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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 79 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
TRIÊNIO: 2018 A 2021

Deliberativo
Ângelo Arthur de Miranda Fontana
Antônio Basile
Carlos Antônio 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
Patrícia Capobianco Porto Agrícola
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)

www.colmeia.org.br | (11) 3881-1545 | @colmeiaorgoficial

5

CENTRO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL / PROFISSIONAL

O Centro de Orientação Vocacional/Profissional ofereceu 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

Desde o início da pandemia os atendimentos e cursos passaram a ser realizados de modo online
e ao vivo.
Este Núcleo presta serviços a pessoas de todas as faixas etárias e classes econômicas, com o
recurso financeiro obtido oferece à instituição sustentabilidade parcial, que é direcionada aos
custos de projetos oferecidos gratuitamente.

1. 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 realizado em oito sessões com duas horas e meia cada, sendo que a última
incluiu os pais para apresentação dos resultados.

2. 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.
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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

3. 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 (2021) é dedicado a apresentação de conteúdos teóricos e no último semestre
(2022) a proposta é de realização de atendimentos práticos, supervisionados.
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: Claudia Bortolleto

4. 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.
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5. 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.

6. 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

7. Palestras/ LIVES




Roda de Conversa, escolha profissional e pandemia
O Novo Ensino Médio: mudanças, desafios e orientação profissional de jovens.
Conheça o PPA: programa de preparação para a aposentadoria

Acesse o link para visualizar das publicações: AQUI
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Programas lançados em 2021:
8. Programa de Preparação para a Aposentadoria – PPA
Formulado especialmente para empresas e seus colaboradores e pessoas conectadas com as
mudanças da segunda metade da vida.
PPA é um Programa de Planejamento para a Aposentadoria que ajuda a avaliar, explorar e
desenvolver um novo projeto de vida ativa e sustentável.
Objetivos:


Por meio de uma metodologia testada, o programa permitirá:



Identificar, refletir e desenvolver o Projeto Futuro de Vida e Trabalho, com mais
sentido e satisfação



Organizar as etapas para construção de uma vida com qualidade e sustentabilidade



Posicionamento em um novo cenário e recomeço, com perspectivas positivas

9. Orientação Vocacional/Profissional para escolha de Itinerários Formativos do Ensino
Médio
Esta nova orientação profissional voltada aos alunos ao final do ensino fundamental II busca
auxiliá-los a identificar os itinerários formativos que desejam trilhar e a identificar essa escolha
entre as opções oferecidas pela sua escola. Ao final da orientação, o estudante “desenha” sua
trajetória acadêmica no Novo Ensino Médio. A riqueza desse programa está em prover de
sentido essa etapa escolar do adolescente articulando-o, à medida do possível, ao seu projeto
profissional futuro.
Durante esse processo, o estudante reflete sobre seus interesses, habilidades, valores e
características pessoais a partir de atividades de autoconhecimento. Também pesquisa os
conteúdos disciplinares presentes nos quatro itinerários formativos, bem como, sobre os cursos
do itinerário Formação Técnica e Profissional, com base no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos.
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Projeto de vida
Firmamos parceria com PROJETO ESTAÇÃO JOVEM da organização Estação Conhecimento de
Arari, com o objetivo de atuar no eixo: projeto de vida. Foram atendidos 12 jovens, com idade
entre 15 e 29 anos. No entanto haviam 30 vagas disponibilizadas.
A proposta considerou quatro aspectos principais: o autoconhecimento; a consciência sobre o
significado das escolhas: aprender a ponderar e a escolher; o mundo do trabalho e, por fim, o
planejamento para o futuro.
Assim, a proposta foi instrumentalizar os jovens para aguçarem a percepção no sentido de
compreenderem que são sujeitos ativos capazes de realizar escolhas significativas na construção
do futuro.
As aulas foram realizadas no modo on-line, ao vivo, tendo em vista a localidade da ONG, ser na
cidade de Ariri, no Maranhão.
Foram ministrados seis encontros, 3 de agosto ao dia 19, com duas horas cada aula, duas vezes
na semana, nas terças e quintas, das 10h às 12h da manhã. Ao todo foram 12 horas de aulas.
Objetivos do projeto:



Refletir sobre o sentido e o significado do trabalho por intermédio da produção do
discurso de cada indivíduo.



Instrumentalizar esse público para que possam se perceber como sujeitos ativos
capazes de realizar escolhas significativas.



Oferecer a oportunidade de síntese do processo educacional para que cada um possa
pensar em sua trajetória de vida, nas profissões, no mundo e, a partir dessa reflexão,
ser possível a elaboração de um projeto para o futuro.
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Quadro de atendimento do Setor de Orientação Vocacional/Profissional – 2021

Nº
1
2
3

4

5

Atividades
Programa de Orientação Vocacional / Profissional

Gratuito

Pago

Total

34

131

165

07

07

Reorientação de Vida e Carreira
Curso de Formação de Orientador Profissional –

11 com início em 2021 e 09

190 h

continuidade de 2020

Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional
Curso de Aperfeiçoamento em Orientação
Vocacional/Profissional – Modalidade Ead0

20

18

18

05

05

07

07

6

Curso de Reorientação de Vida e Carreira

7

Live: O novo ensino médio

67

67

8

Live: Escolha profissional e pandemia

15

15

9

Live: sobre preparação para aposentadoria

10

10

10

PPA – Programa de Preparação para aposentadoria

03

03

11

Programa de orientação sobre itinerários formativos

03

03

12

Grupo de Estudos

10

10

13

Atendimento para Projeto de Vida
Total

12
138

12
195
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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 20 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 atua em contraturno escolar, e com o contexto pandêmico, de abertura e fechamento
das escolas, muitas famílias deixaram de trazer seus filhos para o bairro, algumas levaram seus
filhos para outras regiões para terem apoio de parentes, enquanto trabalhavam. Outras crianças
precisaram dividir seu tempo de internet com irmãos, para aulas escolares. Com tudo isto,
tivemos um número muito reduzido de matriculados, comparativamente a anos anteriores.
O Serviço foi oferecido com gratuidade total, e ofertadas atividades de: esportes; oficina de
raciocínio lógico, Artes visuais/fotografia, Contação de histórias e Artes.

Trabalho desenvolvido com as famílias:
Durante o primeiro semestre do ano de 2021 o trabalho com as famílias ficou centralizado no
grupo de WhatsApp para tornar a comunicação mais ágil. Exemplo: Busca por atendimento com
psicólogos em UBS; orientações quanto ao acompanhamento das dificuldades no diálogo entre
pais e crianças, por vezes a criança que se sentia muito sozinha e nos solicitavam um tempo
maior para que tivesse alguém para conversar. Não ocorreram atendimentos complexos, a
maioria com perfil de falta de companhia.
No segundo semestre tentamos retomar as atividades presenciais com o grupo da
psicopedagogia e com a voluntária da oficina de fotografia, tivemos apenas 06 crianças que
voltaram, frequentaram e criaram rotina conosco e no final do ano a oficina de artes também
passou a ser presencial, por solicitação das próprias crianças.
Mediante nossas observações diárias, fizemos algumas conversas com as famílias com o intuito
de melhorar a convivência tanto na instituição como no lar.
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As famílias trouxeram muitas dificuldades com as propostas das escolas e os atendimentos na
área da saúde, além do medo diante do retorno ao presencial.
Algumas famílias nos informaram que haviam optado por procurarem familiares distantes
principalmente aqueles que moravam em chácaras ou em outras cidades na busca de
proporcionar aos filhos uma dinâmica mais tranquila, mesmo que lhes custasse a distância e a
saudade.

📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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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.

Curso de Bartender

Neste ano foram estabelecidas parcerias entre a Colmeia, Cervejaria Barley, Casa do Bar e
Destilaria Meia Lua, para a realização de 4 turmas, online e ao vivo, com 100% de gratuidade,
sendo duas por semestre. A partir da segunda turma passamos a contar com o apoio da empresa
Distillerie Stock do Brasil.
Devido a pandemia os cursos ocorreram na modalidade online e ao vivo.
Cada turma, contou com 30 alunos, em cursos com duração de 40 horas.

Foram desenvolvidos dois módulos: Gestão empreendedora e coquetelaria, com 20 hs cada. As
duas primeiras turmas contaram com os educadores Cristiane Teixeira Lourenço e André Amuri,
respectivamente. A partir da terceira turma contamos com o instrutor de coquetelaria, Fabio
Deus, que foi formado pela Colmeia, no curso de bartender, em 2015, avançou na carreira como
bartender e foi convidado a integrar o projeto.

A primeira turma iniciou em 08 de março, distribuído em encontros de 2h cada, das 14h às 16h
e teve seu término em 30 de abril de 2021, com a realização da formatura que ocorreu com a
participação das famílias, amigos, educadores e as instituições parceiras. Foram certificados 27
alunos.

A segunda turma foi iniciada em 17 de maio, e foi distribuído em encontros de 2h cada, das 17h
às 19h e teve seu término em 12 de julho de 2021, com a realização da formatura que ocorreu
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com a participação das famílias, amigos, educadores e as instituições parceiras. Foram
certificados 18 alunos.

A terceira turma iniciou em 09 de agosto, e foi distribuído em encontros de 2h cada, das 12h às
14h. O grupo foi convocado a mostrar em sala suas ideias, destas as 5 melhores foram para
apresentação durante a formatura onde apenas uma recebeu um brinde simbólico.

O curso teve seu término em 30 de setembro de 2021, com a realização da formatura que
ocorreu com a participação das famílias, amigos, educadores e os parceiros financiadores
(Capitão Barley, Cachaçaria Meia Lua e Stock). Foi um momento emocionante, os grupos fizeram
apresentações de seus planos de negócios, dos coquetéis e a aluna Milena foi a oradora e
descreveu o impacto do curso na vida da turma.

Foram certificados 17 alunos que atingiram 75% de presença. Em contrapartida 7 alunos
estavam trabalhando ao final do curso, devido a reabertura de alguns estabelecimentos de bares
e restaurantes.
A quarta turma iniciou 25 de outubro, distribuído em encontros de 2h cada, das 12h às 14h; o
horário foi definido durante o processo de entrevistas com os candidatos.

Com a retomada dos bares e restaurantes, surgiram oportunidades de trabalho para os alunos
que há meses aguardavam alguma remuneração. Com este movimento criou-se
incompatibilidade de horários e alguns participavam das aulas do próprio estabelecimento ou a
caminho dele, também ocorreram casos de COVID, mas mesmo assim participaram das aulas.
Embora tenham tido um grande empenho para vencerem os desafios, há uma regra para
certificação que é a presença mínima de 75% do curso. As justificativas para ausências foram
legítimas e mesmo alguns terem participado até o final do curso, ultrapassaram este limite. Para
que o certificado tenha valor no mercado de trabalho não pudemos abrir exceções, isto gerou
uma diminuição no número certificados.

Mesmo sem a certificação os alunos relataram ter sido muito valiosa esta experiência,
perceberam aumento na autoestima, e seu valor e sua dignidade recuperados.

Alguns

mencionaram que jamais teriam acesso a um grupo que os valorizassem tanto como
profissionais, os relatos que antecederam as desistências foram emocionantes.
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Outro aspecto a ser considerado foi a empregabilidade ocorrida neste período, que nos faz
pensar que a autoconfiança e o protagonismo dos alunos foram reforçadas pelo curso.
Acreditamos que fizemos a diferença na vida de todos que ingressaram no curso, mesmo com a
impotência que o momento impunha, devido a pandemia.

O curso teve seu término em 16 de dezembro de 2021, com a realização da formatura com
participação de convidados e em subgrupos os alunos apresentaram seus planos de negócios.
Foram certificados 16 anos, com 75% de presença, e seis alunos iniciaram novos trabalhos na
área de bartender e/ou foram promovidos.

📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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Curso de Assistente Administrativo

O curso contou com apoio financeiro e técnico do Projeto Cultivando Sonhos, formado por
pessoas físicas, tendo à frente das atividades, Sr. Joao Francisco Dias de Souza.
Mediante avaliação do projeto Adm.=Empreendedor, realizado em 2020, foi discutida a
possibilidade de voltarmos a oferecer um curso de Assistente Administrativo, para tentarmos
encontrar maior facilidade nas indicações para o mercado de trabalho e nos programas de
aprendizagem.
Fizemos alterações nos conteúdos, dando maior enfoque no módulo comunicação com o
objetivo de facilitar a inserção no mercado com entrevistas e apresentações pessoais em
formato virtual, ampliamos o módulo desenvolvimento pessoal também pensando em melhorar
autoestima e postura. O curso teve 165 horas de duração.


As aulas foram realizadas todos os dias das 9 às 12h em formato hibrido com o módulo
informático presencial.



Os alunos 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 alunos.



Foi criado um grupo no WhatsApp de alunos e a coordenadora pedagógica, Cecilia Merisse,
para facilitar a comunicação.

Fizemos uma reunião com a equipe pedagógica para apresentarmos perfil do grupo e
detalhamento das modificações nos conteúdos a fim de alinharmos os módulos de acordo com
as expectativas dos alunos e do parceiro financiador.

Tratamos também de recuperar algumas estratégias de trabalho pedagógico como diário de
bordo, um material muito rico de troca e mesmo em atendimento virtual poderá acontecer no
classroom, reforçarmos a participação nas paradas pedagógicas para possíveis correções de
percurso e avaliações para obtermos êxito na certificação final do curso.

Foi formada uma turma com 30 alunos, e a aula inaugural ocorreu no dia 14 de abril, entre
coordenação e grupo aprovado com o objetivo de apresentar a instituição, contamos com a
presença dos educadores e representantes do Cultivando Sonhos.
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O curso foi dividido em módulos:

Módulo Desenvolvimento Pessoal | Educadora Denise Amorim

Parecer da educadora:
“Em resumo posso dizer que esta foi uma daquelas muito especiais que passam por nós, que
com toda dificuldade da situação que ainda estamos vivendo de pandemia, que com toda
dificuldade com internet e tantas outras, eles escolheram ficar conosco e se destacam por tudo
que fizeram, consegui ao final perceber nitidamente a evolução deles, seja simplesmente em
abrir a câmera (ato de resistência em alguns momentos), seja ao falar sobre trechos de sua
história de vida aos demais colegas, posso dizer que eles evoluíram muito em poucos dias. A
turma está de PARABÉNS em um modo geral, entregaram praticamente 95% das atividades
propostas e tiveram participações comunicativas exemplares durante os encontros.
Termino satisfeita e grata pela oportunidade de contribuir um pouquinho na formação destes
jovens com a minha experiência e digo que saio melhor do que cheguei, com certeza.”
O grupo se mostrou muito participativo, acolhendo com bastante naturalidade as propostas e
apresentando sugestões bem interessantes principalmente com relação a convivência híbrida
de maneira a organizar os encontros e animar uns aos outros.
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Orientação Profissional | Educadora Marisa Abujamra

Parecer da educadora:
“O principal objetivo das aulas de Orientação Profissional é a projeção para o mundo do trabalho
com o planejamento do Projeto de Vida, por meio da promoção de reflexões sobre o sentido e
o significado do trabalho com atividades que estimulem o autoconhecimento, a compreensão
das habilidades, interesses e competências.
A proposta é instrumentalizar os alunos para que possam gerar reflexões e, assim,
compreendam que eles são sujeitos ativos capazes de realizar escolhas significativas.
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O planejamento das aulas foi estruturado por módulos:





Módulo 1: Construção de Vínculos e Autoconhecimento.
Módulo 2: Critérios para a escolha – aprender a escolher.
Módulo 3: Habilidades, Interesses e Competências.
Módulo 4: Planejamento do Projeto de Vida.

No módulo sobre os critérios para realizar escolhas, o desafio foi entrar em contato com as
primeiras percepções sobre como realizamos as nossas escolhas, observando quais critérios
podemos usar para tomar decisões e como podemos ponderar entre as vantagens e
desvantagens.

No módulo de “Habilidades, Interesses e Competências” – trabalhamos com a aplicação do
“Inventário de Habilidades e Interesses” baseado no “Questionário de busca autodirigida” de
Holland. O grupo respondeu às questões observando quais as habilidades e interesses na área
do trabalho poderiam direcionar para uma área ou profissão. O grupo, como um todo,
demonstrou que algumas dúvidas foram respondidas com a aplicação do inventário. Alguns
alunos clarearam as ideias, outros confirmaram suas hipóteses, mas não posso afirmar sobre
toda a turma, pois muitos não expressaram suas percepções. Espero que tenhamos uma ideia
mais clara com a sondagem final.

No módulo final, o trabalho foi com o “Álbum do Futuro”, uma atividade lúdica que brinca com
a imaginação para que eles pensem sobre o futuro a partir de fotos que expressem temas como,
por exemplo: o trabalho no futuro; a casa; os hobbies; as causas sociais de interesse; a cidade
que pretendem morar; etc..
Nesses projetos, percebi que a expectativa sobre o futuro é muito boa. Eles demonstram o
sonho da casa própria, de um trabalho que traga conforto e independência financeira e muitas
viagens pelo mundo. A causa social também aparece como possibilidade de melhorar a vida de
outras pessoas.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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Módulo Raciocínio Lógico | Educador Cleber Silva

Parecer do educador:
“Inicialmente todos se apresentaram tímidos pelo fato de ser o primeiro contato.
Na segunda aula, a maioria estava abriu as câmeras e participou das questões apresentadas de
forma efetiva. Alguns não abriram a câmera pelo fato de a conexão ser instável, pois precisavam
de uma conexão mais potente/estável.

A turma foi muito interessada nas informações de mercado de trabalho.
Dificilmente acharíamos algum fator negativo, a maioria apresentou interesse em
desenvolvimento e aprendizado que é uma excelente contribuição deles.
Fizemos as primeiras atividades em conjunto onde demonstraram entusiasmo e espirito de
equipe, e nas últimas aulas acabaram realizando as avaliações e entendendo os conceitos de
raciocínio lógico.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Módulo Comunicação | Educadora Cristiane Lourenço

“Fiquei muito feliz e animada com a disponibilidade dos jovens!
Desenvolvi com eles um tema que causa muito constrangimento, vergonha, enfim barreiras que
pretendemos quebrar ou diminuir. O grupo se mostrou interessado, se atrapalharam um pouco
no trabalho em grupo, pelas dificuldades que as ações remotas proporcionam.

Durante os encontros identificamos maior resistência em “abrir as câmeras”, comportamento
muito diferente das primeiras aulas.
Uma estratégia para romper com esta resistência, foi dividi-los em grupos e temas para
exercitarem criação de materiais de comunicação, como jornais, panfletos, “memes”, redes
sociais...

Eles justificaram não “abrir as câmeras” por acharem que a aparência não está adequada,
trabalhamos na orientação de que se esse é o impedimento, podemos nos preparar para os
encontros, assim como fariam se fosse presencial.
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Com esta estratégia utilizada por todos os educadores, houve um avanço significativo no que
diz respeito à comunicabilidade dos jovens, pude constatar isso nos vídeos que eles produziram
simulando um vídeo/currículo e contando a trajetória experiência que tiveram durante o curso.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Módulo Gestão | Educadora Adriana Patrícia

Parecer do educador
“A turma comportada e participativa. No início estavam reservados e com o passar do tempo
conseguiram se soltar e ficar mais a vontade.
Alguns demonstraram timidez, mas conseguiram se comunicar, outros demonstraram uma boa
compreensão dos conceitos apresentados. Fizeram comentários pertinentes e dentro do
contexto das explicações.
Diante de tamanha dificuldade em manter as câmeras abertas e microfones por causa do
consumo de internet, foi proposto que quando da participação nos exercícios e/ou comentários
sobre o tema abrissem a câmera para que pudéssemos ter uma relação mais próxima.
Devido a quantidade de alunos, não é possível que todos participem ativamente, não há como
monitorar cada aluno. O ideal, na minha opinião, é que as turmas fossem de 20 pessoas, assim
ficaria possível monitorá-los percebendo se estão atentos, se estão gostando da aula, se estão
aproveitando.
Quando as turmas são mais reduzidas é possível conhecê-los, ter proximidade, criar um vínculo
que é fundamental para o aprendizado.

Falamos sobre o tema Vendas. Realizamos uma dinâmica onde alguns alunos tiveram que
vender um objeto a partir dos conceitos apresentados, objeto este previamente escolhido,
usamos como estratégia fazer apresentação individualizada para tentarmos facilitar o uso da
câmera aberta e do microfone o grupo se saiu muito bem.
Turma participativa, demonstram atenção e interesse nas explanações. Compreendem bem o
conteúdo, o único problema é o hábito em manter as câmeras desligadas.

Como encerramento do módulo e avaliação, foi solicitado a turma apresentar um trabalho
referente ao tema de vendas e marketing.
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A turma foi separada em grupos em salas. Ficaram em planejamento por 30 minutos para depois
apresentarem, de forma geral as apresentações foram boas, alguns alunos se destacaram pela
comunicação e articulação das ideias.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Módulo Rotinas Administrativas | Ivone

Parecer do educador
“Turma participativa e bastante empenhada em contribuir com os colegas nas leituras propostas
para exercitarem a perda da timidez e abertura das câmeras.
Foi proposta uma redação como relato de “Quem sou eu?” Todos foram se inscrevendo e lendo
suas redações quase que espontaneamente, somente alguns dos jovens precisaram de
estímulos.

Na sequência e aproveitando o exercício coletamos algumas expectativas e o grupo foi se
integrando, tirando dúvidas o que colaborou bastante para o encontro não ficar tão denso como
ficaria por conta das rotinas que são intensas dentro das empresas.
O grupo participou bastante tirando dúvidas sobre os documentos específicos dos setores
apresentados e foram informados que todos eles serão trabalhados também pelo módulo
informática para entenderem os aspectos da tecnologia dentro de cada espaço empresarial.
Procuramos trabalhar a escrita que é um dos maiores desafios para quem vai trabalhar em
setores administrativos dentro de empresas, falamos sobre a importância dos pronomes nas
cartas oficiais e comerciais, memorando, avisos, circulares.

Para o grupo este tema foi uma surpresa, pois não faziam ideia que a escrita e a linguagem
fossem de tamanha importância nas rotinas administrativas e relataram também que na escola
formal não se dá mais tanta importância a sintaxe e morfologia das palavras.

Também sugerimos melhorarias na escrita a caligrafia está muito ruim, os erros de português
são frequentes e são os mais fortes indicadores para exclusão em processo de seleção.
A importância da redação no Enem, vestibular e concurso público e usar a criatividade na
elaboração do texto.
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Percebemos a dificuldade no fonema com relação a acentuação e uso da pausa (virgula) na hora
da leitura. Troca de letras ou mesmo de palavras.
Trabalhamos o texto “Ninguém é insubstituível “como reflexão em sala.
O grupo foi muito colaborativo uns com os outros e além disso, aproveitaram todas as dicas se
utilizaram de exercícios de fixação inseridos no classroom para melhorar suas posturas na fala e
suas defasagens na escrita.
Foi um grupo atípico por demonstrarem muito empenho na melhoria de suas dificuldades e
aceitarem nossos conselhos e indicativos para isso ser administrado com maior facilidade.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Módulo Informática | Daniel Machado

Parecer do educador
“Iniciamos o atendimento do módulo ainda em formato virtual para podermos organizar a
turma de maneira dividida e garantir todos os protocolos da saúde.
Foram apresentados hardware e software para o entendimento da turma de toda a rotina de
acesso e entendimento da máquina, com isso facilitar o manuseio quando se depararem no
ambiente de trabalho.

Depois ocorreram os atendimentos nos laboratórios para que o trabalho em máquinas
individualizadas pudesse fortalecer ainda mais o domínio da tecnologia, contribuindo com o
melhor desempenho no trabalho administrativo.
Procuramos fazer uma interdisciplinaridade com o módulo Rotinas Administrativas trazendo
todos os documentos utilizados nos setores das empresas para a realidade do curso e
promovendo a fixação com exercícios práticos na informática.”
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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Formatura:

A formatura foi organizada utilizando o canal do youtube, com vídeos de depoimentos dos
alunos trabalhados e organizados pela educadora Cristiane do módulo comunicação e orador da
turma, escolhido democraticamente pelo grupo, participação de parceiros, familiares,
colaboradores da instituição, do projeto e voluntários que participaram nos encontros
contribuindo na formação da turma.

Evasões:
Neste grupo tivemos apenas a desistência de Ana Débora da Silva, jovem foi efetivada em
empresa a qual já trabalhou como aprendiz.

Considerações finais:
Esta turma foi participativa e esforçada desde o início dos encontros, a cada dia tínhamos o
grupo mais fortalecido e mais fraterno ente eles, a relação com os educadores se mostrou
recíproca e de total colaboração.
Os módulos mesmo com as resistências com câmeras abertas que já era esperado, não tivemos
grandes problemas, os grupos colaboraram e participaram efetivamente em todos os contextos,
grupo sempre animado.
Esta turma nos surpreendeu muito, trouxeram reflexões muito enriquecedoras, foram
persistentes até o fim do curso, não tivemos nenhuma desistência, apenas uma jovem que foi
contratada precisamos desligar.
As experiências com a construção de seus projetos de vida, dos vídeos de apresentação na
oficina de currículos, na organização da formatura para apresentações para seus amigos e
familiares, em todo momento houveram colaborações mesmo com os conflitos já previstos com
o trabalho em grupo, tudo acabou superado com leveza justamente por que o grupo se
organizou e enfrentou com a colaboração dos educadores e da coordenação de maneira
tranquila.
Como finalização do curso aplicamos avaliação institucional para podermos refletir mediante as
opiniões de todos da turma o quanto podemos intervir nos próximos cursos de assistente
administrativo.
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15%

Acredita que o curso influenciou nesta atitude.

85%

Buscou oportunidade de trabalho durante o curso?

44%

Você deixou seu currículo no arquivo da Colmeia?

4%

E de buscar um emprego formal?

4%

O curso despertou em você o desejo de empreender
um negócio?

4%

O material oferecido pelos educadores foram
suficientes nos módulos?

0%

O curso abriu sua visão sobre o trabalho de
assistente administrativo?
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📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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Curso: Assistente Administrativo | Serviços | Atendimento ao cliente

O curso contou com o apoio financeiro da Fundação Prada, para realização de 190 horas, com
adolescentes e jovens entre 18 e 29 anos. Ao recrutarmos os inscritos em nosso site observamos
uma procura significativa por adolescentes na faixa entre 15 e 16 anos. Acreditamos que seja
devido as dificuldades financeiras das famílias, em plena pandemia. Por esta razão
compartilhamos esta informação com o parceiro e passamos a incluir estes adolescentes no
processo de entrevistas e apresentação do projeto.
No dia 09/08 ocorreu a aula inaugural entre coordenação, o grupo aprovado e educadores para
apresentação da instituição, da parceria financeira, exigências da nossa convivência e
funcionamento do projeto.







O curso ocorreu na modalidade híbrida, com aulas presenciais de informática e serviços e
as demais ocorreram na modalidade remota.
As aulas foram realizadas todos os dias das 9 às 11h, atendendo a demanda dos
candidatos
Os alunos foram matriculados no sistema informatizado, com os respectivos documentos
pessoais.
Foi elaborado o “carômetro” com fotos para facilitar a identificação do aluno.
Foram assinadas as autorizações do uso de imagem dos alunos.
Foi criado um grupo no WhatsApp com os alunos e a coordenadora pedagógica, Cecilia
Merisse, para facilitar a comunicação ao longo de tudo projeto.

O projeto planeja os primeiros encontros com o tema de desenvolvimento pessoal, de maneira
a fazer com que o grupo se conheça, organize e construa alguns acordos coletivos e de
corresponsabilidade com o projeto.

Módulo Desenvolvimento Pessoal | Educador Tiago
Parecer do Educador:
“O grupo se mostrou muito participativo, acolheu com bastante naturalidade as propostas e
apresentou sugestões interessantes principalmente, com relação a convivência híbrida de
maneira a organizar os encontros e animar uns aos outros.”

www.colmeia.org.br | (11) 3881-1545 | @colmeiaorgoficial

26

Orientação Profissional | Educadora Marisa Abujamra
Parecer da educadora:
As aulas motivaram a maioria dos alunos e as reflexões propostas para cada módulo foram bem
trabalhadas. Na avaliação final, muitos alunos expressaram opiniões reconhecendo a
importância do processo.
Percebi que a expectativa sobre o futuro é muito boa. Eles demonstram o sonho da casa própria,
de um trabalho que traga conforto e independência financeira e muitas viagens pelo mundo. A
causa social também aparece como possibilidade de melhorar a vida de outras pessoas.
Foi aplicado pré e pós teste onde pudemos notar uma evolução no reconhecimento das
profissões e das possibilidades para cursos técnicos e superiores, a capacidade de escolha ficou
mais clara e definida por terem participado de uma orientação nesta área.”
100% percebeu a importância de uma escolha certa e abaixo registramos alguns depoimentos:
“Assim posso ter uma visão ampla e palpável por onde começar, o que fazer para assim alcançar
minhas metas e objetivos” ...
“Me fez ter mais clareza para o que eu pretendo para o futuro” ...
“Me ajudou muito a ter conhecimento em algumas áreas e conhecer o que realmente eu quero”
“Minhas escolhas estão direcionadas” ...
“É importante identificar as ferramentas que precisamos ter para uma determinada profissão e
no que podemos melhor no que já fazemos” ....

Módulo Raciocínio Lógico | Educador Cleber Silva
Parecer do educador:
“Iniciamos com avaliação para alinhamento do entendimento do grupo sobre a lógica
matemática, com o filme “A origem dos números” onde pudemos desmistificar a matemática
dada nas salas de aula formais.
Foram propostas atividades como: Atividades de senhas e cálculos; Decomposição de números;
Fração; Porcentagem.
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Com o passar do tempo a maioria dos alunos percebeu a importância do raciocínio lógico,
solicitando auxilio ao educador, trazendo senhas e atividades que fizeram em entrevistas de
emprego ou preenchimento de ficha cadastral em empresas.
Mediante a estratégia de jogos com formas em origami trabalharam fração e decomposição de
números, dicas e charadas para porcentagem, ficaram surpresos com as possibilidades das
operações matemáticas diferentes das opções vistas na escola.
Gincana de números foi utilizada para exercitar composições das operações básicas (adição,
subtração, divisão e multiplicação).
Os poucos alunos que ainda insistiam no uso do celular perceberam que fazer os cálculos
durante os jogos é bem mais interessante.
Foi feita avaliação final constando de 15 problemas desenhados, onde o grupo demonstrou
entendimento na interpretação e observação para solução de cada um deles. “

Módulo Comunicação e Atendimento a clientes | Educadora Cristiane Lourenço
Parecer da educadora:
O módulo de Comunicação sempre representa um grande desafio, já que é uma das principais
dificuldades dos jovens, tanto a linguagem verbal como a escrita, mas aos poucos, vão se
sentindo mais confiantes e conseguem se expressar de maneira positiva. Soma-se a esse
aprendizado o módulo de Atendimento ao Cliente, que também exigiu dos jovens uma reflexão
para a importância de o saber entender as necessidades das pessoas para um atendimento de
excelência, independente da área de atuação. Muitos não tinham se dado conta de aspectos
importantes para uma boa atuação no mercado de trabalho, como saber ouvir, ter paciência,
equilíbrio emocional, dar "feedback" etc. A fim de colocar em prática os saberes dos dois
módulos, os jovens criaram projetos empreendedores e cada grupo se dedicou a criar um plano
para cada tipo de canal de atendimento. Os resultados foram excelentes!
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Módulo Gestão | Educadora Adriana Patrícia
Parecer da educadora:
Durante as aulas da disciplina Gestão Pessoal e Profissional abordamos os temas:






Gestão, Autoconhecimento, Competências, Perfil e Inteligências múltiplas
Documentação pessoal, empreendedorismo, competências do empreendedor, tipos de
empreendedorismo
Empregabilidade, passando pelo conceito de mercado de trabalho e as competências
técnicas e comportamentais fundamentais para ser empregável;
Ética e Código de Ética nas empresas
A importância da organização e ferramentas de gestão de tarefas (Planner e Kanban).

As aulas eram realizadas de forma a obter a participação dos jovens através de exercícios, rodas
de conversa, simulações e apresentações.
No início os jovens estavam um pouco tímidos, porém com o passar das aulas, foram tomando
mais iniciativa e participando de forma mais ativa. O relacionamento interpessoal no ambiente
online fica restrito, porém houve uma busca para ampliar as experiências entre e para o grupo.
Houve evolução na articulação de ideias, mais segurança no momento da participação
individual. Evoluíram também na construção do que tinham como objetivo no início do curso.
Houve situações de colaboração entre os colegas, apoio e momentos de descontração. Mesmo
no online foi possível alguns momentos de interação do grupo.
A turma de maneira geral, foi participativa, com boas exposições, sempre muito educada,
respeitosa e com posturas mais adequadas diante dos desafios do cotidiano. ”

Módulo Rotinas Administrativas | Ivone
Parecer da educadora
“Como proposta de quebra gelo foi aplicada dinâmica para breve apresentação entre os jovens
onde puderam contextualizar suas experiências no mundo do trabalho e expectativas para a
formação.
Em seguida foi feita exposição dialogada sobre as funções do Assistente Administrativo, setores
Administrativos e suas atribuições, grupo se mostrou empenhado em contribuir com os colegas
nas leituras propostas para exercitarem a perda da timidez e abertura das câmeras.
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Como estratégia de aprendizagem foi iniciado o Microprojeto Empresa onde os jovens foram
distribuídos em grupos para elaboração de uma empresa tendo como foco trabalho em equipe,
gerenciamento de ações, auto avaliação e ampliar o conhecimento das instituições
empresariais, divisão de cargos, setores e documentos pertinentes ao fluxo administrativo.
A turma foi dividida em grupos para pesquisaram sobre os tipos de empresa, setores funcionais,
cargos e hierarquia para completar o projeto.
Para ampliar as possibilidades de aprendizagem os grupos compartilharam as pesquisas
realizadas fazendo apresentações e a troca proporcionou um fortalecimento na convivência na
sala de aula virtual, todos participaram e tiraram suas dúvidas.
Ao final da atividade, os grupos enviaram no Classroom os projetos para verificação da
educadora e para que todos os grupos tivessem acesso a todos os projetos da sala.
Sobre documentos administrativos o grupo manifestou dúvidas sobre o preenchimento e
utilização, para sanar as dúvidas realizamos um resumo com apresentação e preenchimento de
documentos relacionados a pratica administrativa.
Ao final do módulo pudemos notar que o grupo conseguia administrar melhor sua timidez,
utilizavam com mais agilidade as ferramentas virtuais disponibilizadas e se organizaram melhor
em suas tarefas em grupo, sem conflitos e com maior liberdade entre si para o diálogo. ”

Módulo Informática | Fábio Vasconcelos
Parecer do educador
Iniciamos o atendimento do módulo ainda em formato virtual para podermos organizar a turma
de maneira dividida e garantir a todos os protocolos da saúde.
Foram apresentados hardware e software para o entendimento de toda a rotina de acesso e
entendimento da máquina, com isso facilitar o manuseio quando se depararem no ambiente de
trabalho.
O atendimento nos laboratórios, em máquinas individualizadas, fortaleceu o domínio da
tecnologia, em interdisciplinaridade com o módulo Rotinas Administrativas trazendo os
documentos utilizados nos setores corporativos, para a sala de aula e promovendo a fixação
com exercícios práticos.
Foi organizado também um portfólio ou TCC de finalização do curso, onde todo o aluno levou
para seus e-mails a organização do curso completo, tudo o que foi construído nos módulos,
organizado em pasta e enviada a cada aluno, para ter consigo todo o material desenvolvido em
sala de aula.
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Mesmo diante de um cenário preocupante, devido ao contexto pandêmico, pudemos
testemunhar é que a vida, o desejo de avançar, crescer, foi maior! No meio do caminho alguns,
baseados no que aprenderam conosco e com seus próprios saberes, conseguiram uma
colocação profissional, tornando-se a base econômica para a família. Os relatos nas aulas finais
e na formatura deixou evidente o sentimento de vitória dos alunos. Estavam mais preparados
para ingressar num mercado cada vez mais competitivo, pois fortaleceram sua autoestima, mais
orgulhosos e esperançosos com relação ao futuro.”

Módulo Serviços/atendimento ao cliente | Rosi Lima
Parecer da educadora
“Nosso objetivo com a inserção deste módulo foi desenvolver o espírito de trabalho em grupo,
refletir a atividade como um todo, planejar as atividades, se organizar no mundo do trabalho,
promover a interatividade e a responsabilidade de cada um dentro de um grupo.
Não foi fácil despertar o interesse pelas atividades relacionadas ao setor de serviços, perceber
a importância do atendimento presencial e do atendimento virtual.
Foram propostas atividades nos formatos expositivos e interativos com o recurso de vídeos,
pesquisa e visita a instituição para encontros práticos em alimentos e bebidas.
O grupo foi envolvido no exercício da prática com a utilização da teoria, trouxeram e trocaram
conhecimentos valiosos.”
Formatura:
Encerramos o curso no dia 17 de dezembro com um encontro virtual entre alunos, convidados,
educadores e coordenação. Ocorreram apresentações de materiais organizados pelos alunos,
vídeos de apresentações pessoais, portfólio de organização do curso trabalhado no módulo
informática, foi sugerido ao grupo que um deles nos contasse como foi a vivência no projeto e
representasse o grupo.
Foram certificados 22 jovens
Vale ressaltar que 4 alunos não concluíram por motivo de trabalho e incompatibilidade de
horários.
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Ana Paula da Cruz Souza
Henry Lucca Pereira da Silva =
Raquel Farias Dantas da Silva =
Renilson Rosendo da Silva =

Assistente administrativo
Administrativo numa CEI (creche)
Auxiliar administrativo
Atendente

Considerações finais:
Esta turma foi participativa e esforçada desde o início dos encontros, a cada dia tínhamos o
grupo mais fortalecido e mais fraterno ente eles, a relação com os educadores se mostrou
recíproca e de total colaboração.
Apesar das resistências com câmeras abertas que já era esperado, não tivemos grandes
problemas, os alunos colaboraram e participaram efetivamente em todos os contextos, grupo
sempre animado.
As experiências com a construção de seus projetos de vida, dos vídeos de apresentação na
oficina de currículos, na organização da formatura e em todos momentos houveram
colaborações mesmo com os conflitos próprios de trabalho em equipe. Tudo foi superado com
leveza justamente porque o grupo se organizou e enfrentou os desafios com a colaboração dos
educadores e da coordenação.
Ao final do curso foi aplicada uma avaliação geral (abaixo), para podermos refletir mediante as
opiniões de todos da turma o quanto podemos intervir com melhorias e correções nos próximos
cursos.
De um lado, tivemos jovens com toda a energia para viver, descobrir, acontecer, e de outro, a
limitação em todos os sentidos que o momento ainda impunha, e a consciência ainda maior que
estar numa pandemia e pertencer a uma classe social mais vulnerável, torna a situação ainda
mais preocupante.
Embora tenham tido um grande empenho para vencerem os desafios, há uma regra para
certificação que é a presença mínima de 75% do curso. As justificativas para ausências foram
legítimas e mesmo alguns terem participado até o final do curso, ultrapassaram este limite. Para
que o certificado tenha valor no mercado de trabalho não pudemos abrir exceções, isto gerou
uma diminuição no número certificados.
Mesmo sem a certificação os alunos relataram ter sido muito valiosa esta experiência,
perceberam aumento na autoestima, e seu valor e sua dignidade recuperados.
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mencionaram que jamais teriam acesso a um grupo que os valorizassem tanto como
profissionais, os relatos que antecederam as desistências foram emocionantes.
Um importante aspecto a ser considerado como resultado do curso foi a empregabilidade
ocorrida neste período, que nos faz pensar que a autoconfiança e o protagonismo dos alunos
foram reforçadas pelo curso.
Também avaliamos a necessidade de remanejar o curso no seu módulo específico, para a
próxima turma, aumentando a carga horária dos conteúdos de informática e diminuindo dos
demais temas (serviços, atendimento ao cliente e rotinas administrativas). Desta forma,
atenderemos melhor as demandas dos jovens em suas necessidades de enfrentamento do
mercado de trabalho. Utilizaremos as plataformas do RECODE, que nos oferece uma excelente
plataforma de inclusão digital, gratuita, e oferece também formação ao instrutor de informática.
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO

Quadro de atendidos de 2021
Cursos

Atendidos

Bartender

120

Assistente Administrativo

30

Assistente Administrativo / Serviços / Atendimento ao cliente

30

Total

180
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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 2021 foram atendidos 16 aprendizes no curso de rotinas administrativas.
A composição do grupo se deu por ex-alunos dos cursos de qualificação profissional oferecido
pela Colmeia e candidatos que se inscreveram pelo site da Instituição.
Em virtude dos efeitos econômicos causados pela pandemia covid-19, a instituição decidiu
encerrar o Programa Aprendiz Colmeia, o número de empresas parceiras diminuiu
significativamente, tornando o programa insustentável, financeiramente.
A instituição manteve os contratos vigentes dos aprendizes até 17/12/2021.
Para dar continuidade ao trabalho de empregabilidade dos jovens concluintes dos cursos de
qualificação profissional a instituição firmou parceria com o NURAP, organização formadora de
aprendizes, desta forma os jovens atendidos pela Colmeia terão prioridade no encaminhamento
para as vagas de emprego.
No mês de setembro os encontros teóricos voltaram a ser presencias, a instituição retornou de
forma segura, mantendo o distanciamento social entre os aprendizes.
Os aprendizes ficaram muito feliz e o rendimento foi muito maior, não apresentaram mais faltas
e apatia, conseguimos encerrar de maneira prazerosa com um almoço coletivo festejando
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encerramento de ano e de contratos com a oficina de Postura e Comportamento no mundo
corporativos com Marisa Marquez.
A coordenação se empenhou em tirar as dúvidas relacionadas ao encerramento do programa,
mediou a relação instituição x jovem x empresas.
Cursos oferecidos:
Rotinas Administrativas
Informática
Serviços em Hotelaria
Parcerias com empresas:
Construcap – CCPS
Construtora Ferreira Guedes
Restaurante Nakka
Inova Saúde
Prodata Mobility Brasil
Trendfoods – Gendai

Apesar das dificuldades enfrentadas em 2021, ocorreram algumas efetivações de aprendizes
após o término de contratos, a grande maioria dos aprendizes apresentam expectativas quanto
a efetivação na empresa, onde iniciaram sua trajetória profissional.
Jovens efetivados pelas empresas após contrato de aprendizagem:
Andressa Pinheiros Mendes – Construcap
Natália Galdino de Melo – Inova Saúde
Também foram encaminhados 70 jovens para vagas de emprego, em sua grande maioria exalunos dos projetos de qualificação profissional, os demais foram jovens que se cadastraram em
nosso banco de vagas para jovem aprendiz.
O retorno às atividades presenciais favoreceu a realização de visitas culturais, que sempre foram
muito bem avaliadas pelos jovens e ampliam o seu universo cultural. Como a instituição fica em
local geograficamente privilegiado, facilitou a ida deles a região da paulista onde puderam
visitar:
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Espaço Banco Itaú com a exposição sobre a história do comércio no país;
Casa das Rosas, onde puderam observar a história da Marquesa de Santos;
Mirante do SESC Paulista com a exposição de 100 anos do educador Paulo Freire.
Espaço Unibanco com a visita e conversa com o gerente supervisor do banco.

No retorno de cada visita foi possível resgatar as vivências para discussão de assuntos contidos
na formação específica, com intuito de ampliar o olhar dos jovens em relação ao mundo do
trabalho.
📸 REGISTRO FOTOGRÁFICO: LINK DE ACESSO
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AVALIAÇÃO FINAL
(APLICADA AO FINAL DO CURSO AOS ALUNOS)
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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

INSTITUCIONAL

HORAS / ANOS

Antonio Basile

conselho deliberativo

6

Carlos Antonio Agrícola Filho

conselho deliberativo

6

Daniella Araújo

conselho deliberativo

3

José Geraldo Mattos Morello

conselho deliberativo

4

Leda Rita Cintra Castellau

conselho deliberativo

6

Luiz Rodovil Rossi Junior

conselho deliberativo

6

Mara De Matteis Viana Guimarães

conselho deliberativo -

Maria Aparecida Pedreira de Freitas

conselho deliberativo

4

Maria Cecilia Mattos Morello

conselho deliberativo

4

Maria Gloria Gonçalves Teixeira

conselho deliberativo

Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto

Presidente

Marizilda Ferreira Alves Cinque

conselho deliberativo

5

Michel Abdo Alaby

conselho deliberativo

2

Moacyr Mendes Morais

conselho deliberativo

6

Noemy Sadalla Rocha

conselho deliberativo

2

Olívia Virgínia Miranda

conselho deliberativo

18

Patricia Capobianco Porto Agricola

conselho deliberativo

9

Renata Marchesin Gonçalves

conselho deliberativo -

Sergio Grinberg

conselho deliberativo

4

Silvio Calazans de Toledo Piza

conselho deliberativo

9

Ângela Janoni
Liliana de Gregório

comunicação nas redes - lives assessoria de imprensa
arquivos de documentos - sede

Verônica Silva dos Santos

social midia

Maria Stella Sampaio Leite

elaboração de projetos

12

Cristiane Teixeira Lourenço

elaboração de projetos

12

Maria Lucia Moura Caruso

elaboração de projetos

12

NOME

CARGO/FUNÇÃO

12

16
250

15

36
1
4

HORAS NO ANO

Ana Claudia Cavalcante Gomes

Voluntária = Contação de Histórias (Gremio)

27

Márcia Lima

Voluntária = Oficina de Artes Visuais (Gremio)

27

Naiara Thainá Infante Bertão

Voluntária = Oficna Educação Financeira (QP)

5
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Cursos livres:

Curso de artes plásticas: entre os meses de janeiro a foram realizadas aulas presenciais e após
o mês de março os atendimentos passaram a ser remotos, para 16 alunos/ano.
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.
Curso: Pedagogia de Projetos para educação básica: O Prof. Ricardo Casco realizou” Lives”,
gratuitas, e uma turma para 4 alunos da área pedagógica.
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QUADRO DE ATENDIMENTOS
Serviços
Núcleo Orientação Vocacional/Profissional

Pagos

Gratuitos

Atendidos

195

138

333

20

20

180

180

16

16

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Grêmio – Colmeia
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Capacitação 1º
Emprego
Programa socioaprendizagem
Artes plásticas
Curso pedagogia de projetos

04

04

Lives sobre pedagogia de projetos

59

59

TOTAL

258
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