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PROJETO DE APOIO DA FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CENTRO PARA JUVENTUDE “CONECTA JOVEM!" 

Ano de Vigência: 2022  
 

 
 

1. ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: Associação “Obra do Berço” 
 
Endereço e contatos:  
Rua do Chico Nunes, 173 – Vila Andrade - CEP: 05734-110 – São Paulo - Capital. 
Administração: Fones: (011) 5843-2331/ 5843-2330  
E-mails: gerencia@obradoberco.org.br (Carla Hagemann)  
            operacional@obradoberco.org.br (Fátima Calassancio)  
 
Centro para Juventude – Conecta Jovem: Fone: (11) 5843-2333 – Ramal: 212/204 
E-mail: gerencia.cjconecta@obradoberco.org.br ( Ana Claudia Menossi)  
E-mail: assistentetecnica.cjconecta@obradoberco.org.br  
Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h  
 
Público Alvo: Jovens de 15 a 23 anos  
 
Capacidade de atendimento: 180 Jovens/Semestre 
Total de atendimento/ano: 360 Jovens 
 
Rotina Diária  
Período da manhã: 3 Turmas com 30 Jovens cada = Total 90 jovens    
Horário: 8h às 12h00 
Café da Manhã: 8h10 às 8h25 
Atividades: 8h25 às 11h40* 
Almoço: 11h40 às 12h00 
 
Período da tarde: - 3 Turmas com 30 Jovens cada = Total 90 jovens   
Horário: 13h às 17h 
Almoço: 13h10 às 13h30*  
Atividades: 13h45 às 15h15 
Lanche: 15h15 às 15h30 
Atividades: 15h30 às 16h55 
 
* Poderão ocorrer alterações considerando:  número de atendidos por turma, frente a mudanças 
de  horário escolar. 
 
 
2. CONTEXTO 2021 E ESTRUTURA GERAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E ATENDIMENTO 
SOCIAL 

 
Com objetivo de  elucidar as propostas socioeducativas para o ano de 2022, apresentamos a seguir 
aspectos e contextos que envolveram o trabalho realizado em 2021, seus desafios e avanços gerais 
alçançados.  

 
Após o difícil ano de 2020 afetado pela  Pandemia Covid 19, o retorno  progressivo e parcial das 
atividades presenciais passou a ser vislumbrado em novembro desse mesmo ano,  com 20% do 
público matriculado, gerando a esperança da retomada ao novo normal em 2021. Porém, o 
cenário não foi tão  positivo quanto o esperado e iniciamos as atividades em 01/02/2021 com 35% 
dos jovens em atendimento presencial, sendo que 65 % dos usuários permaneceram  participando 
das atividades por meio remoto,  devido a determinação da Portaria 011 SMADS/2021,  condição 
esta de atendimento que permeneceu até 14 de julho de 2021.   
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Posteriormente,  com a determinação da Portaria 049 SMADS/2021 de 12/07/2021, o 
atendimento no Serviço passou a contemplar 50% dos jovens em atendimento presencial e 
50% em atendimento remoto, permanecendo esse cenário até 30/07/2021.  
 
Com a Portaria 050/SMADS de 27/07/21  houve a autorização para  o atendimento 
presencial de 100% dos usuários, mas a permanência das medidas de distanciamento social 

de 01 metro entre os usuários, condicionou  e restringiu o atendimento presencial à capacidade 
espacial do Serviço.  
 
A partir de 27/11/2021, com base na determinação da Portaria 073 SMADS, foi orientada a 
retomada de 100% do atendimento presencial, sem a necessidade da distância de 01 metro, 
mantendo-se as medidas preventivas quanto a higienização adequada e uso de máscaras de 
proteção individual, permanecendo ainda o direito à família de  optar quanto a permanecer em 
ensino remoto, o que levou o Serviço a atuar  em torno de 90% de jovens no formato presencial.   
 
Com o avanço da vacinação direcionada aos adolescentes acima de 12 anos, iniciada em setembro 
de 2021, incluindo os períodos previstos entre 1ª e 2ª doses, sentimos que a contenção progressiva 
da pandemia gerou maior confiança por parte de usuários e famílias quanto a retomada das 
atividades presenciais. 
  
Descritos com maior detalhamento nos relatórios mensais já encaminhados, destacaremos a 
seguir, contextos, ações, avanços e desafios vividos em 2021:  
 

1. Quanto ao Trabalho Social 

Os reflexos da  Pandemia atingiram as famílias e jovens em vários aspectos, desde financeiros as 

questões relacionadas à saúde socioemocional, atreladas a concepções de minimização das ações 

de prevenção da COVID19, criando resistência à adoção de medidas como distanciamento social, 

uso de máscaras, adesão à medidas sanitárias e à vacinação, especialmente quando fora do 

monitoramento presencial do Serviço. 

Por meio de campanhas de conscientização sobre o contágio do Covid 19, orientação e incentivo 

as medidas preventivas, bem como de campanhas de arrecadação de donativos, a Obra do Berço 

procurou enfrentar as demandas sociais advindas desse período  de crise. 

Os Serviços Públicos, no entanto, tais como a Rede de Proteção Social, Saúde, Órgãos de emissão 

de documentos, não absorveram totalmente as demandas de ordem social, cabendo a Obra do 

Berço a realização de orientações, encaminhamentos e acompanhamentos das famílias e membros 

da comunidade local em busca de apoio aos agravos sociais gerados pela Pandemia. Nesse 

contexto o CJ CONECTA  proporcionou:  

- Acolhimentos: realizados diariamente, de modo presencial e remoto, proporcionando à equipe o 
cenário da situação social das famílias e da comunidade, permeadas por questões envolvendo 
vulnerabilidade financeira, desemprego, dificuldades com o sustento e aquisição da alimentação, 
bem como problemáticas sociais advindas da convivência familiar mais intensa e do 
desenvolvimento socioemocional dos jovens nesse  cenário.  
 
- Inscrições e matrículas: ocorreram com  jovens advindos de divulgação e busca ativa, bem 
como aqueles que haviam frequentado presencial ou online em 2020 e  que optaram pela 
continuidade,  garantida a eles como direito pelo Convênio com SMADS. O Serviço avaliou como 
necessária essa continuidade,  em especial para aqueles jovens mais vulneráveis, considerando 
também as dificuldades quanto ao acesso à programação do ano anterior e escolar, que 
fragilizaram ainda mais o nível de conhecimento dos jovens.  
 
- Integração inicial dos usuários: foi realizada a cada nova possibilidade de aumento do 
atendimento presencial, tendo sido retomado o atendimento semestral com as dinâmicas de  
integração e adaptações progressivas.  
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 - Monitoramento do fluxo de usuários atendidos: por meio da adoção de um plataforma 
EAD inicialmente gratuita e restrita e posteriormente paga com recursos da Fundação 
Prada, foi possível fazer o acompanhamento diário da frequência, monitoramento dos 
processos de participação, evasão, visualizações de respostas online às atividades enviadas, 
além de abordagem preventiva quanto às evasões inter-relacionadas com o Trabalho Social. 

Houve visível melhora na participação dos jovens em atendimento presencial e online, comparado 
à 2020, havendo algumas exceções,  em especial de jovens com questões comportamentais, sem 
monitoramento dos pais ou envolvidos em rotinas de cuidados de irmãos, entre outros motivos 
trazidos pelos jovens e seus responsáveis. 
 
- Acompanhamento social das famílias:  diante da não absorção das demandas não absorvidas 

pela rede de proteção social e as restrições as visitas domiciliares, escutas qualificadas e reuniões 

individuais com jovens e famílias ocorreram,  presencial e remotamente.  

O agravo das situações socioemocionais dos jovens foi alvo da Parceria com Abrata (Associação 

Brasileira de Familiares e Amigis de Portadores de Transtornos Afetivos), que por meio de 

formação sobre noções gerais de ansiedade, depressão, tendência suicida e questões relacionadas 

à identidade de gênero, auxiliou educadores e gestoras nas escutas e encaminhamentos socais.   

- Reuniões informativas e socioeducativas coletivas com famílias: ocorreram mensalmente de 
modo online, com temáticas envolvendo estímulo à participação dos jovens nas atividades, 
responsabilidade dos pais, orientação sobre medidas de prevenção à Covid 19, orientação sobre   
benefícios sociais  e documentações, noções de empreendedorismo com consultor do Sebrae, 
entre outros.  
 
Eventos culturais e celebrações foram suspensos. As Certificações semestrais ocorreram com a 
presença dos jovens e seus responsáveis, a entrega do certificado e de um kit festa, com registro 
fotográfico em cenário montado no CJ CONECTA, registrando esse ritual de passagem para aqueles 
que se comprometeram com a participação das atividades.  

 
 

2. Quanto ao Trabalho Socioeducativo  
 
O Serviço buscou estratégias para favorecer a participação e acesso dos jovens à programação 

socioeducativa por meio de progressivos aperfeiçoamentos, que ocorreram dentro das limitações 

impostas pela Pandemia.  

A metodologia TIR e a Cultura Maker,  foram implantadas de modo introdutório com a inserção de 

conteúdos programáticos nos eixos de aprendizagem, mas não avançaram conforme o esperado 

pela equipe socioeducativa. Estratégias e metodologias mais adequadas ao momento foram 

empregadas, para atingir e sensibilizar os jovens, visando o alcance do objetivo de ampliar os 

conhecimentos e o  potencial dos jovens, a qualidade da participação dos mesmos, a apropriação  

do ensino híbrido e a distância, ainda que os desafios relacionados ao acesso à tecnologias tenham 

continuado, em parte. 

Tal adaptação permitiu que todas as temáticas de caráter formativo fossem garantidas,  por meio 
de temas transversais e trasmissão simultânea ou gravada de atividades, desenvolvidas graças aos 
recursos materiais e humanos adquiridos com a Fundação Prada de Assistência Social e outros 
parceiros.  
 
Um orientador com formação específica de Comunicação, Tecnologia e Cultura Maker foi 
contratado, garantindo  a programação dessa área, com exceção de algumas ações  de cultura 
maker, restringidas pelo fato de que as produções  deveriam ser manipuladas coletivamente e que 
devido aos protocolos de higiene não foram executadas. Já os conteúdos de informática puderam 
ser desenvolvidos por meio de aulas motivadoras,  interativas e  híbridas, pois os recursos 
adquiridos por meio das parcerias mencionadas,  propiciaram essa aplicabilidade.  
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Nessas condições de atendimento, o Planejamento de Atividades do Centro para Juventude 
foi devidamente adequado, visando atender as necessidades emergentes e garantir a 
aplicabilidade da programação social e socioeducativa prevista no Plano de Trabalho. 
 
Também foram priorizadas atividades de conexão e interatividade entre usuários por meio 

de aplicativos como Google Meet, Zoom, Plataforma EAD, bem como aplicativos de jogos, uso de 
whats’App para grupos de usuários e famílias, oferta de mentorias e observatórios corporativos 
virtuais, lives e palestras, como estratégias de Trabalho Socioeducativo adaptado aos novos 
tempos e demandas. 
 
A Plataforma EAD foi essencial para viabilizar o acesso dos jovens aos conteúdos programáticos, 
viabilizar a socialização de novas aprendizagens, bem como monitorar em tempo real da 
frequência e participação dos jovens por meio de atividades, controle de frequência e controle de 
acesso a Plataforma, bem como treinar os jovens quanto ao uso dessa ferramenta de estudo e 
trabalho.   
 
Aos 13 usuários com maior índice de vulnerabilidade e dificuldades de acesso à internet foram 
disponibilizados recursos para aquisição de chip e crédito mensal de pacote de dados móveis para 
participação das atividades remotas. 
 
O uso do laboratório de informática também foi disponibilizado, para agendamento e utilização 
pelos jovens que manifestaram dificuldades de acesso em sua residência, além da entrega 
semanal de material impresso, com atendimento pessoal e plantões de dúvidas mediante as 
atividades propostas.  
 
Quanto ao processo de escolarização dos jovens, o CJ CONECTA  observou, com grande 

preocupação, que as escolas públicas passaram por dificuldades de organização após a suspensão 

inicial das aulas, retomadas progressivamente no segundo semestre de 2021,  porém com redução 

de carga horária ou mudanças não previstas de turnos de atendimento.   As  dificuldades de 

acesso ao ensino online escolar aliadas ao perfil comportamental dos jovens, como o  

descompromisso de alguns deles, trouxeram  impactos negativos visíveis,  agravando a defasagem 

escolar já existente,  principalmente em relação a leitura e escrita. Para 2022 será necessário que 

o CJ esteja atento ao cenário futuro de funcionamento do sistema escolar, tendo em vista o 

progressivo avanço da educação escolar integral e o crescimento de escolas técnicas, de modo a 

posicionar-se quanto a atuação do Serviço junto à sociedade.   

Por hora, diante das condições atuais do sistema escolar público e pensando em contribuir com 

medidas socioeducativas para minimizar os impactos nas aprendizagens, gerados pela defasagem 

escolar dos jovens,  o CJ CONECTA deseja  agregar ao seu currículo formativo atividades voltadas 

à  comunicação via leitura, escrita e correta expressão verbal, já que a comunicação na língua 

materna é importante fator para inserção social e profissional. 

Mesmo diante de tais dificuldades, foi possível identificar que a maioria dos jovens mostraram–se 

atentos as suas metas, expectativas e projeções futuras, por meio da elaboração do Projeto de 

Vida, processo que contribuiu para o auto-conhecimento, a construção da  identidade e a busca 

de estratégias para superação de seus desafios pessoais, escolares e de formação profissional.   A 

crise atual acabou por gerar para alguns jovens,  oportunidades de maior amadurecimento quanto 

as responsabilidades pessoais, bem como adoção de um perfil protagonista e aquisição de um  

senso colaborativo em relação as demandas sociais emergentes, propiciando o desenvolvimento da 

inteligência sócio-emocional.  

Quanto a inserção profissional, permanece o desafio do CJ CONECTA de aumentar as 

oportunidades, mesmo diante do limite posto pela realidade do mercado de trabalho, já que 

muitas empresas fecharam ou reduziram sua atuação, gerando desemprego e prejuízos sócio- 

econômicos.  A adoção ao sistema de trabalho home office, gerou evidente declínio de 
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oportunidades de trabalho voltadas ao público jovem. Também contratos de estágio 

celebrados foram encerradas em função da suspensão de atividades de diversos segmentos 

econômicos. 

A inserção dos jovens no mundo do trabalho, requer a oferta de acesso às inovações 

tecnológicas, o desenvolvimento de habilidades de comunicação, bem como proatividade 

criativa e colaborativa.  

Nesse sentido, a implementação de aprendizagens envolvendo princípios de cultura maker, se faz 

necessária e pretendemos retomá-la em  2022,  pois estimulará  a construção de  soluções 

criativas por meio de pesquisas, projetos e ações colaborativas capazes de aprimorar e ampliar 

competências empreendedoras,  habilidades de trabalho em equipe, viabilizando aos jovens o 

roteiro “mão na massa”,  com experimentações  possíveis de serem feitas no modo de 

atendimento presencial .  

Assim sendo, a despeito dos muitos desafios, pretendemos  levar os jovens a apropriarem-se dos 
diversos tipos de linguagem oral, escrita e tecnológica e de habilidades competitivas exigidas pelo 
mundo profissional atual.    
          
Também serão mantidos os compromissos social e socioeducativo com o público atendido, por 
meio da captação de novas parcerias e da elaboração de projetos, em busca da captação de 
recursos, mantendo  o apoio e acompanhamento social aos jovens e as suas famílias.  
 
O cenário atual ainda expressa incertezas aliadas às complexidades e especificidades do público 

alvo atendido, mas permanece a motivação quanto a continuidade de nossas ações em 2022,  com 

intuito de gerar oportunidades inovadoras, conteúdos diversificados e atraentes para a juventude 

em parceria coma a Fundação Prada de Assistência Social.  

 
3. Quadro de Recursos Humanos 

 
Pretendemos manter o quadro atual da equipe do Centro para Juventude, bem como investir na 
contratação de novos colaboradores com expertises correspondentes aos processos que 
constituem a tipologia do Serviço,  considerando ainda garantir a qualidade do Serviço ofertado, 
bem como manter o atendimento voltado as demandas sociais e formativas do público atendido. 
 
Diante desta consideração, a manutenção do aporte destinado para o setor de Recursos Humanos 
e sua amplitude para demais contratações poderá contribuir com a estrutura da programação 
socioeducativa, destacando a importância de ampliar o conhecimento dos jovens acerca das 
diferentes formas de aprendizagens as quais necessitam apropriarem-se para evoluirem na 
Formação Pessoal, Social e  Profissional. 

 
4. Objetivo geral do Centro para Juventude: 
 

Oferecer proteção e inserção social de jovens em situação de vulnerabilidade e risco, por 
meio desenvolvimento de suas competências, incentivo à conquista da autonomia, à participação 
cidadã, familiar e comunitária. 

 
4.1 Objetivos específicos:  

 Incentivar a valorização do conhecimento e sua busca autônoma para o aperfeiçoamento 
pessoal, social e futura vida profissional, por meio do compromisso com a vida escolar e 
formação complementar em consonância com a construção de seu projeto de vida; 

 Ampliar habilidades de comunicação presencial e virtual, voltadas à vida pessoal, social e 
corporativa;  

 Ampliar experiências, construir conhecimentos e desenvolver potencialidades que 
preparem os jovens à sua inserção no mundo do trabalho por meio da adoção de atitudes 
empreendedoras. 

mailto:obradoberco@obradoberco.org.br


  

Sede Administrativa - Rua do Chico Nunes, 173/241 – Jardim Rebouças – CEP: 05734-110 – São Paulo – SP - (11) 5843-2333 

E-mail - obradoberco@obradoberco.org.br    -    www.obradoberco.org.br 

 Incentivar o reconhecimento da identidade e a conquista de autonomia na adoção 
de hábitos saudáveis de autocuidado;  

 Colaborar com o fortalecimento pessoal e familiar dos jovens, acolhendo suas 
potencialidades e desafios, disponibilizando informações sobre seus direitos, 
deveres e oportunidades de construção e exercício de sua cidadania; 

 Promover ciência e acesso aos Serviços de todas as Políticas Públicas; 

 Incentivar o protagonismo, atitudes positivas de convivência intergeracional, social, 
familiar e comunitária;  

 Incentivar o envolvimento em ações construtivas em prol da comunidade, promovendo o 
reconhecimento de seus ativos e a construção de uma visão crítica de sua cultura e 
realidade social; 
 

5. METAS  
 
Referem-se ao atendimento presencial em sua capacidade total de atendimento, que o Serviço 
manterá como referência para o trabalho, considerando que em 2022 conseguiremos avanços com 
a vacinação da população e de nossos jovens, dando continuidade as atividades 100% presenciais: 
 
- Evasão: inferior a 10% 
- Jovens com deficiência atendidos: igual ou superior a 10% 

- Famílias atendidas que aderiram ao trabalho socioeducativo e social: igual ou superior a 80%  

- Famílias atendidas, beneficiárias de Programas de Transferência de Renda, em descumprimento 

de condicionalidades: 0% 

- Frequência diária: igual ou superior a 90%   
- 100% de jovens evoluindo na ampliação de Conhecimento de Mundo 
- 100% de jovens evoluindo na adoção de atitudes de Autocuidado e Desenvolvimento Pessoal  
- 100% de jovens evoluindo na adoção de atitudes positivas de Cidadania, Convivência e 
Participação Social 
- 100% de jovens evoluindo em Formação Profissional (Práticas Administrativas e Práticas 
Comerciais)  
- 100% de jovens qualificados nas formações profissionais  
- 40% de jovens Inseridos no Mundo do Trabalho  
- 100% de jovens satisfeitos e muito satisfeitos com o Serviço  
- 100% de famílias entrevistadas satisfeitas ou muito satisfeitas com o Serviço  
 - 100% de famílias da comunidade atendidas - porta aberta à comunidade  
 - 100% de colaboradores satisfeitos e muitos satisfeitos com as condições de trabalho  
 

6. PÚBLICO ALVO  
 

Entre o universo dos inscritos deve-se priorizar a inclusão do seguinte público alvo:  

 Jovens em situação de risco e vulnerabilidade; 

 Jovens fora do ensino formal; 

 Jovens egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 Jovens egressos e/ou vinculados a programas de combate a violência, abuso e/ou 
exploração sexual; 

 Jovens oriundos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 

 Jovens com deficiência, beneficiários ou não do BPC. 
 

 
7. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ATENDIDO  
 
O Centro para Juventude localizado em rua da Vila Andrade, Distrito de Campo Limpo cujo 
entorno é composto por bairros com realidade social típica de regiões periféricas da cidade de São 
Paulo, com insuficientes Serviços e benefícios urbanos, onde a condição socioeconômica de seus 
habitantes e dos que procuram os Serviços Socioassistenciais da região, concentram-se em rendas 
de 0 a 3 salários mínimo. No momento em que o país atravessa a crise gerada pela pandemia do 
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coronavírus,  de modo que a média de renda caiu muito,  além do grande aumento de 
desempregados e pessoas que estão sobrevivendo do auxilio emergencial disponibilizado 
pelo governo federal.  
 
A escolaridade dos titulares de família, concentra-se no Ensino Fundamental e Médio 
incompleto, e ainda há muitas famílias monoparentais lideradas em sua maioria por 

mulheres que saem da comunidade em busca de emprego para sustento de seus filhos. Além de 
enfrentarem  problemáticas sociais que perpassam pelo desemprego, uso de drogas e álcool de 
seus membros, as  famílias sofrem ao terem que conviver com  grupos em conflito com a lei em 
suas comunidades, dinâmicas familiares complexas com altos índices de  violências e fragilidade 
dos vínculos,  agravadas em função do isolamento social devido pandemia, que também gerou o 
aumento dos índices de desemprego.  
 
A região do Jardim Rebouças e bairros do entorno, onde reside o principal público alvo atendido 
pela Associação “Obra do Berço”, pertence ao distrito de Campo Limpo, que vem sendo 
gradativamente ocupado de forma desordenada por meio de assentamentos de população 
migrante em loteamentos populares e clandestinos. Distante 24 km do centro da cidade de São 
Paulo, Campo Limpo  desenvolveu-se por ser uma área de  17.486,65 km2, interligação entre o 
bairro de Santo Amaro e os municípios limítrofes de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, sendo  
atualmente ocupado por uma população de aproximadamente 607.105 habitantes,  residentes em  
três subdistritos ( Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade), onde se destaca um  grande 
número de crianças, adolescentes e jovens. 
 
Nos últimos anos a abrangência do território de atendimento pelo Centro para Juventude vem se 
expandindo além da região do Jardim Rebouças. Esta procura crescente por parte das famílias, 
em situação de vulnerabilidade, provenientes de bairros do entorno, se deu não só devido ao 
aumento de população local, mas também  pela ausência de outros equipamentos e programas 
direcionados ao público jovem e pela divulgação da qualidade do serviço prestado, especialmente 
por intermédio de parentes, vizinhos e colegas de escolas que frequentam ou frequentaram a 
Associação “Obra  do  Berço”, bem como por meio da parceria com o CRAS Campo Limpo, que tem 
direcionado, sempre que existente, demanda para atendimento.  
 
A região não conta com opções de espaços voltados para o público jovem, permanecendo o Centro 
para Juventude como único Serviço que atende esta faixa etária.  
 
Também é possível observar a ausência de espaços de lazer, de promoção do acesso à tecnologia 
e suas facilidades para a comunidade, bem como outros benefícios urbanos.  
 
Sobre os jovens e famílias atendidas pelo Serviço, seguem alguns dados declarados por usuários e 
familiares, entre janeiro e dezembro de 2021, que fundamentam este perfil de vulnerabilidade, 
acima descrito. 
 
No ano de 2021 foram matriculados o total de 401 jovens no Centro para Juventude. 
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8. LEGISLAÇÕES CONCEPÇÕES NORTEADORAS DO TRABALHO SOCIAL E SOCIOEDUCATIVO   

 Constituição Federal;  

 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei 8742, de 07/12/1993; 

 Sistema Único da Assistência Social (SUAS); 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990; 

 Direitos de Cidadania e Proteção Social; 

 Lei 13.019/2014 MROSC 2017- Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil;  

 Portaria 46/ 2010/ SMADS e suas atualizações; 

 Portaria 21/SMADS/GAB/2012; 

 Portarias 38,39 e 40/SMADS/2017; 

 Portaria 55/SMADS/2017; 

 Normativa 03/SMADS/2018; 

 Visão Empreendedora: Construção de um Projeto de Vida, Preparação para o Mundo do 
Trabalho e desenvolvimento de habilidades e autonomia na busca de melhores condições 
de vida pessoal, social e produtiva.  

 Decreto 59.283/2020 de 16/03/2020 Declara situação de emergência no Município de São 
Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 
coronavírus. 

 Decreto 59291/2020 Declara estado de calamidade pública no Município de São Paulo para 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

 Decreto 59860/2020 Dispõe sobre a retomada, a partir do dia 3 de novembro de 2020, das 
atividades presenciais voltadas a alunos de ensino médio, nas condições que especifica, 
sem prejuízo do disposto no Decreto nº 59.774, de 17 de setembro de 2020, que 
regulamenta as atividades de educação durante a pandemia do coronavírus na Cidade de 
São Paulo. 

 Portaria O47/2020 SMADS – Sobre o retorno do atendimento presencial de 20% do público. 

 Portaria 11/SMADS/2021, vigente a partir de Janeiro/2021 - Correspondente a 
determinação para atendimento presencial destinado a 35% dos usuários em modo 
presencial e 65% dos usuários em modo remoto. 

 Portaria 12/SMADS/2021,  vigente de 15 de Março a 09 de abril /2021 - Determinou  a 
suspensão do atendimento presencial devido à fase vermelha emergencial da Pandemia 
onde todos os usuários passaram a participar de atendimento remoto. 

 Portaria 049/SMADS/2021- Vigente a partir de 15/07/2021 - Ampliou a capacidade de 
atendimento presencial de usuários para 50% e 50% em modo remoto, mantendo – se as 
medidas de distanciamento social e as medidas sanitárias para combate a Pandemia. 
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 Portaria 050/SMADS/2021- Vigente a partir 27/07/2021 - Ampliou a capacidade de 
atendimento presencial para 100% dos usuários matriculados no Serviço. 

 Portaria 073/ SMADS 2021 – Vigente a partir de 27/11/2021 – Determinou a 
retomada de 100% da capacidade do atendimento presencial dos usuários 
matriculados no Serviço. 

 
9.  METODOLOGIA      
A metodologia do Centro para Juventude será constituída por estratégias  que reforcem a 
convivência e/ou interação social entre os jovens e suas famílias e a participação destes na vida 
pública, visando o fortalecimento mútuo de vínculos e o exercício da cidadania pessoal, familiar e 
comunitária.  

 
O Serviço buscará, portanto, aperfeiçoar planejamentos e estratégias de atuação do Trabalho 
Socioassistencial nas quatro dimensões orientadas pela política pública voltada à juventude, 
sempre com a proposta de garantir a sua inter-relação e dinâmica sendo elas: 

1.  Dimensão: Estrutura física e administrativa; 
2.  Dimensão: Serviços, processos ou atividades; 
3. Dimensão: Produtos ou resultados; 
4. Dimensão: Recursos humanos. 

 
Contaremos com a estrutura física existente, recursos e insumos materiais e progressivos 
incrementos de recursos tecnológicos para assegurar os objetivos e aprendizagens propostas,  em 
acordo com o recurso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e demais parcerias do 
Centro para Juventude.  
  
Considerando a realidade territorial, o Centro para Juventude se apresenta como um Serviço 
essencial às comunidades atendidas, fomentando o desenvolvimento das politicas públicas e o 
atendimento as expectativas dos usuários e famílias manifestadas por meio dos índices favoráveis 
de satisfação familiar e de jovens, registrados por diversas estratégias de levantamento.  
 
O principal eixo de atuação do Serviço, com base na Politica Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, é o incentivo ao protagonismo social dos jovens na busca autônoma do 
seu auto desenvolvimento e  superação de suas condições de vulnerabilidade.  
 
Perseguindo o constante aperfeiçoamento, atualização e  adoção de estratégias inovadoras na 
programação socioeducativa, nosso foco é  contribuir com a Formação Pessoal e Profissional dos 
jovens, possibilitando-lhes  informações sobre seus direitos e deveres de cidadania, tais como o 
acesso   aos Serviços da Rede Socioassistencial, a permanência e continuidade na educação 
formal,  bem como sua  participação  em formações e vivências complementares voltadas à 
preparação  para o mundo do trabalho, de modo a oferecer-lhes  ferramentas importantes e 
introdutórias  à realização de seu projeto de vida. 
 
Nessa linha de atuação de parcerias voltadas à Assistencia Social dos que mais precisam, as  
oportunidades de convivência social diversificada, que possuem como referência o respeito 
próprio,  princípios éticos de justiça, bem como o incentivo à construção de modos construtivos 
de sentir, agir e formas de pensar criticamente,  são aquisições necessárias aos jovens para 
conquista da cidadania e da valorização da própria cultura e suas interações com as demais.  
 
9.1. O Trabalho Social: 
Envolverá a equipe do Serviço em torno da Proteção Social Básica e acolhimento de demandas 
sociais das famílias usuárias, em especial daquelas em situação de maior risco social, objetivando 
o fortalecimento do convívio familiar e comunitário, a partir do levantamento de suas 
potencialidades e vulnerabilidades, de modo a apoiá-las no desenvolvimento de sua autonomia, 
aquisição e resgate de direitos e deveres, no enfrentamento de riscos sociais a que estiverem 
expostas, na construção e exercício de sua cidadania e na inserção social de seus filhos usuários 
do Centro para Juventude. As ações ocorrerão presencialmente e/ou remotamente por meio de 
alternativas disponíveis de comunicação:  
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Eixos norteadores: 
 

 Acolhimento diário ao público externo: informações de cidadania, preenchimento 
de ficha cadastral de inscrição, encaminhamentos ao CRAS para aquisição do NIS (Nº 
de Inscrição Social), escutas qualificadas breves e encaminhamentos pontuais às 

famílias que declaram riscos sociais; 

 Inscrição: acolhimento e preenchimento de ficha de inscrição para coleta de dados de 
juvens e famílias interessados em ingressar no Serviço; 

 Matrículas: acolhimento e preenchimento de ficha cadastral de matrícula dos inscritos com 
entrevista e escuta qualificada inicial nos casos de maior vulnerabilidade; 

 Integração inicial dos usuários: no início de cada semestre serão realizadas dinâmicas de 
integração e construção de vínculos grupais, introduções ao funcionamento e 
programações socioeducativas, visando a adaptação dos jovens à rotina e às reflexões 
sobre seu interesse e compromisso com a própria formação;    

 Monitoramento do fluxo de usuários atendidos: acompanhamento diário da frequência, 
monitoramento dos processos de frequência, evasão e adesão, visualizações e respostas 
online às atividades enviadas e abordagem preventiva quanto às evasões inter-relacionadas 
com o Trabalho Social; 

 Acompanhamento Social das famílias: atividades individualizadas com foco na família e 
inter-relação com o jovem: acolhida inicial, estudo de seu perfil sócio histórico, escuta 
qualificada, identificação de vulnerabilidades e riscos sociais, encaminhamentos ao CRAS 
de referência, à Rede de Proteção Social, à PTR (Programas de Transferência de Renda e 
BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a outras políticas públicas que vierem ao  
encontro às suas necessidades. Nos casos de famílias em acompanhamento pelo CRAS, 
CREAS, PETI e em descumprimento de condicionalidades, reuniões de orientação serão 
realizadas, com objetivo de reforçar o acesso e permanência nos Serviços de Saúde, 
Educação e Assistência Social, importância do apoio familiar aos estudos e à preparação 
dos adolescentes para o mundo do trabalho, visando sua futura inserção profissional 
qualificada, evitando sua entrada precoce e desqualificada no mercado de trabalho;  

 Reuniões informativas e socioeducativas coletivas com famílias: encontros periódicos, 
com o objetivo de apresentação e avaliação do Trabalho Social e Socioeducativo, 
realizadas separadamente e/ou em conjunto aos jovens e discussão de temas de interesse 
geral, com abordagem de temáticas significativas que estimulem a reflexão conjunta e a 
busca de mudança de visão e atitudes quanto aos aspectos de convivência familiar ou 
comunitária. 
Eventos culturais e celebrações terão a participação presencial ou online de usuários e/ou 
famílias, como estratégias para constituir laços de confiança e co-participação, bem como 
fortalecer os vínculos no acompanhamento do processo socioeducativo dos usuários.  
 

O Trabalho Social ocorrerá principalmente na dimensão do trabalho com família, mas deve manter 
interfaces com o Trabalho Socioeducativo realizado junto ao usuário e de orientação coletiva às 
famílias, bem como com as ações em rede com os Serviços de Proteção Social do território, 
especialmente nos casos de maior risco social.  
 
Para a realização com qualidade destas estratégias de Trabalho Social, será necessário espaço e 
tempo para orientações, formações em serviço e planejamento das ações socioeducativas e troca 
de informações sociais sobre o usuário e suas famílias, restritas àquelas de maior risco social, 
considerando o tempo semestral, mais curto.  
 
A manutenção de profissionais que vem acompanhando as formações de SAS (Secretaria de 
Assistencia Social) sobre o SUAS (Sistema Única de Assistencia Social), será fundamental para que 
esse elo entre as dimensões de Trabalho Socioassistencial não se perca, nem os compromissos 
assumidos com as parcerias estabelecidas. 
 
9.2.  O Trabalho Socioeducativo: Estrutura geral do Serviço 
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Estrutura Programática do Trabalho Socioeducativo : 
 
Será desenvolvido em modo presencial, a partir de eixos de socioaprendizagem que 
compõem a Formação Pessoal e Social Básica, a qual permitirá ao usuário o 
autoconhecimento, o conhecimento acerca do mundo à sua volta, de seus deveres e 
direitos e as questões de seu território.  As principais indagações sobre seu futuro 

poderão ser debatidas na construção de um Projeto de Vida e a partir dele a revisão ou o 
reforço de suas escolhas entre duas Formações Profissionais Específicas ofertadas pelo Serviço 
ou entre outras disponíveis na Rede Externa. 
 
Os conteúdos da programação socioeducativa serão classificados conforme sua intencionalidade 
e ligação com aspectos de seu desenvolvimento integral a serem desenvolvidos, classificados 
segundo as seguintes categorias:  
 
FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL BÁSICA: 
Oportunizará aos jovens aprendizagem de conteúdos básicos destinados a introduzí-los às 
temáticas voltadas à formação pessoal e social nas vertentes ligadas ao autoconhecimento, 
convívio social, aquisição de noções gerais de autocuidado, bem como a noções gerais sobre a 
vida produtiva e sua organização nos espaços corporativos, incluindo as tecnologias mais usadas 
atualmente, especialmente a informática e comunicação.   
 
Eixo - Cidadania e Autonomia:  
Desenvolvimento de noções de cidadania, sustentabilidade pessoal, social e comunitária, direitos 
e deveres, autoconhecimento, convívio social com base em valores universais.   
 
A construção do Projeto de Vida será uma atividade central deste módulo e respeitará o 
processo de amadurecimento, repertório cultural e tempo próprio de cada jovem de modo a 
sensibilizá-los para as futuras escolhas de formação e atuação profissional. A análise de seu 
contexto sócio-familiar, interesses e tendências para o desenvolvimento de competências 
necessárias para uma futura vida profissional, deverá ser trabalhada dentro da realidade social 
de cada usuário. 
 
Dando sentido a construção dos planos e anseios futuros, o Projeto de Vida será desenvolvido com 
apoio de ferramentas digitais facilitadoras que possam apoiar os jovens positivamente em sua 
construção, além de promover maior apropriação dos recursos digitais os quais ampliam o 
potencial de conhecimento dos jovens por meio de metodologia atualizada e atrativa, tendo como 
base o uso de novas tecnologias.  
 
Eixo – Comunicação e Tecnologia:  
Incentivo ao desenvolvimento de habilidades gestuais, linguísticas e de domínio básico de noções 
que permitam a inclusão digital e o desempenho satisfatório e ético dos jovens em suas 
comunicações presenciais e virtuais.   
 
As tecnologias contemporâneas, entendidas como suportes tecnológicos, recursos da internet e 
da informática, bem como a cultura digital, tem papel preponderante nas novas formas de 
atuação e relacionamentos pessoais e profissionais. Nesta perspectiva, se faz necessário 
promover o desenvolvimento de habilidades e competências nos jovens, que os permitam lidar 
com a informação e comunicação, não só  por meio de maior contato com as ferramentas 
tecnológicas aplicadas ao universo corporativo, como também por meio de estratégias de 
comunicação presencial que os habilitem à relações sociais e interpessoais mais ricas, ampliando 
as possibilidades de inserção social e profissional perante os desafios do mundo do trabalho e 
vida contemporânea. A rápida evolução das tecnologias de comunicação tem promovido rápidas 
mudanças na sociedade e  exigido  da equipe de gestores e educadores uma atenção em tempo 
real,  quanto  ao acompanhamento  dessas atualizações, tendo em vista a busca dos 
conhecimentos e recursos tecnológicos necessários para a evitar uma maior exclusão dos jovens 
de oportunidades de atuação no mundo do trabalho.  
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA: 
 
Eixo – Mundo do Trabalho e  Práticas Administrativas:  
Aprendizagem de conteúdos básicos visando à apresentação da estrutura e funcionamento 
das organizações corporativas inter-relacionando-as às atividades gerais de trabalho e em 

atuações pertinentes ao cargo de auxiliar administrativo, de modo que a partir da compreensão 
do contexto da vida profissional no setor Administrativo das empresas, os jovens sintam-se 
preparados para atuar no mundo do trabalho. 
 
Com base no contexto das organizações, serão apresentados os conceitos referentes ao fluxo 
administrativo, suas áreas de atuação e setores funcionais de trabalho, bem como o referencial 
de planejamento das ações administrativas, de modo a promover a base para o desenvolvimento 
de competências, habilidades, atitudes e apropriações básicas nas práticas administrativas para 
inserção no mundo do trabalho, interligadas às evoluções informatizadas desse setor de trabalho.  
 
Eixo – Mundo do Trabalho e  Introdução às Práticas Comerciais:  
Aprendizagem de conteúdos básicos visando à apresentação da estrutura e funcionamento das 
organizações corporativas inter-relacionando-as às atividades gerais de trabalho e em atuações 
introdutórias pertinentes a cargos relacionados ao comércio, de modo que a partir da 
compreensão do contexto da vida profissional no setor Comercial de lojas ou empresas, os jovens 
sintam-se preparados para atuar no mundo do trabalho. 
 
Voltada à aprendizagem de conteúdos básicos, a formação em Práticas Comerciais apresenta a 
estrutura e funcionamento das relações comerciais, inter-relacionando-as às atividades e 
atuações pertinentes aos cargos de operador de vendas/assistente de vendas/vendedor, visando a 
compreensão do contexto da vida profissional no setor comercial das empresas. Serão 
apresentados os conceitos referentes ao fluxo comercial, suas áreas de atuação e segmentos 
funcionais de trabalho,bem como o referencial de planejamento das ações comerciais, de modo a 
promover a base para o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e apropriações 
básicas nas práticas comerciais para inserção no mundo do trabalho. 

 
Ambos  eixos acima descritos propõem o acesso à conceitos e reflexões introdutórias sobre o 
mundo do trabalho humano, sua história, setores, segmentos e áreas, ressaltando  o papel 
transformador que este estabelece entre  a natureza e cultura, bem como os impactos positivos 
e negativos que gera sobre sustentabilidade do planeta.  
 
Contextualizados como um dos elementos que possibilitam a estruturação da identidade e dos 
espaços de pertencimento social, sua importância para o desenvolvimento de indivíduos  e 
sociedade serão ressaltados,  assim como  o respeito aos   direitos e deveres relacionados a sua 
prática , com destaque para atitudes, habilidades e competências necessárias para inserção, 
atuação  profissional.  
 
Nesta perspectiva, o trabalho socioeducativo a ser realizado com os usuários, deverá instigar 
uma visão crítica  à função social do Trabalho para o desenvolvimento humano e o 
desenvolvimento de conceitos como: Trabalho e Ocupação; Etapas e Processos do trabalho; 
Empreendedorismo e Cooperativismo; Organização do Trabalho, Produção, entre outros 
elementos, que embasem os jovens envolver-se de forma autônoma e consciente com os 
processos de escolha, busca e inserção profissional, bem como as evoluções informatizadas desse  
setor de trabalho.  
 
Núcleo Jovem de Oportunidades 
Suas ações ocorrem de forma integrada ao Trabalho Social e Socioeducativo, oportunizando 
vivências por meio de experimentações quanto às diferentes dimensões da vida em sociedade, 
respeitando a individualidade, tempo e a diversidade para as escolhas, aquisição de atitudes e 
competências necessárias para uma vida produtiva que implique diretamente na realização 
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pessoal e social, bem como a inserção profissional dos jovens por meio da articulação 
interna e externa com a rede e parcerias corporativas. 
Ao jovem se faz necessário mediar a preparação introdutória para o mundo corporativo, 
acompanhada do estímulo à necessidade de completar a formação necessária para 
posterior inserção. Para fundamentar as ações do Núcleo Jovem de Oportunidades, 
contamos com uma programação complementar e para tanto utilizamos como estratégias 

as seguintes articulações: 
 

1. Formação complementar:  
Palestras e cursos complementares presenciais e/ou virtuais 

o Divulgação e viabilização para acesso dos jovens a cursos e palestras presenciais ou on-
line que podem ser acompanhados pela equipe ou ainda alvo de pequenos projetos 
complementares com o objetivo ampliar o repertorio de conhecimento de mundo dos 
usuários; 

o  Indicações de cursos afins presenciais ou online visando atender a necessidade do 
projeto de vida /escolha de área ou curso profissional– incluindo ensino superior 
(técnico, ETEC, SENAC, SENAI); e 

o Palestras oferecidas aos jovens por meio de parceiros e voluntários que se disponibilizam 
a compartilhar seus conhecimentos dentro e fora do espaço físico do Serviço com o 
objetivo de ampliar os conhecimentos a cerca de cidadania e Mundo do Trabalho.  

 
Oficina de Comunicação Oral e Escrita:  

o Sensibilizar o jovem para valorização cultural da Língua Portuguesa e sobre a importância 
do correto uso dessa língua materna,  propiciando a aprendizagem de sua utilização como 
formas de comunicação assertiva nos vários âmbitos da vida, especialmente da vida social, 
escolar e principalmente profissional. 
 

Observatórios Corporativos Presenciais e/ou Virtuais: A realização de visitas à empresas de  
segmentos diversificados de mercado com o objetivo de exercitar a capacidade de observação 
da realidade e da organização de trabalho, planejamento e escolha vocacional fomentando a 
continuidade de estudos técnicos ou superiores em futuras ações.  
 
Mentorias Presenciais e/ou Virtuais: 
Articulação com empresas de diferentes seguimentos que se dispõe a receber e custear a 
formação de jovens para compartilhar os conhecimentos e expertises de seus colaboradores, 
denominados no processo de formação como Mentores. Os conteúdos das Mentorias consideram as 
caraterísticas e ”know-how” da empresa bem como conteúdos de conhecimentos gerais e 
profissionais. 
 
Inserções Profissionais - Lei em estágio,Lei do aprendiz, CLT:            

o Apoio aos processos seletivos para estágio, vagas para Jovem Aprendiz ou mesmo CLT, bem 
como articulação para viabilizar a participação dos usuários em processos seletivos 
conforme o perfil de cada jovem versus o perfil da vaga com intuito e atrelar as 
oportunidades ao Projeto de Vida;  

o Acompanhamento pontual destas modalidades para jovens egressos que apresentem a 
necessidade ou o interesse bem como aos jovens que permanecem em curso; e  

o Implementação de Plataforma Interativa de Currículos. 
 

A partir dos talentos, desafios e anseios identificados no Projeto de Vida desenvolvido pelos 
jovens no módulo Cidadania e Autonomia, o Núcleo Jovem de Oportunidades buscará alternativas 
para contemplar as necessidades pessoais e profissionais apresentadas, sempre procurando inter-
relacioná-los aos conteúdos aprendidos pelos usuários nos Módulos Socioeducativos. As ações 
desenvolvidas buscarão oportunizar experimentações quanto aos diferentes aspectos da vida 
profissional, bem como viabilizar a consecução das metas para alcance das realizações pessoais e 
anseios para o futuro. 
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Todos os orientadores subsidiarão o desenvolvimento do Núcleo Jovem de Oportunidades, 
com as informações sobre os jovens, sob a articulação de um Técnico Especializado, que 
realizará as atividades transversais com apoio da Assistente Técnica.  

 
As orientações aos jovens respeitarão as condições, o ritmo, tempo e a diversidade de 
interesses quanto à aquisição de competências, habilidades e atitudes necessárias para 

uma futura inserção profissional, sempre estimulando a auto – percepção, a persistência, a 
continuidade e atualização dos estudos e a busca autônoma de caminhos para realização pessoal e 
profissional.  

 
Todas as ações serão construídas por meio de planejamento integrado entre a equipe do 
socioeducativa do Serviço, considerando os interesses, anseios de necessidades relacionadas a  
manifestação da satisfação dos usuários para construção participativa da proposta do Serviço. 

 
Os jovens serão orientados a buscarem autonomamente a inserção no mundo do trabalho por 
meio das seguintes vias: Lei do Estágio (11.788/2008) e Lei do Aprendiz (10.097/2000), 
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.  

 
Continuaremos, no entanto, a incentivar os jovens, quando possível, a um maior investimento 
em formação escolar e profissional preparatória, incluindo as questões de alfabetização digital,  
antes de uma inserção precipitada no mundo do trabalho, orientando sobre a importância de não 
se submeter à condições precárias de trabalho, que conflitem com os direitos de cidadania.   

 
Temos claro, porém,  que a realidade sociocultural e econômica das famílias atendidas pelo 
Centro para Juventude possuem necessidades básicas eminentes,  que não colaboram com este 
propósito de continuidade dos estudos, de modo que buscaremos por meio de nossas atividades 
junto aos usuários diretos e seus responsáveis, reverter esse quadro e  motivar uma visão de 
futuro atualizada.  
 
9.3.  Alimentação e Saúde 
 
A oferta de refeições diárias equilibradas e o incentivo à adoção de hábitos de autocuidado em 
alimentação e saúde estarão interligadas aos conteúdos programáticos do módulo Cidadania e 
Autonomia, voltados para o desenvolvimento de posturas e atitudes positivas de autocuidado, de  
modo que venham a ser aplicadas pelo jovem em sua vida, no âmbito do desenvolvimento pessoal 
e profissional. 
   
Serão servidas aos usuários duas refeições diárias, com cardápio variado, sendo café da manhã 
ou lanche da tarde e almoço, acompanhadas pelos orientadores socioeducativos, visando à 
aquisição de hábitos saudáveis, boas maneiras à mesa e consciência ambiental no descarte de 
resíduos orgânicos e reutilizáveis. 

 
Também serão oferecidas, palestras, orientações sobre temáticas de saúde de interesse dessa 
faixa etária juventude, além da abordagem de temas de afetividade e sexualidade, relacionado 
as drogas e outros comportamentos autodestrutivos, tais como depressão, automutilação e 
ideação suicida, bem como prevenção de doenças e acidentes, com os subsídios técnicos e 
monitoramento da rede por meio de parcerias com UBS (Unidades Básicas de Saúde) e 
voluntariado de profissionais liberais.  

 
A apropriação de hábitos de preservação do meio ambiente e a conscientização quanto à 
importância dessas ações, complementarão o incentivo à saúde coletiva e relacionam-se às 
noções de sustentabilidade desenvolvidas na programação socioeducativa de Cidadania e 
Autonomia.  
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10. DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA 2022 
 
Para ampliar o potencial de aprendizagem dos jovens, pretendemos dar segmento as 
questões da cultura maker, explorando esta metodologia  e seu poder de alcance entre os 
jovens,  
 

Considerando  que o processo socioeducativo necessita ser significativo e que o jovem  o 
protagonize, entendemos que o uso da tecnologia em várias esferas do conhecimento tende a 
ampliar as competências relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.  
 
Neste sentido, desejamos manter a Parceria com a Fundação Prada para o ano de 2022, dando 
segmento ao processo formativo dos jovens com o intuito de ampliar as possibilidades de 
socioaprendizagem com ações e temas relevantes voltados à Tecnologia, Inteligência e Renda, 
mantendo as conexões as quais iniciamos em 2021 com a proposta  denominada TIR. 

 
Estas conexões serão abordadas com os seguintes temas:  

 
o Tecnologia: Ampliar o potencial de aprendizagem por meio da tecnologia contemporânea e 

aquisição de novos conhecimentos relacionados à linguagem digital. Em meio a revolução 
tecnológica a qual nos adaptamos e estamos vivendo, os impactos ocorridos no mundo do 
trabalho são de suma importância para manter tal evolução, tendo em vista que os recursos 
tecnológicos favoreceram diversos processos por meio de plataformas digitais, tendo em 
vista dar continuidade ao uso da Plataforma Socioeducativa a qual foi implementada em 
2021 que tanto nos auxiliou no contexto socioeducativo para compartilhar conteúdos, 
promover interação entre os jovens e ampliar as competências autônomas dos jovens em 
relação a pesquisas, projetos e realizção de atividades propostas. 
 
Com o avanço da IOT (Internet das Coisas), a integração entre todos os equipamentos com a 
possibilidade de aferição de dados que integra a inteligência artificial aos processos já 
automatizados exigem experimentação e mão de obra criativa, possibilitando a formação 
de  skills que dominem tais tecnologias. (A palavra skill “No mercado de trabalho, pode ser 
traduzida como habilidade. Trata-se, na verdade, das aptidões do profissional para a 
realização de determinada tarefa. Por exemplo, podemos definir que uma pessoa que 
escreve muito bem, tem a comunicação como uma skill.” Fonte: Site Centro Universitário 
Dom Bosco).  
 
Avançando com as aprendizagens direcionadas ao mundo do trabalho em seus diferentes 
segmentos, promover o conhecimento, auxiliar em relação a descoberta de habilidades e 
favorecer que o jovem desenvolva atitudes pessoais e profissionais condizentes a 
expectativa profissional voltada ao conhecimento de técnicas, conceitos e 
experimentações de participativas voltadas a práxis da Cultura Maker que favorece a 
criatividade e o fortalece o trabalho em grupo com uso de tecnologia, uma vez que para 
apresentar soluções, é requerida a participação de todos em formato de grupos.  

 
o Inteligência: Promover o autoconhecimento a fim de desenvolver habilidades emocionais e 

racionais no âmbito pessoal e corporativo. O autoconhecimento é o passo inicial para 
compreender as possibilidades e necessidades para atingir objetivos pessoais e 
profissionais.  
 
O mapeamento das inteligências emocionais e lógicas fazem parte de um processo de 
entendimento das capacidades e maturidade dos indivíduos. Com este mapeamento é 
possível desenvolver estratégias capazes de fortalecer o indivíduo em relação ao 
autoconhecimento e protagonismo. 

 
o Renda: Neste momento crucial, onde a geração de renda se faz  importante para manter 

as condições mínimas de sustentabilidade econômica familiar, seguir na direção da 
criatividade e empreendedorismo contribui para gerar oportunidades.  
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Considerando desenvolver entre os jovens o perfil criativo e  inovador para ampliar o leque 
de oportunidades de emprego e renda, entendemos que os usuários do CJ devem ter acesso 
a esse mindset de criação, análise crítica e inovação, mesmo que a principio seja uma 
orientação a ser incentivada entre os jovens, ainda que num primeiro momento não 
tenham todas as condições para aberturas de negócios próprios, poderão fazê-lo no futuro 
ou mesmo utilizar-se dessa visão e  habilidade para fazer carreira em empresas. 
 
Incentivar atitudes produtivas com a finalidade de diminuir a desigualdade social por meio 
da conscientização de suas origens,  educação financeira, atitude empreendedora e 
capacitação para o trabalho é uma ação necessária para formação das atuais gerações.  
Com a reforma trabalhista, muitos empregadores já utilizam formas de contratação com 
menor vínculo com o empregado, oportunizando uma relação mais autônoma, que por sua 
vez não devem ser precárias.  
 
Diante do cenário pandêmico, ocorreu um crescimento significativo em relação ao 
surgimento de empresas abertas, principalmente na modalidade MEI e Startups, as quais 
identificam uma demanda latente nas comunidades, que reinventaram a economia e sua 
fonte de renda  
 
A nova realidade do mundo do trabalho favorece o empreendedorismo e atuação local, no 
próprio bairro, onde pequenos negócios sustentam famílias e geram oportunidades de 
emprego. Nesse sentido, ainda que tenhamos tido dificuldades devido as restrições da 
pandemia nos anos anteriores, mantemos a intenção de  retomar junto ao SEBRAE ou outro 
parceiro com objetivos similares, um projeto para orientar e apoiar o desenvolvimento  e 
legalização de  pequenos empreendedores periféricos, uma vez que foi identificado um 
aumento significativo de tais modelos de negócios nas comunidades. A renda é um dos 
principais indicadores do avanço do jovem no direcionamento do mundo do trabalho, uma 
vez que ela é um dos grandes responsáveis pela emancipação e poder de decisão. A 
configuração do mundo do trabalho está mudando e propiciando aos indivíduos, atuações 
em diferentes segmentos e com tempo combinado, configurando uma prestação de serviço. 
Essa mudança requer flexibilidade e preparação para atuar em diferentes nichos, 
observando ondas do mercado para o exercício do protagonismo e a busca de solução de 
problemas.    
 
O desenvolvimento do TIR em 2022 será nossa principal meta, serão desenvolvidas 
experiências socioeducativas considerando as dificuldades advindas do perfil vulnerável 
dos jovens e a partir dessa etapa,  progressivos aperfeiçoamentos serão adiconados. 

  
A temática TIR  será introduzida na programação socioeducativa por meio de conteúdos 
transversais a  todos os eixos de socioaprendizagem: Cidadania e Autonomia, Comunicação 
e Tecnologia, Mundo do Trabalho  e Formação Profissional (Práticas Administrativas e 
Práticas Comerciais). A didática utilizada para compartilhamento dos conteúdos dos eixos 
junto aos jovens terá como estrutura ações e metodologias tecnologicamente atualizadas, 
dentro de recursos possíveis existentes no Serviço, de modo que possamos avançar com a 
proposta formativa do CJ Conecta. 
 
Explanação figurativa do TIR: 
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A parceria do Centro para Juventude com a Fundação Prada, há mais de 17 anos, tem 
proporcionado e garantido avanços significativos para o público atendido por meio de  formação 
com qualidade e compromisso social. Diferenciais imensuráveis para esta comunidade sempre no 
sentido de ampliar as possiblidades de formação e capacitação para o Mundo do Trabalho 
favorecendo a emancipação dos jovens e consequentemente melhorias para as suas famílias. 

 
Outros aspectos e compromissos para 2022   
 
Com base na tipificação, na realidade social e financeira do Serviço e mediante  necessidades de 
aprimoramento contínuo da prática social e socioeducativa, em 2022  o Centro para Juventude 
manterá e buscará:  
 
- Ampliar as parcerias com associações, institutos e empresas que colaborem com a formação 
complementar dos jovens; 
 
- Manter os esforços para garantir a atuação voluntária de profissionais, com formação e 
expertise em diversas áreas do conhecimento e esferas profissionais para contribuir com a  
programação socioeducativa do Serviço, bem como incentivar jovens egressos para atuarem 
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voluntariamente na área administrativa do Serviço, enquanto aguardam e buscam 
oportunidades de trabalho, visando o aprimoramento de suas práticas na área 
administrativa; 
 
 - Estratégias ou elaboração de projetos que ofereçam apoio ao desenvolvimento do 
Trabalho Social; 

 
- Dar continuidade ao formato de programação semestral, com estratégias atraentes, criativas e 
objetivas, considerando o perfil crítico e imediatista dos jovens;  
 
- Revisão e aprimoramento, sempre que necessários, do currículo e conteúdos da programação 
socioeducativa, equilibrando momentos de teoria e prática, objetivando garantir a qualidade e o 
interesse do jovem pelo processo formativo proposto, bem como manter sua permanência e 
vínculo com o Serviço;  
 
- Implementação progressiva de metodologias compatíveis e fundamentadas na experiência do 
fazer (Cultura Maker – Mão na Massa)  de acordo com as transformações em conexão com o 
Mundo do Trabalho;  
 
- Realização de oficinas complementares de Comunicação Oral e Escrita, vizando a superação de 
defasagens no uso e expressão por meio da Lingua Materna; 
 
 - Manter a continuidade das estratégias de divulgação do Serviço e “busca ativa” com objetivo 
de minimizar cada vez mais o déficit de jovens para formação de demanda;  
 
- Utilizar os recursos já disponíveis na composição do Serviço, mantendo  clareza quanto às 
problemáticas sociais dos usuários, suas dificuldades, fragilidades e impedimentos cognitivos ou 
sociais, quanto aos processos de aprendizagem, reorganizando os processos avaliativos de acordo 
com o perfil do público mais vulnerável;  
 
- Manter a avaliação constante do quadro atual da equipe. 
 
- Investir interna e externamente em formações para a equipe de orientadores socioeducativos, 
voltadas para o domínio e a criação de estratégias e metodologias de Trabalho Social e 
Socioeducativo com jovens de alta vulnerabilidade, contando para tanto, preferencialmente, 
com oportunidades oferecidas pelos parceiros públicos; 
 
- Permanecer em contínua pesquisa de novas possibilidades de formação profissional a partir do 
interesse da comunidade e cenário do país; 
 
- Buscar novas formas de captação de recursos para diversificar a receita do CJ visando ampliar 
sua saúde financeira e manter o padrão de qualidade e estrutura; 
 
- Avançar na garantia da oferta dos conteúdos e atividades para atendimento dos Eixos Formação 
Pessoal e Profissional e Núcleo de Oportunidades, assegurando condições de avaliação dos 
indicadores e metas do Serviço.  
 
 
11. PROPOSTA DE PARCERIA PARA FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 2022: 
 
Esperamos continuar a garantir a sustentabilidade financeira do Serviço, a qualidade e o 
diferencial de formação profissional para jovens, para tanto, solicitamos o aporte financeiro da 
Fundação Prada para apoiar a Associação Obra do Berço na manutenção do seu quadro de 
Recursos Humanos conforme formato de 2021,  complementando e qualificando  a proposta da 
Secretaria  de Assistência e Desenvolvimento Social, em função de acreditarmos que nosso 
trabalho por meio de uma equipe devidamente preparada, capacitada e direcionada em seus 
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cargos e atuações, impacta diretamente na qualidade da formação do jovem e nos avanços 
de sua autonomia e inserção social e profissional.  

 
 

 Manutenção de profissional Instrutor Profissionalizante responsável pelo Núcleo 
Oportunidades:  

Resultados esperados: Ampliar as articulações do núcleo, manter parcerias, atender 
demandas advindas das articulações, inserir jovens no mundo do trabalho, possibilitar 
experiências e vivências no Mundo do Trabalho aos Jovens, aprimorar o Banco de Currículos 
de jovens egressos do Serviço por meio da Plataforma Socioeducativa. 
 

 Manutenção de um profissional de Suporte em T.I 
Resultados esperados: Dar continuidade as ações em andamento, assim como possibilitar 
avanços nos processos de registros institucionais por meio da tecnologia e propostas de novas 
estratégias. 
 

 Manutenção de um auxiliar administrativo para o Centro de Juventude 
Resultados esperados: Otimizar atividades administrativas. 
 

 Manutenção da Plataforma CJ Conecta 
Resultados esperados: Dar continuidade do acesso à conteúdos do curso em horários flexíveis 
e conforme a disponibilidade dos jovens. 
 
Além deste aspecto, a Plataforma será utilizada para absorver o Banco de Currículos de 
jovens egressos. Também nesse banco de dados, jovens egressos terão condições de acessar  
conteúdos relevantes à formação continuada, bem como projetar suas potencialidades tendo 
essa ferramente como uma vitrine de talentos, a manutenção do vínculo com o Serviço. 

      

 Manutenção das Ferramentas Lúdicas Educativas 
Resultados esperados: Diversificar as estratégias e metodologias para disseminação de 
conhecimento aos envolvidos no Centro para Juventude. 
 

 Contratação de Oficineiro de Comunicação Oral e Escrita  
      Resulatdos esperados: Mediar possibilidades de complemento no aspecto educacional 

relacionado a comunicação oral e escrita dos jovens. 
 
Ressaltamos que todos esses itens para os quais solicitamos o financiamento para a Fundação 
Prada não estão contemplados nos demais projetos e parcerias acima descritos ou outros que 
estão em processo de aprovação, não estando cobertos por outros financiamentos,  o que reforça 
a relevância desta parceria para a Associação “Obra do Berço”. 
 
Para maior clareza apresentamos o seguir quadro de recursos financeiros, necessários para 
viabilizar a proposta e continuidade do Serviço: 
 
12. RECURSOS FINANCEIROS CJ CONECTA JOVEM! - JANEIRO À DEZEMBRO 2022 
 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

RECURSOS HUMANOS (RH+ENCARGOS+PROV. 13º, FÉRIAS E VT)  R$ 396.834,84 

ALIMENTAÇÃO P/ USUÁRIOS  R$ 194.279,52 

MATERIAIS P/ O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO  R$ 16.278,96 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  R$ 16.749,36  

TRANSPORTE DE USUÁRIO  R$ 4.536,00 

MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL  R$ 4.674,24  

MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES  R$ 2.964,24 
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DESPESAS C/CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS C/ÁGUA, 
LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVIÃO A CABO 

 
R$ 57.540,96 

OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS 
NECESSIDADES DO SERVIÇO 

 
R$ 1.496,28 

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE  R$ 13.200,00 

SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALARME  R$ 4.211,28  

Total Ano  R$ 712.765,68  

 

Associação Obra do Berço  

Complementação – despesas gerais e RH do CJ  
 R$ 129.498,66 

Total Ano   

 

Proposta de Financiamento – FUNDAÇÂO PRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 2022 
 

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Estagiários - Auxiliar Administrativo 

 
R$ 25.748,28 

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
– Instrutor Profissionalizante 

 
R$ 84.542,77 

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
– Suporte em  T.I. 

 
R$ 39.270,29 

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
- Oficineiro de Língua Portuguesa 

 
R$ 9.216,00 

Plataforma CJ Conecta Jovem – Fase 2 
- R$ 759,90 Mensais de Julho à Dezembro de 2022 

 
R$ 4.559,40 

Ferramentas lúdicas educativas - Gamificação 
Plataforma Kahout (Pacote Anual) – $468,00 
*Pacote Anual, baseado em cotação atual do Dólar 
* Valor atual em moeda nacional – R$ 2.606,76 

 
R$ 2.606,76 

 
 

Total Ano  R$ 165.943,50  

 

Custo total do Centro para Juventude Conecta Jovem em 2022 

Total Ano                R$1.008.207,84 

 
 

São Paulo, 21 de dezembro de 2021. 
 

Ana Claudia Menossi                     
Gerente de Serviço                                  
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