizado no dia 28 de novembro, para
ampliar a campanha. Ao final a meta de arrecadação de R$24000,00 foi atingida.
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 CURSOS LIVRES
Foram oferecidos à comunidade geral os seguintes cursos:





Artes plásticas
Arte terapia
Canto e respiração
Danças circulares sagradas

 NOTA FISCAL PAULISTA
Há anos participamos do programa de Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado de São Paulo. Em 2017 contamos com cupons obtidos por doação
do Projeto "Joanin", voluntários, alunos e funcionários.
A participação dos voluntários da empresa SAGE foi significativa no cadastramento das
notas fiscais. Há que se ressaltar o empenho da voluntária Mara de Matteis V. Guimarães
que instalou urnas de coleta em diversos comércios da região.

 DOAÇÕES RECEBIDAS
 Ingressos para peças no Teatro Capobianco, SESC Pinheiros, Teatro Sérgio
Cardoso, NET, entre outros.
 Ingressos para Feiras como: WTM - World Travel Market Latin America, feira líder
do setor de viagens e turismo e ABAV A Associação Brasileira de Agências de
Viagens.
 Cadeiras de escritório, celulares, impressora, bonés, cafeteira e uma TV durante
uma visita da empresa Bertelsmann Brasil.
 Mesas e cadeiras de xadrez do Clube Pinheiros;
 Pastas para arquivo;
 Roupas para a implantação do Garimpo Colmeia;
 Roupas novas para venda em feira de Natal da empresa Santista S.A.;
 R$11 mil da Empresa Santista S.A. para equipamentos esportivos
 Espécies ornamentais para vivência de plantio, pelo Viveiro Municipal
Manequinho Lopes;
 Alimentos e objetos da Editora Globo.
 300 livros, infanto-juvenis que foram doados por pessoas físicas, a exemplo:
Virgínia Balau, psicopedagoga no bairro do Itaim Bibi, Noemy Sadalla Rocha,
conselheira da Colmeia, BRAZTOA, Mtravel Trusimo, FAAP Social e Rede Nossas
Crianças.
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 VOLUNTARIADO
Muitas visitas ocorreram à sede da instituição ao longo do ano, que resultaram na
atuação de aproximadamente 100 voluntários, em ações presenciais e remotas.
20 voluntários atuaram diretamente em ações administrativas e pedagógicas
complementares aos projetos.
49 usuários (adolescentes/jovens) envolveram-se com a instituição para além da
participação em seu projeto e voluntariaram-se como forma de participação social.
40 voluntários corporativos da empresa SAGE contribuíram, remotamente, com o
cadastramento de nota fiscal paulista e presencialmente para palestras.
No setor pedagógico as contribuições ampliaram o repertório de conhecimentos dos
usuários.
No que tange às melhorias físicas, contamos com um engenheiro agrônomo que
colaborou diretamente no processo da horta e com voluntários corporativos da empresa
Santista, para pintura, horta e recreação.
Deste modo, contabilizamos 2.323 horas de trabalhos voluntários, que geraram a
economia de R$ 115 mil.

Quadro dos voluntários 2017
NOME

AÇÃO PRINCIPAL

Eduardo Alexandre Dutra

Assessoria para a horta

Giovana Costa Bucci

Assessoria Jurídica

Liliana de Gregório Franco

Arquivos e Documentação

Rizelda Mª. Mesquita de Andrada

Elaboração de vídeo institucional

Wira Nunes Vieira de Castro

Elaboração de vídeo institucional
PEDAGÓGICO

Ana Paula Cordeiro Bastos dos Reis
Cristhian Lourenço

Assistência ao atendimento
psicopedagógico
Palestra

Fernanda Windholz

Oficinas de Redação

Inara Z. Sanches

Palestra

Julia Cury A. A. Sallum

Assistência ao Esporte

Luciana Wiss
Marcia Maria Machado Monteiro

Atendimento Individual, às famílias e
Oficinas Pedagógicas.
Atendimento às Famílias

Marina Jacob L. S. Santos

Palestra

Yuri Teles Azeredo

Palestra
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Luciana Catani

Organização dos Armazéns

Renata M. G. Veloso

Organização dos Armazéns

Daniela Araújo Franco

Organização dos Armazéns

Patricia Capobianco

Organização dos Armazéns

Glécia Maria Claro Quintella

Organização dos Armazéns
NOTA FISCAL PAULISTA

Mara de Matteis Viana Guimarães

Captação e Cadastro de NFP

49 usuários dos projetos

Cadastro de NFP

Empresa SAGE (256h)

Cadastro de NFP

 EDITAIS
Uma das maneiras de ampliar as possibilidades de parcerias foi pela participação em
editais públicos e privados.
Instituto MRV
Em março, a Colmeia inscreveu o projeto Bola na Rede, na área esportiva.

SAGE Foundation
Também no mês de março, a Colmeia participou de seu primeiro edital com
financiamento internacional, e inscreveu um projeto, versado em inglês, do Núcleo de
Orientação Vocacional, com vistas a democratizar o processo da escolha profissional
para estudantes escolas públicas.

Condeca 2017
Em junho foram inscritos dois projetos no Edital do CONDECA - Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Um para formação de profissionais do Serviço de Acolhida Institucional - SAICA’s, e outro
para o projeto “Enter” para o Mundo do Trabalho, para adolescentes na, área de
informática.

Criança Esperança
Inscrição do Projeto Enter com foco para desenvolvedores.
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"Elas nas Exatas"
O Fundo ELAS, lançou edital para fomentar práticas de gestão escolar e pedagógicas
para promover equidade em favor das jovens, ampliando suas.
Atenta a esta demanda, a Colmeia enviou o projeto Eureka, com a proposta de realizar
com alunas do 3º do ensino médio a construção de seu projeto de vida e carreira e o
desenvolvimento das habilidades matemáticas, com vistas a ampliarem suas
possibilidades de escolha futuras. A partir de oficinas de raciocínio lógico e orientação
vocacional/profissional e para o final do projeto foi projetada uma Semana da
Matemática, com a participação de todos os alunos do terceiro ano.
Fundação Salvador Arena - FSA
A Fundação Salvador Arena promove ações de benfeitoria para a realização dos
programas em organizações sociais. A Colmeia propôs a troca de equipamentos e
instalação de novos programas, para laboratório de informática, para melhorar a
desempenho dos usuários, assim como a otimização do tempo em relação à
produtividade e conteúdo.

 PARCERIAS
Parcerias técnicas estabelecidas durante o exercício:

ABPp- Secção São Paulo
Há anos que a Associação Brasileira de Psicopedagogia - Secção São Paulo e a Colmeia
realizam palestras sobre temas da psicopedagogia. Em abril foi tratado o tema Atenção
e Memória, desenvolvida pela neuropsicóloga Martha K. H. Veiga de Carvalho, da
Faculdade de Medicina da USP.

BRAZTOA - Associação Brasileira de Operadoras de Turismo
Parceria iniciada em 2016, em abril recebeu o convite para palestrar na feira da WTM Word
Travel
Market,
em
abril,
onde
a
coordenadora
técnica,
Marisa Donatiello abordou o tema : Como integrar o jovem ao Mundo do Trabalho.
Em junho, a presidente da associação, Magda Nassar, realizou uma palestra sobre
sustentabilidade e empregabilidade na área do turismo e agências, no curso assistente
administrativo com ênfase em turismo.

53

Materia Primma
Há anos a empresa oferece gratuitamente seus serviços como assessora de imprensa e
de comunicação. Contribuiu com a divulgação de ações da instituição por meio de mídia
digital, sites e blog’s.

Jornal O amarelinho
"O Amarelinho" há anos tem sido na divulgação de projetos, com entrevistas e matérias
que apresentam o trabalho realizado.

Colégio Santa Cruz
Devido a grande amizade entre a fundadora Marina Cintra e o Padre Leonel Corbeil, um
dos fundadores do Colégio, existe uma antiga parceria na qual o Colégio oferece seus
serviços para cópias xerográficas, utilizadas para apostilas dos usuários dos projetos.

SAGE Foundation
Realização de palestras e cadastramento de Nota Fiscal Paulista, realizadas pelos
funcionários da empresa.
Foi apresentado o projeto “Enter” para o Mundo do Trabalho, para atendimento de 40
adolescentes e jovens, na área de informática, que foi direcionado pela SAGE BRASIL à
Fundação. Em outubro foi feita uma doação pela CAF - Charities Aid Foundation, para
a realização de uma edição do projeto. O projeto foi programado para acontecer em
2018 devido ao período estar próximo as férias escolares.

Santista
A empresa Santista
nos contatou para
promover a sua
ação social anual,
denominada Dia do
Bem-Fazer. Com a
parceria foi possível
adquirir
produtos
para benfeitoria dos
projetos
como,
equipamentos
esportivos, bebedouros, ventiladores, cadeiras entre outros. No dia 26 de agosto, a
Colmeia recebeu um grupo de funcionários da empresa que realizaram atividades,
como: pintura das salas, instalação de acessórios de madeiras e melhoria da horta.
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 FORMAÇÃO CONTINUADA
A Colmeia incentivou a participação de seus colaboradores em espaços de formação,
pois são fundamentais para seu aperfeiçoamento profissional e pessoal.

Rede Nossas Crianças

 “Formação e Construção do Plano de Ação 2018”
 Silvia Helena Sá – psicóloga, psicanalista (PUC-SP) e especialista em gestão e
empreendedorismo social pela FIA/USP. É também docente do curso de
Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial – PEC/FGV e na Pós
Graduação em Projetos Sociais – SENAC-SP.
 “O papel das organizações sociais para o fortalecimento dos Conselhos Tutelares
e para atuação conjunta na proteção da criança e do adolescente”
 Ed Seda – antropólogo e consultor para participação popular em políticas
públicas.
 “Cenário nacional e os desafios para o enfrentamento ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes”
 Francilene Gomes Fernandes - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SMADS e Coordenadoria de Proteção Social Especial –
CPSE
 “Mapeamento e diagnóstico de território: estratégias para o enfrentamento da
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”
 Dalila Figueiredo – Presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da
Infância e da Juventude.
 “A atuação do Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência na prevenção e enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual
na cidade de São Paulo”
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 Bruna dos Santos Latrofe - Serviço de Proteção Social às Crianças e a Adolescentes
Vítimas de Violência – Projeto Voz Sem Medo

Rede Sócio Assistencial – CRAS Pinheiros

 “Matriciamento do SUS e referência e contra referência (SUAS)”
 Cristiana, coordenadora do CAPS Infantil Lapa/Pinheiros e Genice, exsupervisora da SAS Campo Limpo.
 “Trabalho com Famílias”
 Professora Helena M. Cruz, do Instituto NOOS.
 “Violência Doméstica: Serviço SPVV – São Paulo Vítimas de Violência”

Tecnologia do Bem 9/6/2017

Evento ‘“Tecnologia do Bem” realizado na sede da Microsoft.
Contou com a presença de representantes do Terceiro Setor para falar sobre o programa
Microsoft Nonprofits para ONGs, para aquisição de licenças e softwares.

Ernest & Young - Treinamento na EY Institute

Ofereceu treinamento sobre Captação de Recursos, com 16 horas de duração, em sua
Universidade Corporativa. Abrangente, tratou sobre conceitos atuais ligados à
responsabilidade social da empresa e a interface com as organizações do Terceiro Setor.

Fundação Salvador Arena
Ofereceu, em novembro, um curso com 8 h de duração para organizações sociais sobre:
“Elaboração e Análise de Projetos e Redação de Propostas para Captação de Recursos”.
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 FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA COLMEIA:
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola


Palestras do Ciclo de Informação Profissional /Vocacional

Projeto Conhecer para Fortalecer


Workshop com temas sobre desenvolvimento integral e garantia de direitos.

Projeto Capacita O Amarelinho


Realizado pelo Jornal O Amarelinho, oferecemos palestra sobre o 1º Emprego,
para jovens estudantes.

ETEC de Embu das Artes


Palestra: Empregabilidade Jovem

Feira do Guia do Estudante


Palestra: “Como é possível fazer uma escolha profissional aos 17 anos, para o
resto da vida?
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS GERAIS

Demonstrativo de Atendimento Anual 2016
Pagos

Gratuitos

Nº atendidos

Nº
atendimentos

284

649

933

2.842

Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos Grêmio Colmeia

95

95

7.560

Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – Capacitação 1º Emprego

400

400

27.040

Programa Aprendiz Colmeia

52

52

3432

Conhecer para fortalecer

450

450

450

Palestras ETEC, Jornal Amarelinho e
ABPp

180

180

180

1.826

2.110

41.504

Núcleo de Orientação Vocacional

Total

284

O número de atendimentos foi calculado com base no número de atendidos
multiplicado pelos dias de atendimentos.
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Colmeia na mídia

A colmeia no ano de 2017 esteve presente em mídias digitais e impressas. Abaixo você
terá acesso a todo material de divulgação e locais onde estivemos presente.

Internet

Vídeos

Jornais

Basta clicar no ícone correspondente para ter acesso ao material de divulgação.

Informativo:
A marca da Colmeia está registrada junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - sob o
processo n.º 823917614, sendo que o registro, válido por 10 anos, permanecerá vigente
até 09/12/2024.
A empresa Exclusiva Marcas e Patentes S/C Ltda, foi a responsável pelo registro.
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