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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 78 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”.
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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 51/2019-DOU
28/02/2019
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
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| Conselho

Deliberativo
Ângelo Arthur de Miranda Fontana
Antonio Basile
Carlos Antonio Agrícola Filho
Daniella Araújo
Giovanna Paula Leite Costa
Leda Rita Cintra Castellan
Luiz Amador Aguiar
Luiz Rodovil Rossi Junior
Mara De Matteis Viana Guimarães
Maria Aparecida Pedreira de Freitas
Maria Cecilia Mattos Morello
Maria Gloria Gonçalves Teixeira
Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto
Marizilda Ferreira Alves Cinque
Moacyr Mendes Morais
Noemy Sadalla Rocha
Olívia Virgínia Miranda
Patricia Capobianco Porto Agricola
Renata Marchesin Gonçalves
Roberto Carvalho Rochlitz
Sergio Grinberg

Fiscal
José Geraldo Mattos Morello
Michel Abdo Alaby
Silvio Calazans de Toledo Piza

Diretoria
Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto (Presidente)
Olívia Virgínia Miranda (Vice-Presidente)
Leda Rita Cintra Castellan (1ª Secretária)
Maria da Gloria Gonçalves Teixeira (2ª Secretária)
Roberto Carvalho Rochlitz (1º Tesoureiro)
Moacyr Mendes de Morais (2º Tesoureiro)
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| Introdução

Este relatório expressa a parte do trabalho realizado por todos os integrantes da Colmeia que
pode ser quantificada e demonstrada de forma objetiva. Entretanto, com a pandemia, sabemos
que muito trabalho e esforço empenhados nem sempre são mensuráveis.
Todas as equipes se debruçaram na busca de soluções para que os atendimentos sofressem o
menor impacto possível, e para os usuários e seus familiares não ficarem sem atendimento.
Embora o número total de atendidos tenha sofrido diminuição, o número de atendimentos com
orientação e apoio, principalmente às famílias, aumentou substancialmente.
Foram necessárias adaptações na prática dos atendimentos online, porque muitas técnicas e
dinâmicas grupais até então só haviam sido realizadas de modo presencial. Os recursos
tecnológicos foram imprescindíveis e todos os profissionais, sem exceção, precisaram aprender
a utilizar ferramentas novas para manterem seus atendimentos. Alguns com mais, outros com
menos dificuldades: todos superaram esta barreira e se adaptaram às novas demandas.
Tivemos benefícios também na questão da ampliação de territórios pois, a partir dos
atendimentos online, passamos a atender pessoas de vários estados brasileiros.
Um aspecto que primamos foi o de manter os atendimentos ao vivo, de modo que os
participantes dos serviços interagissem conosco, entre si e, tivessem garantido um espaço no
qual pudessem expressar suas dúvidas, sentimentos e aprendizagens.
Diante deste novo cenário concluímos que, se por um lado tivemos perdas na convivência social
- espaço fundamental para crescimento pessoal – de outro, tivemos ganhos por atingir pessoas
que necessitavam destes serviços, mas não tinham como acessá-los.
O ano de 2020 nos apresentou o desafio de equacionar desejos e possibilidades. Mas, apesar
dos impactos negativos da pandemia, ficamos com o sentimento de satisfação pela missão
cumprida.

Marisa Donatiello
Coordenadora técnica e administrativa
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| Centro de Orientação Vocacional / Profissional
O Centro de Orientação Vocacional/Profissional oferece diversos serviços destinados a
diferentes públicos:
O jovem que necessita de orientação e informação para sua primeira escolha profissional
O adulto que iniciou uma graduação, mas continua com dúvidas
O adulto graduado, em fase de transição de carreira ou de aposentaria
O profissional que busca formação na área de orientação vocacional/profissional
O setor enfrentou desafios a partir de março de 2020, causados pela pandemia. Os
atendimentos e cursos passaram a ser realizados de modo online e ao vivo e, demandaram
adaptação das técnicas e ferramentas de trabalho.
O atendimento para jovens, principalmente o grupal, necessitou de maior adaptação porque
oferecia técnicas e dinâmicas grupais e estas precisaram ser totalmente reformuladas.
Nos cursos de Formação a adaptação foi mais rápida com repercussão positiva, possibilitando
ampliação da divulgação.
A equipe manteve-se unida e realizou reuniões todas às 2as.feiras, de modo remoto para
superar as mudanças necessárias, contou com o apoio do profissional Daniel Alves, da área de
tecnologia.
Se por um lado foi impactante, por outro aumentaram as consultas por pessoas de todo o Brasil.

Programa de Orientação Vocacional/Profissional para jovens
O Programa oferece ao jovem a oportunidade de refletir sobre si mesmo e sobre o significado
de sua escolha profissional no contexto mais amplo de sua vida. Utiliza jogos grupais e
individuais que tornam esse processo produtivo, dinâmico e atraente. É um processo
interessante e eficaz no qual os jovens mergulham no tema “Mundo Profissional" de forma séria
e divertida ao mesmo tempo.
O atendimento é feito em oito sessões com duas horas e meia cada, sendo que a última incluiu
os pais para apresentação dos resultados.
Alguns dos objetivos do programa:
Desenvolver melhor a percepção de si mesmo;
Explorar novas possibilidades de profissões, além das cogitadas no início do processo de
orientação profissional;
Atenuar a ansiedade natural deste momento de vida;
Auxiliar a construir/planejar o percurso profissional, tendo em vista o projeto de vida do
orientando;
Fortalecer o compromisso do jovem com sua escolha (engajamento).
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O programa consiste em conversas com psicólogos especializados no qual os jovens vivenciam
e compartilham suas dúvidas e ansiedades diante da escolha, do vestibular e da carreira
profissional.
Desde 2007 a Colmeia realiza o Programa de Orientação para alunos do segundo ano do ensino
médio do Colégio Santo Américo
Em 2020 foram atendidos 15 jovens, divididos em 3 turmas, sendo 01 turma presencial e 2
turmas remotas. Responsável pela turma presencial: Flávia Maria Marques – grupo de 5 jovens
com 8 encontros semanais na sede do Colégio. Responsáveis pelas turmas remotas com 5 alunos
em cada: Cláudia Cintra Bortoletto e Rafaela Parga Martins Pereira. Ambas foram alunas do
curso de formação de orientador profissional e foram supervisionadas pela psicóloga Maria
Stella Sampaio Leite, neste primeiro atendimento profissional. Responsável pela turma
presencial: Flávia Maria Marques – grupo de 7 jovens com 8 encontros semanais na sede do
Colégio.

Reorientação de Vida e Carreira
O atendimento é dirigido a adultos que possuem graduação e estão em fase de transição de
carreira ou buscam repensar sua vida profissional.
São atendimentos individuais, em média 8 encontros.
Com a Reorientação de Carreira e de Vida, procuramos habilitar a pessoa a conhecer melhor seu
potencial, seus interesses, suas competências e seus valores, propiciando-lhe um espaço de
reflexão para maior felicidade nas realizações pessoais e profissionais.
Nosso programa configura-se como um processo em que orientador e orientando participam
juntos na busca de um novo caminho, que agregará recursos e oportunidades ao trajeto já
vivenciado. Juntos, evocamos o passado quanto a escolhas e experiências e esmiuçamos o
presente, com vistas a um projeto futuro. Psicóloga responsável: Sandra Loureiro
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Formação de Orientador Profissional
1. Curso de Formação de Orientador Profissional - com 190 horas
O curso de formação com 190 horas de duração é desenvolvido no período de um ano e meio.
O primeiro ano é dedicado a apresentação de conteúdos teóricos e no último semestre a
proposta é de realização de atendimentos práticos, supervisionados.
O curso iniciou em 18 de março, presencialmente, e a partir desta data passou a ser realizado,
na modalidade online, ao vivo, sempre às terças –feiras, das 19:30 às 22 h.
Iniciaram 13 alunos em 10 de março de 2020 e concluíram 12 participantes.
O corpo docente foi composto por orientadoras da equipe e professores convidados:
Caioá Geraiges de Lemos | Flávia Maria Marques | Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima |
Maria Stella Sampaio Leite | Sandra Loureiro
Professores convidados: Kathia Maria Costa Neiva | Marcelo Afonso Ribeiro | Maria Elci
Spaccaquerche | Roger Augusto Ikemori Yamaguishi
Monitoria: Marcos Stucchi Pedott

Atendimento prático supervisionado para turma de 2019:
Em continuidade a formação iniciada em 2019, retornaram em fevereiro para supervisão 12
alunos e devido a pandemia só foi possível realizar atendimento individual.
Supervisores: Flávia Marques, Maria Stella Sampaio Leite; Maria Elci Spaccaquerche e Roger
Augusto Ikemori Yamaguishi.
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2. Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional
O curso com duração de 12h e meia, visa oferecer condições práticas e teóricas para que o aluno
aprenda a conduzir um processo de Orientação Profissional individual e/ou grupal, tanto na
clínica quanto em ambiente institucional. Também tem como objetivo promover a reflexão
sobre o papel do Orientador Profissional e sobre as mudanças nas relações de trabalho no
mundo atual.
Público - Psicólogos, Pedagogos, estudantes de último ano destes cursos.
Psicóloga responsável: Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima - janeiro – presencial
Psicóloga responsável: Maria Stella Sampaio Leite – julho – online e ao vivo
O curso ocorrido em janeiro foi na modalidade presencial e contou com 08 participantes, sendo
01 de Petrolina-PE e 01 de Pariquera-Açu- SP.
O curso ocorrido em julho foi na modalidade online, ao vivo, contou com 07 participantes, sendo
01 de Marilia –SP, 01 de São José do Rio Preto e 01 de Pariquera-Açu-SP

3. Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional na modalidade
Ensino à Distância.
Com 60 horas de duração é dirigido a profissionais que buscam formação nessa área.
Traz em seu conteúdo ferramentas essenciais e disponíveis a todos os profissionais, podendo
ser adaptadas de acordo com suas realidades, além de uma vasta bibliografia.
Em 2020 lançamos o desconto de 25% para estimular a busca de novos alunos.
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4. Curso de Reorientação de Vida e Carreira – Online e ao vivo
Foi realizado para 8 participantes, em setembro, com carga horária de 10h
Objetivos:
Oferecer uma visão geral do processo de Reorientação de Carreira e Vida na fase adulta.
Auxiliar na identificação de instrumentos e técnicas que possam ser utilizados nos
trabalhos de Reorientação de Carreira e Vida.
Refletir sobre o papel do Orientador Profissional como facilitador do processo de
Reorientação de Carreira e Vida.
Refletir sobre as características do trabalho e vida contemporâneos e sua relação com
as demandas da Orientação Profissional de adultos.
Psicóloga responsável: Sandra Loureiro

Grupo de Estudos:
Foi idealizado para ser um grupo permanente de estudos, dirigido a ex-alunos dos cursos de
orientação vocacional, sendo livre ao participante ingressar a qualquer tempo. Esta turma com
7 participantes iniciou em agosto de 2020 – todas as sextas-feiras das 10h30 às 12h.
Responsável: Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima
Com o tema: “Adolescência e Escolha profissional: o que a psicanálise tem a ver com isto? ”
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5. Palestras/ LIVES

Live sobre Orientação Vocacional Online, patrocinada pela
Hogrefe Editora com as orientadoras Flávia Marques e Maria
Stella Sampaio Leite. Com 45 participantes – dia 19/08 às
19h.

Mitos diante das tensões da primeira escolha profissional – Canal do Youtube Salvador Arena
Autora: Maria Stella Ribeiro de Sampaio Leite
No XIII Fórum das Profissões no colégio Termomecânica da Fundação Salvador Arena, dia 2 de
setembro – com duração de 1h
100 participantes - alunos do ensino médio

12

Webinar com Marcelo Afonso Ribeiro pelo canal do
Youtube dia 18/05

Tema: Orientação Profissional e de Carreira e Justiça
Social em Tempos de Coronavirus: reflexões para o
futuro
200 inscritos, 70 participantes

Webinar com Cesar Callegari pelo canal do
Youtube dia 28/05 às 20h
Tema: Enem, e agora?
40 participantes
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IV Jornada de Orientação
Profissional 2020

A cada dois anos a Colmeia
realiza
a
Jornada
de
Orientação Profissional.
Na IV edição, realizada em 24
de outubro, contou com 152
participantes,
sendo
a
maioria profissionais da
psicologia,
orientadores,
educadores e estudantes.
Foi feito um E-book com
resumos e bibliografia das
palestras e um vídeo que após
a Jornada passou ser utilizado
para divulgação dos serviços,
com o apoio técnico do Meu Futuro.
Contamos com as editoras Vetor e Hogrefe, que deram apoio na divulgação.
O propósito desta IV jornada foi trazer reflexões e questionamentos frente aos novos desafios
que as práticas de orientação profissional estão demandando, bem como discutir formas de
trabalho e vida profissional neste cenário atual de pandemia.

Convidados e Temas:
David Léo Levisky – O impacto do isolamento na psique humana
Flávia Maria Marques - Do presencial ao virtual: o impacto, a transformação e a realidade do
trabalho de OP
Luiz Celso Castro de Toledo: Do resguardo ao ato: sobre escolhas profissionais, o vestibular e o
inconsciente.
Marcelo Afonso Ribeiro – Trabalho, carreira e futuro no pós-pandemia: implicações para a
orientação profissional e de carreira
Paula Regina Pereira Marcelino – As condições de trabalho hoje e a inserção profissional do
jovem.
Kathia Maria Costa Neiva – Jogo – Critérios para Escolhas Profissionais – formato online
Marli Etelli Coelho – Conhecendo as Profissões com a Técnica R.O.
Daniel Corral – A transição para a vida adulta não precisa doer
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Profissionais da Infraestrutura da Colmeia
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Quadro de atendimento do Setor de Orientação Vocacional/Profissional - 2020
Nº

Atividades

Pagos

Gratuitos

Nº de atendidos

1

Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional

15

-

15

2

Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional (EaD)

21

-

21

2

Curso de Formação de Orientador Profissional – 1 ano e
meio

3

-

25

Curso de Reorientação de Vida e Carreira

13 alunos de
2020 e
12 concluintes
2019
6

-

6

4

Programa de Orientação Vocacional / Profissional

138

27

165

5

Reorientação de Vida e Carreira

13

-

13

6

IV Jornada de Orientação Profissional (virtual)

152

-

152

7

Grupo de Estudos

08

-

08

8

4 Lives/webinar sobre Orientação Profissional

-

255

255

Total

378

282

660
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| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Grêmio
Colmeia
O Serviço, denominado de Grêmio - Colmeia, está alinhado às diretrizes propostas pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal 8.069/1990. É caracterizado pela tipificação
nacional de serviços de sócio assistenciais – 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.
O Serviço contou com doações da empresa “Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.”.
Até meados de março o Serviço atendeu diariamente de segunda à sexta feira em contraturno
com a escola formal, nos períodos manhã e tarde. Ofereceu gratuitamente e diariamente todo
material de apoio às atividades e lanche.
Devido a pandemia as atividades presenciais foram suspensas em março de 2020 e passaram a
ser realizadas online, porém sofreram grande impacto e redução na participação devido a
dificuldades da família quanto a recursos tecnológicos e internet.
Foram oferecidas oficinas de artes, esportes e jogos de raciocínio lógico. Todos os passeios
culturais foram suspensos, assim como eventos para integração Intergeracional com os
familiares. Ainda assim, foi possível realizar festa junina e algumas brincadeiras virtuais para
integrar as famílias.
De fevereiro a 16 março de 2020 foram 32 matriculados crianças/adolescentes, sendo que após
o início das aulas virtuais o número passou para 20 crianças/adolescentes, em média, com idade
entre 07 e 14 anos.
Várias escolas próximas à instituição foram contatadas ou mesmo receberam visitas da equipe
da Colmeia para manutenção da parceria e divulgação das vagas, exemplo: EE Vicente Leporace;
EE Fernão Dias; EE Rui Bloen; EE Alberto Conte, também as escolas que há anos apresentam o
maior número de usuário em comum: E.E. Prof. Ceciliano Jose Ennes e E.E. Professora Ludovina
Credidio Peixoto.
Este movimento de contatar as escolas para divulgar, permitiu acesso às coordenações
pedagógicas e direções que resultou em interlocução direta entre instituição x escola x famílias,
na relação com usuários em comuns.
Neste ano devido ao ingresso de uma nova funcionária na Instituição, mãe de um estudante
bolsista no Colégio Madre Alix, foi possível atingir outros bolsistas que se matricularam e foram
beneficiados pelo Serviço.
Apesar do planejamento de trabalho do ano ter sido afetado, principalmente no que tange a
realização de eventos, para encerrar o ano foi realizado um “Drive Thru” na Colmeia, quando os
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usuários puderam rever os educadores, funcionários e amigos, e receberam uma lembrança
proporcionada pelos funcionários do Banco Itaú. (Kit.: Um livro, um brinquedo e um jogo)

| Esportes = Educador Fábio Torres
Em março começamos a gravar vídeos com atividades (Brincadeiras e jogos), para que as famílias
pudessem realizar em casa com seus filhos e familiares.
Utilizamos o grupo das famílias pelo WhatsApp e enviávamos semanalmente estes pequenos
vídeos motivacionais para não perdermos o contato e o vínculo com os usuários e seus
familiares.
A participação foi em massa, as famílias que acessavam os watts imediatamente se organizavam
para colocar os filhos em contato com os vídeos.
No mês de abril formatamos reunião com as famílias em plataforma googlemeet para
organizarmos grupos de atendimento no formato de horários e dias da semana semelhante ao
presencial para que não houvesse conflito com os horários da escola.
No mês de maio conseguimos organizar o atendimento três vezes por semana uma turma pela
manhã e duas turmas à tarde, respeitando idades, desenvolvimento físico e motor de acordo
com o compromisso de trabalho.
Foi possível realizar atividades de Treinamentos Funcionais - As atividades foram realizadas
levando em conta a realidade de cada usuário, espaço, tempo e material disponível. Além dos
usuários pudemos proporcionar a participação de alguns familiares: mães, Irmãos, primos e
avós.
Foi possível observar a evolução física dos usuários devido ao tempo e carga utilizada durante
esses encontros. As dificuldades em realizar alguns exercícios em poucos meses foram
superadas.

Resgate de brincadeiras e construção de brinquedos: Exemplos: Brincadeira “Stop” os familiares
ajudaram com as palavras, mas a escrita deveria ser a criança ou o adolescente. A partir de
material reciclável construíram carrinho de caixinha de leite, palitos de churrasco e tampinhas
de garrafas.
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Oficina Gourmet: Nesta atividade tivemos a participação de famílias preparando os ingredientes,
pedindo para repetir a receita e por fim montando belas mesas para se deliciarem com as
receitas, todos juntos e felizes. Soubemos que algumas mães utilizaram das receitas para
vender. Foi muito emocionante ver todas essas famílias junta sà mesa. Esta foi uma atividade
muito integradora.

Mediação de Leitura de Livros: Contribuímos com momentos para treinar a leitura, explicar,
interpretar a história com suas palavras, e expressar se gostou e se indicaria esse livro para um
amigo.

Depoimento:
“Foi muito importante essas aulas para mim, pois imaginei que iria surtar ficando presa dentro de casa.
Percebi uma melhora do meu humor, menos ansiosa, mais proativa, roupas que já não me serviam mais
que voltei a utilizar (perdi medidas), meu corpo ficou melhor mais forte, até minhas dores nas costas
melhoraram” (Letícia 13 anos, participação em 90% dos encontros)
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| Atendimento Psicopedagógico = Maria Lúcia Caruso

O atendimento foi iniciado em fevereiro de 2020, as turmas foram organizadas após avaliação.
No primeiro dia, crianças, pais e equipe foram apresentados. As regras esclarecidas, professor
Fábio explicou o funcionamento da oficina de esportes e o quanto contribui para minimizar as
dificuldades no raciocínio.
Com apenas 2 semanas de atendimento fomos acometidos pela pandemia e levados ao
isolamento, com este grupo a preocupação foi ainda maior pela dificuldade na estruturação do
pensamento e no aprendizado. A psicopedagoga Maria Lucia Caruso e a coordenadora
pedagógica, Cecilia Merisse buscaram soluções para manter atendimentos remotos.
Nesta busca identificaram o jogo “GARTIC” que tem o objetivo de acumular o maior número de
pontos obtidos através de desenhos acertados, ou de interpretações corretas. A cada rodada,
um dos jogadores é designado a desenhar uma determinada palavra. Caso alguém acerte esta
palavra, tanto ela quanto o desenhista ganham pontos e a cada novo acerto a premiação de
pontos passa a ser menor, tendo o limite mínimo de 1 ponto.

Este jogo foi de grande valia para o trabalho e pudemos observar:
Evolução dos desenhos
Independência no atendimento
Uso de caderno para anotações
Pesquisa de temas
Pesquisas na internet
Escrita espontânea
Correção de palavras
Habilidades tecnológicas
Novas ferramentas de jogos on line
Uso de dicionário
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Durante os encontros ocorreram trocas de ideias sobre o jogo e seu formato, soubemos de
pesquisas pelos usuários fora do horário do encontro.
A empolgação e alegria foi a marca registrada deste atendimento, os usuários gostaram muito
de estar conosco, o jogo trouxe para os grupos descontração e ao mesmo tempo interesse,
descobriram o quanto aprenderam com as sugestões do jogo nos temas escolhidos.
Depoimento de mães:
“Apesar da dificuldade, senti uma melhora em Caique. Já consegue ler e escrever algumas mensagens”
(Palmira mãe do Caique)
“Marina sentiu muito por não poder mais participar do atendimento online quando ficou sem celular, ficou
ainda mais ansiosa do que já é, pois ficava pensando no jogo e nos amigos” (Helenilda mãe de Marina)
“O jogo ajudou Maria Clara a se interessar mais pela leitura e escrita, pois fazia pesquisas dos temas
desenhados para praticar. ” (Rosineide mãe de Maria Clara)
“Ela está mais alegre, conversa melhor e tem se interessado muito por livros. ” (Ilza mãe de Gabriela)
“Durante o atendimento online Marlon teve problemas com conexão, sinal fraco, por vezes ficou sem
celular, mas quando comparecia estava sempre ativo.
Para fazer os conteúdos escolares, tinha desinteresse e preguiça, mas com as atividades da Colmeia está
sempre disposto. Muitas vezes ele falou da saudade de estar na Colmeia e ver os professores e amigos. ”
(Santa mãe do Marlon)
“João teve grandes melhoras, está mais interessado nos estudos e na leitura. ” (Valdenia mãe do João
Pedro)

| Educadora Denise Amorim = Oficina de Artes
Esta oficina foi a última a ser inserida no atendimento online e ofertou atividades de construção
na arte, utilizando materiais reutilizáveis encontrados na própria casa.
Os usuários aderiram bem a proposta e contaram com os familiares para coleta de materiais
recicláveis para execução das atividades artísticas.
Foi possível perceber a alegria dos usuários durante a execução, eles demonstravam expectativa
para chegar o dia do encontro, sugeriam atividades e recriavam a partir da proposta dada. Na
arte culinária a adesão foi imensa e duas mães conseguiram empreender em vendas de pães e
biscoitos.
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Sistema de Avaliação do atendimento:
Cada atividade registrou presença em lista para controle de frequência e quando apresentada 3
faltas consecutivas entrávamos em contato para saber o motivo e auxiliar no que fosse preciso.
A avaliação comportamental foi feita pela observação dos educadores, da equipe envolvida e da
própria família. Os usuários também fizeram autoavaliação em rodas de conversa, pois na
informalidade conseguimos obter melhores respostas.
No atendimento psicopedagógico foram feitas avaliações semestrais com devolutivas às famílias
e exercícios avaliativos para podermos analisar o desenvolvimento da criança no percurso.

Indicadores de Resultados:
Melhora nas relações interpessoais
Ampliação da capacidade de conviver em grupo e administrar conflitos por meio do
diálogo.
Ampliação da capacidade motora e de equilíbrio físico, capacidade de concentração.
Participação das famílias nas atividades ofertadas pelo serviço
Fortalecimento de vínculos entre participante e os educadores e participante e seus
familiares.
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Trabalho desenvolvido com as famílias:
A matrícula foi o primeiro contato com a família, nesta ocasião foi realizada uma conversa para
entendimento da dinâmica e necessidades familiar.
Devido a pandemia foram realizados encontros virtuais, em dois momentos para troca de
observações de seus filhos e organização dos atendimentos de maneira a contribuir com a
dinâmica deste momento que vivemos.
O grupo de família, criado pelo WhatsApp, foi muito mais intenso comparado ao ano anterior.
As famílias passaram a acompanhar as notícias com mais frequência e respondiam prontamente.
Muitas solicitavam conversas individualizadas para poderem falar sobre o que estavam
vivenciando em suas casas o que possibilitou a intervenção da coordenadora pedagógica.
A coordenação manteve contato próximo com todos e dificuldades como: acesso à internet e
muitas atividades das escolas resultaram na impossibilidade de participação de alguns usuários
nas atividades.
De acordo com o grau de vulnerabilidade e da necessidade da família e/ou da criança a
instituição se compromete em contra referenciar os casos com o CRAS-Pinheiros e sua rede.
Foram realizadas orientações com relação a garantia de direitos no tocante a assistência social,
como: Perda de contrato de trabalho e necessidade de procurar o CRAS para fazer o cadastro
único e iniciar um atendimento específico na assistência social; mães que não têm com quem
deixar seus filhos durante seu período de trabalho e deixam que pessoas que não conseguem
oferecer acesso à internet, famílias que têm um único celular para dividir entre todos os
membros da família. Temos nos esforçado na escuta, tentando dar tranquilidade a estas mães
e sustentando a parceria no atendimento.
Todos os dias recebemos os usuários com muita motivação e quando observada em algum deles
desanimo ou preocupação era feita uma abordagem para saber o motivo e reverter a situação,
fortalecendo sua participação.
Às vezes os usuários nos abordavam mencionando cansaço, muita vontade de dormir durante o
dia, mas depois do atendimento sentiam-se melhores.
Pudemos observar o bom aproveitamento dos usuários, eles relataram que foi muito boa a
nossa companhia, que ficavam ansiosos para chegar a hora de cada encontro, até mesmo as
famílias, mães e irmãos perguntavam: que horas que eles vão ligar o celular e começar as
atividades propostas?
Algumas famílias sentiram-se aflitas e preocupadas e levantavam questões como: Como
podemos explicar aos nossos filhos tudo o que vem acontecendo com elas? Porque não podem
voltar a escola? Eles sentem saudades de tudo até da merenda na escola, das brigas com os
colegas mais chatos. As angustias foram acolhidas e a partir de conversas foram sendo
superadas.
Alguns usuários passam parte do seu tempo sozinhos em casa pois, as mães voltaram a trabalhar
por isto, em algumas circunstancias criamos propostas de permanecerem mais tempo conosco
para poderem se sentir mais seguros.
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Famílias que não conseguiram se organizar para manter os filhos no serviço mandavam
mensagens de que estão bem, justificaram que enviaram seus filhos para a casas de parentes
para serem acompanhados enquanto trabalham.
Nunca foi tão necessário na prática pedagógica exercer a função motivacional, tanto para os
usuários e seus familiares, quanto para os educadores. Todos precisaram de estímulo e coragem
para superarem este período pandêmico.

Depoimentos de algumas mães:

“As sessões em grupo que a Clara participa estão sendo muito importantes para o desenvolvimento dela,
percebo que ela segue uma rotina e que ajuda muito no seu desempenho e aprendizado, ela está mais
independente nas suas tarefas e já se prepara sozinha para iniciar os encontros”.
Priscila (mâe de Clara que vem participando de todas as oficinas)

“ Têm sido empolgante os encontros com o Fábio e com a Denise, dá vontade de fazer junto, acho o Fábio
tão dinâmico que imagino como seria uma aula presencial na quadra da Colmeia com ele, a Denise a
mesma coisa, o Pedro gosta muito, ela é uma pessoa tão carismática, carinhosa. Tem sido muito bom,
poder contar com voces nesse período, nossa familia só tem a agradecer todo empenho, dedicação e
carinho de todos voces.
Que Deus abençoe, que esse lindo trabalho, feito com tanto amor, possa continuar por muito tempo.”
Neide (mãe do Pedro Otavio parrticipa das oficinas de esportes e artes)

“Participo da Colmeia há muitos anos, formei um filho que infelizmente Deus o colheu tão cedo,
frequentava a instituição e cresceu dentro dela com tudo o que oferecia na época, depois inscrevi o
Nalbert, que estava deprimido com a morte do irmão, mesmo sofrendo tanto em presenciar o pequeno na
quadra as lembranças me judiavam, mas venci e permaneci auxiliada por voces e animada com a alegria
do Nalbert na companhia do Fábio.
Fico neste tempo tão difícil de pandemia lembrando das reuniões onde me sinto tão acolhida por voces e
pelas outras mães, tomara que possamos voltar logo para aquele espaço maravilhoso de convivencia, amo
voces e obrigado por tudo”
Elionay (mãe do Nalbert participa da oficina de esportes)

“A adaptação do Miguel no começo foi um pouco difícil, ele teve muita resistência em interagir com os
professores e colegas, mas, com o passar dos dias ele acabou se interessando cada vez mais nas aulas
online. Ele percebeu que única maneira de falar com os colegas do colmeia era através das aulas, mas
ainda assim tive que pedir ajuda para os professores, pedi para conversarem com ele sobre a importância
da participação nas aulas e fui atenciosamente atendida. Hoje ele já sabe que tem os dias certos para
cada aula, nós aqui de casa passamos a participar junto com ele das aulas e atividades. Mesmo assim ele
ainda tem um pouco de vergonha em abrir a câmera, mas as conversas com o professor Fábio vem
ajudando bastante. Agradeço a todos do Colmeia e a todos os colaboradores por fazerem parte de nossas
vidas.”
Leila mãe do Miguel (criança está sendo atendida nas tres oficinas há dois anos)
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“ A Colmeia tem um grupo com muita integração, eu e minha filha nos sentimos acolhidas nesse momento
desgastante da pandemia, cheio de tensões e preocupações. A Gabriela faz aula quatro vezes por semana,
duas com a Malú psicopedagoga, ela evoluiu muito no aprendizado. Faz duas vezes educação física com
o Fábio. Ela gosta muito, as aulas dele tem atividades criativas bem legais. Essas aulas tem feito a
diferença, sem elas nesse momento seria difícil, pois o desanimo iria tomar conta de nós.”
Ilza mãe da Gabriela (criança atendida pela psicopedagogia e pelo esporte iniciou na Colmeia este ano)
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| 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.
No início do ano de 2020 enfrentamos um cenário totalmente desafiador para a implantação de
uma formação profissional no formato online. Foram firmadas parcerias para formatar uma
turma de assistente administrativo e uma de bartender para maiores de 18 anos.
O cenário apresentado pelo mundo do trabalho exigiu inovação da equipe técnica na
formatação das propostas, somando-se ao fato deste mesmo mercado ter sido impactado pelo
COVID 19, que exige de todos criação de novas alternativas de trabalho e renda.
Diante desta urgência, principalmente dos jovens de baixa renda, a organização também
impactada por estes desafios e manter sua sustentabilidade técnica e financeira, utilizou de sua
vasta experiência e de recursos tecnológicos para planejar novas formas de formação.
Em 2020 foram atendidos 60 usuários, com idade entre 15 e 34 anos, ambos os sexos, com
ensino fundamental completo, cursado em escolas da rede pública de ensino. Seguindo os
princípios que regem a Assistência Social, o programa atendeu quem mais necessitava.
Neste formato virtual abrangeu a cidade de São Paulo e outras localidades, anteriormente não
atendidas, pela modalidade presencial.

| Curso: Assistente Administrativo/empreendedor
Este curso foi realizado em parceria com o coletivo, Cultivando Sonhos, em contato com o Sr.
Joao Francisco Dias de Souza. O curso planejado para 2020, na modalidade presencial foi
totalmente reformulado para atendimento online e ao vivo.
O projeto iniciou com o trabalho de divulgação que culminou nos seguintes atendidos:
Quantidade de candidatos

Etapas

218

Convocados via WhatsApp

82

Presentes em Palestras

62

Entrevistados (Presencial e a distância)

32

Aprovados
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As aulas foram realizadas às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, das 17:30 às 20:30h
Os usuários foram matriculados no sistema informatizado da instituição, com os
respectivos documentos pessoais.
Foi elaborado o “carômetro” com fotos enviadas por aplicativo de WhatsApp
Foi feita autorização do uso de imagem dos usuários.
Foi criado um grupo no WhatsApp de usuários e a coordenadora pedagógica, Cecilia
Merisse, para facilitar a comunicação.
Perfil dos alunos:
Gênero

Faixa etária

4%

8% 4% 7%
38%

11%
4%
4%
4%

46%

62%

8%

17 anos

18 anos

19 anos

21 anos

22 anos

23 anos

24 anos

27 anos

28 anos

29 anos

Feminino

Escolaridade

Masculino

Região Moradia

4%

15%
8%
8%
69%

96%

Médio

Superior

Leste

Oeste

Norte

Sul
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O primeiro encontro ocorreu no dia 02/09 entre coordenação, o assistente de projetos Roque
Nascimento e os jovens aprovados com o objetivo de informá-los sobre as rotinas, as
responsabilidades assumidas nas entrevistas, sobre as organizações envolvidas e a proposta
pedagógica.

No dia 14/09 as aulas foram iniciadas, com a educadora do módulo desenvolvimento pessoal,
Denise Amorim, para trabalharem identidade pessoal e grupal, formatação de acordos coletivos
e iniciarem os trabalhos pedagógicos.
Durante os meses que se seguiram foram contemplados todos os módulos previstos no projeto.
No módulo Empreendedorismo contamos com a participação das voluntárias Camila Costa e da
Larissa Marolla, educadoras do programa “Conquiste-se”, as quais trouxeram uma proposta de
trabalhar o desenvolvimento pessoal dos jovens de uma maneira dinâmica, auxiliando no
autoconhecimento trabalhando também as expectativas e desafios que vão enfrentar após a

30

conclusão do curso. Para isso, utilizaram ferramentas de autoconhecimento fornecidas pela
“Cuboh”, utilizaram dois encontros de 03 horas.

Organização dos Conteúdos:
Comunicação = 5 encontros de 3h
Módulo Básico e Gestão
62hs

Raciocínio Lógico = 5 encontros de 3h
Orientação Vocacional e profissional = 5 encontros de 3h
Desenvolvimento Pessoal = 3 encontros de 3h
Gestão Pessoal e profissional = 4 encontros de 3h
Cultivando Sonhos = 7 encontros de 3h

Módulo Específico
18h

Rotinas Administrativas = 6 encontros de 3h

Os relatos dos educadores foram positivos, mencionaram que o grupo foi maduro, participativo
e esforçado. Apresentaram dificuldades no acesso à internet, acomodação para
acompanhamento das aulas e principalmente com relação a abertura da câmera.
Devemos considerar que para os jovens o uso do celular se faz atraente e fácil para contatos e
conversas informais, mas para participar de curso de profissionalizante o qual exige atenção,
concentração e ética, ficou mais complexo.
Com o passar do tempo foram evoluindo e passando a interagir mais com as propostas em sala
de aula, reservando um local na casa um pouco mais adequado para a participação nas aulas,
abrindo a câmera em momentos oportunos, atendendo assim algumas expectativas dos
educadores em termos de melhor envolvimento e participação. Alguns participantes denotaram
dificuldade no que tange a necessidade de perguntar, de expor as dúvidas, ampliar discussões e
até mesmo compartilhar os aprendizados durante os encontros.
Os educadores de gestão, comunicação e orientação profissional deram início a construção de
projeto de negócio considerando o projeto de vida e carreira e o exercício de apresentação em
público. A sala foi subdividida em 05 subgrupos para melhor organização do trabalho.
Utilizaram de um plano de negócios no modelo CANVAS (modelo de ferramenta da Microsoft) ,
e foram orientados para cada uma das propostas de negócio, considerando a aplicabilidade
neste contexto de pandemia e da necessidade de empreender para a própria sustentabilidade.
Os grupos ficaram muito envolvidos, esperançosos com possibilidade de criarem sustento para
eles próprios e para sua família.
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Iniciamos um processo de orientação conjunto considerando também a presença da
coordenação como mediadora no grupo de WhatsApp e no acesso aos e-mails para
encaminhamentos aluno x educador.
O módulo empreendedorismo/finanças pessoais iniciou um processo de construção de
pequenos vídeos individuais intitulados “pitch” com alguns minutos para apresentações
pessoais os quais foram apresentados na formatura.
Foi organizado um processo de gravação aos sábados com a participação da equipe de
comunicação do campus UNIFESP-Unidade Santo Amaro, a colaboração do auxiliar de projetos
Roque nos dias 14;21 e 28/11 das 9 às 12hs. Os alunos foram subdivididos em grupos de 10 por
data. A gravação foi realizada pelo fotógrafo Will em conjunto com voluntários da UNIFESP.
Tivemos no dia 23/11/2020 a presença da Gisleine Rosário, no módulo gestão, para
apresentação da oficina de currículos e de processo seletivo. Durante a oficina foram abordadas
questões sobre postura profissional, erros comuns em entrevistas de emprego, apresentação da
Lei de Aprendizagem e buscadores de empregos, processo seletivo virtual como tendência de
mercado e passo a passo para a elaboração dos currículos. Os alunos interagiram bastante,
trouxeram experiências e expectativas em relação ao mundo do trabalho.
Como parte da atividade de elaboração dos currículos os alunos exercitaram o envio de e-mails,
apresentando-se formalmente e encaminhando o documento em anexo como se estivessem se
candidatando a vaga de emprego. Os casos que necessitavam de mais orientações foram
tratados de modo individual, muitos alunos relataram que essa experiência foi muito positiva,
pois tinham o costume de apenas enviar os e-mails sem, ao menos, cumprimentar o
selecionador/empresa.
Foram constituídos os seguintes grupos e modelos de negócios:

Grupos

Modelo de Negócio

Integrantes:
Allan Ferreira Baz Cunhana (Porta-voz)

01

Luminária Coral Lunar

Eduarda dos Santos Rocha; Mariana da Silva Lima; Mateus
Sandes Jesus; Stephanie Santos da Silva e Yargo Bezerra
Souza
Alessandra Pereira Costa; Erick Fernandes

02

Aplicativo Zona

03

Brigadeiro Gourmet
Alcoólico

04

E-book de auto ajuda

Isabel Panchame (Porta-voz); Karina Maria de Lima; Luana
Santana Santos e Rebeca Araújo Silva
Beatriz Franco da Costa; Erick Gustavo
Hellen Karoline Santana de Paula; Laura Bitencourt de
Almeida; Sarah Oliveira (Porta-voz) e Thais Silveira Alves
Emily Carmo França; Erick Matheus; João Pedro da Silva
Coutinho; Luiz Felipe Pereira da Silva; Wellington
Alexandre Alves e Vanessa Pereira

32

Avaliação
Foi feita avaliação institucional para que pudéssemos ter dos participantes a devolutiva de cada
módulo, como viveram e como acreditam que contribuímos para o desenvolvimento pessoal e
profissional deles. Além de propiciar a oportunidade de darem sugestões para os próximos
grupos.

Formatura:
A formatura foi organizada com apoio
do Cultivando Sonhos e apresentada
via Youtube à convidados, exemplos:
familiares e amigos dos alunos,
parceiros e voluntários.
Os alunos fizeram apresentações dos
seus projetos e planos de negócios.
Foram elaborados vídeos individuais de
apresentação pessoal no campus da
UNIFESP Santo Amaro.
Em virtude de a faixa etária ser até os 29
anos, alguns aproveitaram a possibilidade de empreender. Um dos casos foi o jovem Alan que
iniciou sua trajetória no ramo de desenhos, criando assim um site com portfólios de suas artes
como quadros e desenhos em grafites. Além dele, o aluno Erick Matheus foi aprovado para atuar
como aprendiz, próximo a sua residência numa empresa de logística, também a aluna Emilly
recebeu uma proposta para atuar no setor administrativo, em outra cidade.
Durante o curso procuramos estimular o jovem na busca da sua empregabilidade, se tornando
protagonista de suas escolhas e preferências profissionais, deste modo houveram casos de
empregabilidade espontânea, que independeram da instituição.
Estes são os dados obtidos até o momento, porém a empregabilidade é um processo contínuo
e dinâmico e seu resultado aparecerá a médio prazo. Para futuras indicações ao mercado de
trabalho, estamos com todos os currículos armazenados em nosso sistema
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| Curso: Bartender
Com o avanço da pandemia a instituição reforçou contatos em busca de parcerias para
financiamento deste curso, com sucesso em algumas conversas e reuniões de apresentação da
proposta de trabalho, foram estabelecidas parcerias entre a Colmeia, Caso do Bar, Cachaçaria
Nacional e Buteco do Jay, para a realização de um curso de bartender, online e ao vivo.
Iniciamos, no dia 28 de setembro a divulgação nas redes sociais da instituição e dos parceiros.
Os candidatos inscritos no site da Instituição receberam orientações para participarem de
palestras de apresentação e de orientação sobre o projeto.
As palestras foram realizadas remotamente pela coordenadora pedagógica - Cecilia Merisse para apresentar o formato do curso, tempo previsto, conteúdo programático e regras gerais.
Também participou o assistente de projetos - Roque Nascimento – para explicar as etapas do
processo de seleção dos candidatos. Para a etapa de entrevista contamos ainda com - Gisleine
Rosário - do setor de aprendizagem e parcerias. Esta foi a equipe responsável pelo processo e
que definiu critérios para definição dos aprovados
Após a etapa de palestra os participantes, que atenderam aos requisitos foram organizados em
6 grupos, com uma média de 8 a 10 participantes, para participarem da etapa de entrevista em
grupo, que objetivou analisar cada candidato através de atividades como: apresentação
pessoal, dinâmicas e “quis”, investigando interesse, perfil e impacto na vida profissional dos
candidatos.
Números e fases do processo:
278 Inscritos no site, com indicativo de horários possíveis para participação
108 Participantes em Palestras, nos períodos: 28 Manhã / 25 tarde / 55 noite
44 Entrevistados
35 Aprovados
31 iniciaram o curso
Por termos um número maior de candidatos para participação à noite, estes é que foram
chamados para as entrevistas. Durante as entrevistas recebemos participantes de outros
estados do Brasil como; Bahia, Fortaleza, Paraná, Minas Gerais, além de cidades do interior e
litoral de São Paulo.
Foram realizadas algumas reuniões para conhecimento da instituição e para que os inscritos
entendessem o formato da proposta. Esta estratégia foi positiva pois, mostrou a persistência
dos inscritos e a verdadeira escolha pela participação no curso.
Pelo número de inscritos podemos observar que haveria demanda para atender 3 turmas, uma
em cada período. Esta demanda ficou represada.
O fato de o curso ter sido na modalidade à distância, permitiu que dos 31 alunos, 12 fossem de
outras cidades/ estados: Itapecerica; Mongaguá; São Vicente; Minas Gerais, Bahia, etc
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O curso foi iniciado em 13 de outubro, distribuído em encontros de 2h cada, das 19h às 21h.
Foram feitas reuniões para planejamento e organização dos conteúdos, divididos em 2 módulos:
Gestão empreendedora, com 10h/aula – com a educadora Cristiane Teixeira Lourenço
Coquetelaria, com 20h/aula - com o educador André Amuri
Para que os participantes compreendessem o método pedagógico utilizado pela Colmeia, foi
esclarecido que os módulos tratam de questões ligadas a aspectos pessoais e profissionais.
Deste modo, atuamos para o seu desenvolvimento pessoal e para capacitá-los para o mundo do
trabalho, fortalecendo assim a inserção na área e também as possibilidades de abertura do seu
próprio negócio.
No módulo coquetelaria foram organizados conteúdos numa lógica pedagógica que contribuísse
para o entendimento da área mesmo para quem ainda não teve oportunidade de trabalhar
diretamente com a montagem de coquetéis, mas almeja uma possibilidade dentro do seu
ambiente de trabalho na área de alimentos e bebidas.
No módulo gestão investimos em conteúdos que contribuíssem para o fortalecimento de
atitudes empreendedoras por acreditarmos que na área da coquetelaria o mercado de
pequenos negócios e investimentos em eventos e/ou serviços é muito forte.
Foram trabalhadas e potencializadas atitudes empreendedoras, montados pequenos
empreendimentos via o “Canvas” organizando as ideias para futura apresentação aos parceiros
financiadores. Todos os trabalhos eram possíveis de investimento, alguns foram inovadores para
o mercado e necessários neste período que estamos vivendo.
O curso teve seu término em 17 de novembro/20, com a realização da formatura que ocorreu
com a participação das famílias, amigos, educadores e as instituições parceiras. Foi um momento
emocionante, os grupos fizeram apresentações de seus planos de negócios, um representante
da turma foi o orador e descreveu o impacto do curso na vida da turma além de depoimentos
espontâneos.
O curso foi muito bem avaliado pelos alunos, inclusive com relação a parte teórica, o que
consideramos muito positivo pois, o comum na profissão de bartender é o fato de aprenderem
a preparar coquetéis a partir da observação, sem nenhuma fundamentação teórica. E, desta
forma, quando puderem executar a prática estarão melhor preparados.
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MSX Internacional
Em parceria com MSX Internacional foram oferecidos 2 cursos de bartender, online e ao vivo,
durante o segundo semestre, para 60 jovens.
A Colmeia mantem parceria para a realização de cursos de bartender há mais de 10 anos com a
DIAGEO do Brasil, idealizadora do Programa Learning For Life. A MSX foi contrata pela DIAGEO
e tem a responsabilidade de executar o programa.
Os cursos foram planejados para acontecerem presencialmente, porém devido a pandemia
estes foram adaptados à modalidade online e ao vivo, por acesso a uma plataforma criada pela
MSX.
À Colmeia coube o desenvolvimento dos conteúdos de coquetelaria, pelo educador André
Amuri.

Instituto Cooperforte
O instituto lançou um edital em 2019 e A Colmeia concorreu com o Projeto “Enter” Para o
Mundo do Trabalhou e foi aprovado.
O projeto previa capacitar 30 jovens, de 18 a 25 anos, em cursos de assistente administrativo
com ênfase em informática para promover o desenvolvimento pessoal dos atendidos para
fortalecer suas atitudes intra e interpessoais e incluir 70% dos atendidos no mundo de trabalho.
Sua previsão de início era o primeiro semestre de 2019, porém devido a pandemia a data foi
remarcada algumas vezes ao longo do ano e, em novembro, fomos comunicados do seu
cancelamento.
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| Programa Aprendiz
A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, sobre Proteção Social Básica, garante a promoção e
integração ao mercado de trabalho, visando desenvolver habilidades e competências
profissionais e pessoais de adolescentes/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 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 Aprendiz Colmeia, criado em 2008, apoia-se na portaria 723/12, que propõe a
execução de 400 horas de atividades teóricas, entre conteúdos básico e específico, executadas
pela Colmeia e 880 horas de atividades práticas executadas pela empresa parceira para
contratos de 11 meses. Para contratos de 18 meses de duração a carga horária total passa para
1.840 horas, sendo que 552 horas teóricas e 1.288 práticas. Para cumprir com a formação teórica
foi realizada uma formação inicial com 80 horas, encontros semanais com 6 horas e mais um
encontro mensal, intitulado de “encontrão”. No ano de 2020 foram atendidos 32 aprendizes,
sendo:
22 em cursos de rotinas administrativas e
10 em curso de serviços em hotelaria.
A composição do grupo se deu por participantes dos cursos de qualificação profissional
oferecidos pela Colmeia e candidatos que se inscreveram pelo site da Instituição.
Em virtude da pandemia as empresas parceiras tiveram a redução do seu quadro de
funcionários, que impactou na cota de contratação de aprendizes.
Foi um ano desafiador onde vivemos momentos de muitas incertezas, redução de contratos e
de jornada de trabalho além de medidas provisórias do Governo. Tanto as empresas quanto a
Instituição adaptaram-se para a modalidade de trabalho home office, com isto as atividades
teóricas do Programa Aprendiz aconteceram pela plataforma do Googlemeet, sempre ao vivo,
para garantir maior interação.
Passamos mais recursos tecnológicos para facilitar a comunicação, como classroom, por
exemplo e WhatsApp para nos comunicar com os aprendizes e parceiros. As entrevistas de
emprego também foram adaptadas para o online, onde os candidatos passaram a ser
entrevistados de suas casas.
A coordenação pedagógica, educadores e equipe sentiram dificuldades em transformar os
conteúdos aplicados de forma presencial para a modalidade à distância, tiveram questões
comportamentais dos aprendizes como resistência para ligarem as câmeras e microfones
durante as atividades e os obstáculos foram sendo vencidos aos poucos.
Os conteúdos foram divididos em módulos básico e específico conforme orientação do
Ministério do Trabalho e Emprego.
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Cursos validados pelo Ministério do Trabalho, oferecidos pela Colmeia:
Rotinas Administrativas
Informática
Serviços em Hotelaria
Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas em 2020, ocorreram algumas efetivações de
aprendizes após o término de contratos, a grande maioria dos jovens que participam deste
Programa anseiam pela continuação de trabalho na empresa onde iniciaram sua trajetória
profissional.

Jovens efetivados pelas empresas após contrato de aprendizagem:
Dennis Oliveira – Restaurante Nakka; Giovana Domenes de Lima Carvalho- Restaurante Nakka e
Rony Gabriel Ramos da Silva- Construtora Ferreira Guedes

Depoimento de aprendiz efetivado:
“ Sou o D. era aprendiz no Restaurante Nakka e fazia parte do grupo de aprendizes do Colmeia.
Primeiramente, gostaria de agradecer o tempo que passamos juntos, eles foram essenciais para a pessoa
e profissional que me tornei. Parabenizo também a equipe Colmeia que sempre me atendeu bem e que faz
um trabalho que ajuda muitas pessoas em diversos aspectos, sendo um deles, a inclusão dos jovens no
mercado de trabalho, ajudando assim, muitas famílias e os mesmos a se prepararem para o mundo
profissional que virá pela frente.
Muito obrigado por tudo”

Parcerias com empresas no exercício:
Construcap – CCPS
Construtora Ferreira Guedes
Restaurante Nakka
Inova Saúde
Prodata Mobility Brasil
The Word Executive Flat
Bertelsmann Brasil Participações
Trendfoods – Gendai
Apesar das dificuldades de inserção profissional dos jovens, principalmente diante da pandemia,
foram encaminhados 97 jovens para vagas de emprego, sendo em sua grande maioria
participantes dos cursos de qualificação profissional, os demais foram jovens que se
cadastraram em nosso banco de vagas para o Programa Aprendiz Colmeia.
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| Parcerias
Casa do Bar / Boteco do Jay / Cachaçaria Nacional
Apoiadores financeiros para realização do curso bartender
Construcap
Apoiadora financeira do Grêmio – Colmeia - SCFV
Cultivando Sonhos
Apoiador financeiro do curso de assistente administrativo/empreendedor
Voith Hydro LTDA e Voith Paper Máquinas e Equipamentos LTDA.
Foi realizado um processo seletivo para identificar adolescentes com perfil pessoal adequado às
necessidades do programa de aprendizagem da Voith DUAL 16.
Para tanto, a Colmeia realizou o processo seletivo com total de 96 adolescentes que,
anteriormente tiveram seus históricos escolares analisados pelo SENAI.
Ao final de todo o processo a Colmeia encaminhou à Voith laudos de 20 candidatos classificados.
O processo foi realizado pelas equipes a Voith juntamente com profissionais da Colmeia: Claudia
dos Santos e Gisleine Rosário.
O processo ocorreu nos dias 11 a 20 de novembro.

Meu futuro.pro
Em março fomos procurados por, Daniel Corral e Caio Ribeiro de Mello, representantes do
MeuFuturo.pro para conhecermos mais sobre as propostas de trabalho e apresentarmos os
nossos serviços. Após algumas reuniões foi combinado de inserimos nossas logomarcas nos sites
para que um fortalecesse o trabalho do outro, uma vez que são trabalhos complementares.
Posteriormente iniciamos uma proposta para a construção de um aplicativo de projeto de
vidam, a ser utilizado por estudantes, acompanhados por professores das escolas considerando,
inclusive a proposta da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, como uma necessidade das
escolas.
Durante o ano ocorreram várias reuniões entre as equipes para análise e verificação de
vantagens e desvantagens, entre adquirir plataformas existentes em outros países e realizar
adequação à realidade brasileira ou criar uma plataforma.
A Colmeia apresentou à equipe do MeuFuturo os profissionais: Roger Yamaguishi e Marisa
Abujamra, pela experiência e perfil profissional que ambos apresentam, para que fossem
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consultados sobre interesse profissional em integrarem a equipe do Meu Futuro e contribuírem
com os conteúdos técnicos da plataforma.
Contamos com grande apoio da equipe MeuFuturo para divulgação da IV Jornada, elaboração
do e-book e do vídeo além, de contribuição com a trilha de divulgação do evento. Participou do
evento Daniel Corral, que apresentou a proposta do aplicativo aos participantes do evento e
teve grande aceitação.
Nos desligamos do projeto em novembro após análises financeiras. A Colmeia não pôde dar
seguimento ao projeto por ter uma natureza diferente de startup e não suportar as necessidades
de investimento em um negócio de risco.
Estabelecemos uma parceria com o projeto INCLUB para
realização de cursos de capacitação para pessoas com deficiência
intelectual leve, com idade entre 18 e 50 anos. As profissionais
responsáveis pelo atendimento foram: Vânia Paula de Souza e
Adriana Patrícia de Souza.

Módulo I
O curso tem uma metodologia prática, com recursos lúdicos, dinâmicas, bate papos, de forma
que as aulas sejam estimulantes e interativas para facilitar a experiência e o aprendizado.
Também foi abordado o autoconhecimento para que o participante gradualmente fosse
percebendo suas qualidades, habilidades e preferências.
Participaram deste módulo: 54 pessoas

Módulo II
O curso abordou os conhecimentos básicos para o trabalho na relação com o Cliente, na
orientação sobre o comportamento e forma de atender, tanto cliente externo como interno.
Foram abordadas também as etapas mais frequentes de um Processo Seletivo para cargos
dedicados à PcDIs.
As relações interpessoais e o autoconhecimento são sempre os alicerces da base de
conhecimento proposta em nossos cursos. Em todas as aulas elementos de autoconhecimento
são inseridos e estimulam o grupo a refletir sobre seu modo de agir e pensar.
Participaram deste módulo: 29 pessoas
As turmas apresentaram dedicação, interesse, participaram ativamente das aulas. Não houve
dificuldades quanto a utilização da plataforma Zoom.
Alguns jovens não sabiam ler, porém isso não foi impedimento para a participação ativa na aula.
Utilizamos de vários recursos para atender aos jovens com dificuldades de leitura. Foram
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utilizados exercícios, dinâmicas, trabalhos, simulações e explanações. As avaliações tanto dos
participantes quanto dos familiares foram positivas.
Depoimentos:
O curso proporcionou uma valorização do L*. Ele ficou motivado e senti que a auto estima dele
melhorou. Sentiu orgulho de ter participado e isso fez com que ele compartilhasse a conquista do
certificado com os familiares. (Josefa)
Essas moças são muito produtivas, positivas e do bem! Tudo o que fazem é com muito amor!
Muita confiança em vcs! (Eunice G)
O curso foi de extrema importância para o meu filho, ele teve oportunidade de conhecer novas
pessoas, conhecer profissionais que o incentivaram e mostraram pra ele que ele é muito capaz
(Viviane C)
O curso foi muito construtivo! Além de oferecer um ambiente extremamente acolhedor,
contemplou toda a proposta inicial. Foi animado, motivador, e gratificante no término. Minha
filha se emocionou ao mencionar: eu consegui concluir um curso, mãe ! (Viviane)
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Contatos institucionais para novas parcerias:

Experience São Paulo
Fomos procurados pelo Sr. Aldo Almeida, gerente da CVC, por nos conhecer por ocasião do
projeto Trilha Jovem, realizado em 2008, para propor uma parceria de empregabilidade para
jovens em um novo empreendimento na área de turismo.
O projeto visa a criação de um complexo com inúmeros produtos e serviços do segmento
turístico: desde passeios turísticos da cidade de São Paulo, culinária, agência de turismo e centro
gastronômico. Também seria criado o Experience Social, com vistas a empregabilidade de
jovens da Colmeia para atuarem em diversas frentes de trabalho.
O Colmeia subsidiou o projeto Experience Social sobre aspectos relativos a juventude e trabalho,
para fortalecer a proposta geral. Devido a pandemia o projeto não avançou, pois o mesmo
dependia de financiamentos.
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NESPRESSO
Foi solicitado à Colmeia uma proposta para curso de barista e atendimento ao cliente, para ter início em 01 de
abril, com 108h de duração total. A proposta previu visitas técnicas à Nespresso e um encontro de 4 horas com
profissionais da empresa.

PROJETO AURORA SOLIDÁRIA
Nos foi solicitado, pela sr. Elaine amara, do Projeto Aurora Solidária, uma proposta de
qualificação profissional para jovens do Grajaú. Foi encaminhada proposta para bartender (40h)
e de assistente administrativo (105h)

Geração de Progresso
Participamos do edital com projeto para atendimento psicopedagógico. O projeto foi realizado
diretamente na plataforma prosas. Eles receberam 80 projetos e 6 foram aprovados.

Programa Talentos de Futuro
Em fevereiro a Colmeia foi convidada a participar do lançamento do programa, promovido pelo
Instituto Algar.
Durante a apresentação foi feito um convite às instituições presentes para participarem de uma
capacitação dirigida a educadores sociais. A capacitação visa promover a qualificação de jovens
na faixa de 14 a 23 anos, O programa com 60 horas pode ser distribuído por um semestre. Além
da capacitação o projeto previa apostilas com a metodologia, para o usuário e outra para o
educador.
O programa não previa nenhum aporte financeiro para o seu desenvolvimento, ficando a cargo
das instituições as despesas de execução. A Colmeia ficou de avaliar a proposta, no entanto
devido a pandemia o programa foi suspenso.

C6bank e B3 Social
Foram realizadas reuniões com as representantes, Marina Pasquali Marconato Mancini do
C6bank e com Dagmar Cândido, do B3 Social. Ambos os casos para apresentação da Colmeia
com intuito de aproximação e possibilidades de parcerias.

GVA - Global Vocational Assessment
Fomos procurados pelo psicólogo Gualter César, de Luanda, Angola, para uma possível parceria.
Ele é fundador da GVA - Global Vocational Assessment, uma ferramenta que ajuda as pessoas a
melhor perceberem o seu perfil comportamental para definição de cursos e profissões.
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Após algumas conversas entendemos que a ferramenta só poderia ser comercializada por uma
empresa que atue com validação de testes, que não é o caso da Colmeia, sendo assim o
direcionamos à Vetor Editora, para que ele pudesse dar continuidade ao assunto.

NaMesa
Em novembro foi enviada uma proposta de parceria para a empresa NaMesa Consultoria, para
realização de cursos de atendimento ao cliente, com 60 horas de duração. A ideia principal era
de a Colmeia ser responsável pela formação básica e a empresa NaMesa pela parte especifica
do curso, com profissionais da empresa que possuem a visão do negócio de consultoria nos
segmentos de alimentos e bebidas.

Projeto Curucutu
Em dezembro a Colmeia foi apresentada a profissionais do Departamento de Saúde Indígena da
UNIFESP, por intermédio da orientadora profissional, Sandra Loureiro.
Este setor que é responsável por Saúde Indígena é dirigido pelo Dr. Marcos Schaper dos Santos
Junior e juntamente com sua equipe pudemos trocar diversas informações sobre os trabalhos
das duas instituições e após algumas reuniões de esclarecimentos a Colmeia preparou algumas
propostas.
Uma para inclusão de um profissional indígena na formação de orientadores profissionais, com
bolsa integral, uma para socioaprendizagem e uma para programa de orientação
vocacional/profissional para adolescentes e jovens indígenas, todas a serem apresentadas no
início de 2021.
O projeto foi batizado com o nome de Curucutu, por sugestão de todos os integrantes.
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| Capacitação da Equipe Técnica
Participações da coordenadora pedagógica, Cecilia Merisse:
Participação no Cast, pela Plataforma Bussola, sobre como manter uma equipe motivada e
trabalhando à distância, no dia 01 de abril.
Participação em live realizada pelo SINESP = Sindicato Nacional das Escolas de São Paulo, sobre
aprendizagem, sala de monitoria, uso de plataformas, EAD e presencial, no dia 30 de abril.
Participação em dois eventos ofertados CONJUVE = Conselho Nacional de Juventude:
1. Simpósio de Formação sobre empregabilidade e juventude; inclusão produtiva no Brasil
fornecida no dia 06 de maio.
2. Impactos da COVID com a participação de Maria Luíza Fontes sobre setor produtivo e taxa
de desemprego na juventude, no dia 06 de maio.
Participação de LIVE oferecida pela Fundação Getúlio Vargas sobre formação mediada pela
tecnologia, no dia 07 de maio.
Participação na LIVE do professor Marcelo de Melo as 20h indicado pela OV , no dia 14 de
maio.
Live com a FGV = Seminário de Inclusão Produtiva SEBRAE Nacional
Com importantes participações: Gustavo Cesario do SEBRAE Nacional, Vinicius Mendes do
Instituto Besouro se empreendedorismo e Helena Assis da Aliança empreendedora do Brasil.
Discussão para uma atitude empreendedora no brasileiro de todas as idades, principalmente
pela faixa da juventude, no dia 07 de maio.
Participação no curso de Competências, com Leandro Karnal e Luiza Helena Trajano uma das
empresárias brasileiras de maior sucesso, ícone do empreendedorismo no Brasil e Presidente
do Conselho de Administração da Magazine Luiza, oferecido pela PUC Curitiba, nos dias 24 e
27 de agosto, com carga horária de 8h com certificação.

Participação em dois eventos realizado pela Ong RECODE:
1. Participação na LIVE da RECODE sobre competências e habilidades na tecnologia para a
vida pessoal e profissional de jovens, apresentado por Rodolfo Mortean e Marcelo
Farinha, ambos voluntários do programa, no dia 10 de setembro.
2. Participação em Live, no dia 9 de outubro, com o tema Empoderamento Digital na
Educação: Boas práticas para o público infanto-juvenil. A coordenadora Cecilia Merisse
representou a instituição e apresentou o trabalho realizado nos serviços: Grêmio e
Qualificação Profissional, no formato online.
Participações do Analista de Desenvolvimento, Daniel Alves:
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Webinar | Passo a Passo para a LGPD (lei Geral de Proteção de dados)
Microsoft | 18 de março
Saiba como a TI da Microsoft habilita o trabalho remoto: 4 estratégias (Plataforma 365)
Microsoft | 10 de abril
Webinar sobre os equipamentos de TI do Remakker (reutilização de equipamentos de
informática)
Comercial Techsoup Brasil | 28 de julho
Webinar LGPD Countdown (Lei Geral de Proteção de Dados)
IBM | 13 de agosto
Webinar Google Cloud Platform (Computação na Nuvem)
Alest Consultoria | 20 de agosto
Participação da coordenadora financeira, Maria Aparecida Garbino:
Workshop com Paulo Vieira da Febracis Coaching São Paulo
Sobre Inteligência emocional | De 20 a 26 de julho
Participação de Gisleine Rosário, do programa Socioaprendizagem:

A Lei Geral de Proteção de Dados e a Realidade das OSC´s
Realizado pela FEBRAEDA Carga horária 5 horas Setembro/2020
Programa de Assessoramento – Núcleo Paulus – 20/05
Live em conjunto FEBRAEDA alterações do CEBAS.
Live sobre Captação de Recursos diante da Pandemia
Promovido pela PHOMENTA – 20/04
O Futuro das ONG´s
Webinar Construindo o Futuro 17/06 –
Live- Marcelo da OV- Não lembro a data
Contratações de pessoas LGBTQA+
Live Vagas.com – setembro/20
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| Captação de Recursos
Voluntariado:
A Instituição contou com voluntários que foram valiosos e indispensáveis para o
desenvolvimento e fortalecimento institucional.

Nome

Ação Principal

Carga
horária

Valores

Total

Rede sociais

82

R$
30,00

R$ 2.460,00

Atividade INSTITUCIONAL

Verônica Silva dos Santos

R$ 2.460,00

ATIVIDADE PEDAGÓGICA
Nome

Ação Principal

João Francisco Dias de
Souza

Aula no projeto

Camila Costa

Aula no projeto

Larissa Marolla

Aula no projeto

Projeto
Cultivando
Sonhos
Cultivando
Sonhos
Cultivando
Sonhos

Carga
horária
21
3
3

Valores
R$
50,00
R$
50,00
R$
50,00

Total
R$ 1.050,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 1.350,00

CONSELHO E DIRETORIA
15 - Conselheiros
Diretoria - tesoureiro
Presidente

Assembleias
Atividades
diversas
Atividades
diversas

20
12
250

R$
62,00
R$
62,00
R$
62,00

R$ 1.240,00
R$ 744,00
R$
15.500,00
R$ 17.484,00

Total Geral

R$ 21.294,00

Cursos livres:
Curso de artes plásticas: entre os meses de janeiro a foram realizadas aulas presencial e após
o mês de março os atendimentos passaram a ser remotos, para 16 alunos/ano.
Danças circulares: foram atendidos 8 alunos até março e após este período o curso foi
suspenso.
Curso de bartender: devido a procura por pessoas fora do perfil social aplicado no programa
de qualificação profissional foram realizadas turmas de bartender, com 26 participantes.
Garimpo Colmeia: A Colmeia recebeu doações de roupas e acessórios ao longo do ano mas,
devido a pandemia não pode realizar eventos para venda. Apesar disto, recebeu
esporadicamente algumas famílias que nos procuraram e foram atendidas individualmente.
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Cestas básicas:
A Colmeia recebeu algumas cestas básicas para ajudar os familiares do projeto Grêmio Colmeia
e educador que se encontrava em dificuldades.
A iniciativa foi de uma gerente de RH de uma das nossas empresas parceiras do Programa
Aprendiz. As cestas foram devidamente doadas para famílias e um educador da casa.
Greenergy Brasil Trading
Em julho fomos contatos por profissionais da empresa que fizeram uma entrevista com a
coordenadora técnica Marisa Donatiello, para entendimento dos projetos realizados pela
Colmeia.
Posteriormente nos foi solicitado o preenchimento de uma Declaração de Conformidade – Préanálise Greenergy para doação e em outubro fomos notificados da aprovação da doação pela
matriz da empresa, com sede no Reino Unido.
Em dezembro recebemos uma quantia para ser destinada aos cursos profissionalizantes a
serem realizados em 2021.
Máquina de doação sublimação e impressora.
Foi doada por Liliana de Gregório, voluntária da Colmeia, uma prensa térmica para sublimação
8. A máquina permite sublimar produtos como bonés, canecas, camisetas, entre outros. A
intenção de ter este produto é para que jovens possam aprender a manuseá-las e com isto
adquirirem uma nova ocupação profissional. Também tem sido discutida a possibilidade de
confeccionar algumas peças que possam ser vendidas pelo Garimpo Colmeia.
A prensa necessita de uma impressora para o serviço, e diante desta dificuldade a presidente da
Colmeia, Sra. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, fez a doação da impressora.
Cacau Show
Recebemos 500 unidades pack mini ovinhos. Os mesmos foram doados aos usuários, que
retiraram diretamente da instituição. Como houve sobra doamos para uma organização social
que atua com famílias refugiadas, indicada pela voluntária Liliana e Gregório.
Clínica Fares
Recebemos em doação 26 cestas, com produtos alimentícios de doação: 1 panetone, 1
chocotone, 3 bolos, 2 biscoitos, 1 bolinho e 1 torrone.
Os produtos foram retirados diretamente da clínica, doados às famílias do Grêmio-Colmeia que
retiraram na sede da Colmeia.
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| Quadros de atendimentos
Nº
1
2
2

Serviços

Pagos

Gratuitos

Nº de atendidos

Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional

15

-

15

Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional (EaD)

21

-

21

13 alunos de
2020 e
12 concluintes
2019

-

25

6

-

6

Curso de Formação de Orientador Profissional – 1 ano e
meio

3

Curso de Reorientação de Vida e Carreira

4

Programa de Orientação Vocacional / Profissional

138

27

165

5

Reorientação de Vida e Carreira

13

-

13

IV Jornada de Orientação Profissional (virtual)

152

-

152

Grupo de Estudos

08

-

08

-

255

255

378

282

660

Pagos
378

Gratuitos
282

Nº de atendidos
660

32

32

90

90

02

83
26
32
96
16
08
1.043

6
7
8

4 Lives/webinar sobre Orientação Profissional
Total

Serviços
Núcleo de Orientação Vocacional/Profissional
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Grêmio – Colmeia
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Capacitação 1º Emprego
Projeto Inclub – capacitação para PcDIs*
Curso bartender / modalidade ead
Programa socioaprendizagem
Processo seletivo Voith
Artes plásticas
Danças circulares
TOTAL

81
26

32
96
16
08
605

438

*Os valores aplicados no curso variaram entre 95,00 e 150,00 – equivale a 9% a 14% do salário
mínimo - devido ao público ser de baixa renda.
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