
instituto lar da
juventude assistência

e educação

relatório de atividades
2021



                     

1 
 

   

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2021 

 

1. Dados da Instituição: 

 

Instituto Lar da Juventude de Assistência e Educação – Parque Dom Bosco 

Endereço: Rua Brusque, 1333 – Dom Bosco – CEP 88302-001 

Município: Itajaí                                 Estado: Santa Catarina 

CNPJ: 84.305.440/0001-47                E-mail: lu.simoescarneiro@gmail.com 

Telefone: 47- 3344 9100 47-99234-1047 

 

2. Responsável pela Instituição: 

Nome: Assis Moser 

CPF: 168.229.510-91                                 RG: 20.838.962-71 SSP/RS 

Data de Nascimento: 27/09/1949 

Função: Presidente 

Mandato da atual Diretoria: 31.07.2020 á 31.08.2025. 

Endereço: Felipe Schmidt, nº 87– Centro.                             CEP: 88301-040 

Município: Itajaí                 Estado: Santa Catarina 

E-mail: assis@dombosco.net                            Telefone: 47 3390-3300 

 

3. Documentos e Certificações do Parque Dom Bosco: 

 

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 1135 de 26/11/1971 

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 4.903 de 09/07/1973 

Utilidade Pública Federal: Dec. 64.379 de 22/04/1969 

Registro no Conselho Municipal da Assistência Social: 005/2011 

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 04/2013 
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4. Missão 

Acolher, educar e evangelizar, crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social, na vivência do sistema preventivo de Dom 

Bosco, profissionalizando e encaminhando (adolescentes e jovens) para o 

mercado de trabalho. 

5. Visão 

Ser referência no trabalho social com crianças adolescentes e jovens, 

tendo em vista sua formação integral com qualificação profissional, visando o 

protagonismo juvenil e a cidadania. 

6. Finalidade Estatutária: 
 

O Instituto Lar da Juventude de Assistência e Educação – Parque Dom 

Bosco é uma Instituição de Assistência Social de atendimento que atua há 60 

anos no município de Itajaí/SC na educação complementar, na defesa, garantia 

e valorização dos direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social executando ações socioassistenciais, inserido na 

Proteção Social Básica, como previsto na Política Nacional de Assistência 

Social de 2004 – PNAS e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

de 2009, atuando na inclusão social, através da arte, cultura, esporte, lazer e 

da formação e integração ao mundo do trabalho. 

Os projetos e programas desenvolvidos pela Instituição são realizados de 

forma totalmente gratuita (100% gratuito), planejados e continuados de acordo 

com o Decreto nº 6.308/2007 e Resoluções CNAS nº 109/2009 e nº 16/2010, 

através de atividades socioeducativas de caráter preventivo, pautados na 

defesa dos direitos e possibilitam o desenvolvimento de potencialidades, 

capacidades e autonomia, incentivando o protagonismo juvenil dos usuários, 

promovendo acesso a direitos como alimentação gratuita e a integração ao 
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mundo do trabalho, objetivando fortalecer os vínculos familiares e comunitários, 

com vistas ao enfrentamento da vulnerabilidade social, contribuindo assim na 

qualidade de vida dos usuários e seus familiares.  

                    

 

O Estatuto define a Instituição como uma associação, sem fins lucrativos 

de caráter educacional, beneficente, cultural e de Assistência Social, tendo sua 

natureza, objetivos e público-compatíveis com a Lei n° 8.742, de 1993 e o 

Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, tendo por finalidades: 

 Oferecer atividades socioeducativas no contra turno escolar, que 

complementem a carga horária ofertada pelo ensino regular da Rede 

Municipal de Ensino, munícipes que frequentem a Rede Estadual de 

Ensino e bolsista da rede particular, contribuindo com o processo de 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens.  

 Assistir, promover e valorizar as pessoas e grupos de pessoas menos 

favorecidas e em situação de vulnerabilidade social; 
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 Promover o amparo a crianças; a proteção à família; a promoção 

humana; a assistência social, incluídas a educação, a cultura, a pesquisa 

a ecologia; 

 Dedicar-se a obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de 

assistência social a todos os que necessitarem, de forma integrada as 

políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos  

mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 

sociais e a universalização dos direitos sociais. 

 

                  

7. Recursos Humanos 
 

Colaboradores Quantidade 

Funcionários 43 

Estagiários remunerados 0 

OSCIP – Diretores remunerados 0 

Total de pessoal ocupado assalariado 43 

Voluntários permanentes 12 

Voluntários eventuais 0 

Estagiários não remunerados 0 
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Total de pessoal ocupado não remunerado 0 

Trabalhadores autônomos 0 

  

 

8. Infraestrutura 

 

A Instituição conta atualmente com amplo espaço físico em bom estado de 

conservação divididos da seguinte forma: 

 

 02 Auditórios 

 09 Banheiros 

 01 Cozinha  

 01 Lavanderia 

 01 Ginásio de Esportes 

 03 Laboratórios de Informática 

 01 Pátio Interno 

 02 Quadras Esportivas 

 01 Recepção 

 01 Refeitório 

 01 Sala de Jogos 

 02 Salas de Música 

 03 Salas de atendimento 

 01 sala de reuniões 

 06 Salas Administrativas 

 04 Salas de Coordenação 

 13 Salas onde são realizadas as oficinas/cursos. 

 04 salas de depósito pedagógico/documentos. 

 01 Parquinho. 

 01 sala de descanso para os funcionários. 

 01 sala de TI. 
 01 Padaria  
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9. Apresentação 

 

O Instituto Lar da Juventude de Assistência e Educação – Parque Dom 

Bosco é uma Instituição de Assistência Social que atua há 61 anos no 

município de Itajaí/SC na defesa e valorização dos direitos de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Os projetos desenvolvidos pela Instituição são realizados de forma 

gratuita através de atividades socioeducativas de caráter preventivo que 

possibilitam defesa e garantia de direitos e o desenvolvimento de 

potencialidades, autonomia e protagonismo juvenil dos usuários promovendo 

acesso a direitos como a educação complementar, alimentação gratuita, 

cultura, esporte e lazer objetivando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e a integração ao mundo do trabalho contribuindo na melhoria da 

qualidade de vida dos usuários e seus familiares, como prevê a Política 

Nacional de Assistência Social de 2004 – PNAS e Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistencial de 2009.         

   As formas de acesso às atividades desenvolvidas pela Instituição 

acontecem através de procura espontânea por parte das famílias e também 

através de encaminhamentos da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, Vara da Infância e Adolescência, Serviços de Acolhimento 

Institucional, Lar do Adolescente, entre outros).       

A Instituição atende usuários de todo o território do município de 

Itajaí/SC, os usuários que frequentam os projetos e programas são 

selecionados através da análise de ficha socioeconômica respeitando os 

seguintes critérios: usuários em situação de vulnerabilidade social em 

decorrência de dificuldades vivenciadas, por estar em situação de acolhimento 

institucional, vivência de violência e/ou negligência, com medidas de proteção 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, beneficiários dos programas de 

transferência de renda do Governo Federal, famílias que atendem os critérios 

de elegibilidade a tais programas, porém não são contemplados, atendendo 
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assim os beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742 de 1993, atuando na 

defesa e garantia de seus direitos buscando oferecer uma proposta 

socioeducativa eficaz, visando à promoção integral das crianças, adolescentes 

e jovens.       

    No ano de 2021, foram atendidas 815 crianças, adolescentes e jovens nos 

seguintes projetos: Educando para a Vida, Educação Transformadora e o 

Programa de Aprendizagem Profissional - Jovem Aprendiz. A Instituição 

disponibiliza de equipe técnica para a realização dos programas, composta por 

Assistente Social, Psicóloga, Pedagoga, Coordenadores e Educadores Sociais, 

que prestam atendimento social para as crianças, adolescentes e jovens que 

participam dos programas e às suas famílias, através de acolhida, 

acompanhamento familiar, visita domiciliar, estudo social, orientações, 

atendimentos psicossociais e encaminhamentos para a rede de atendimento, 

desenvolvendo seu trabalho articulado com toda a rede socioassistencial e 

demais políticas públicas, tendo como prioridade o acompanhamento junto à 

família objetivando a defesa dos direitos dos atendidos e familiares.  

Os recursos financeiros para a realização de todas as atividades provêm de 

convênios com o Poder Público, empresas privadas, setores da sociedade, 

doação de pessoas físicas e jurídicas que contribuem através do Carnê de 

Contribuição Espontânea.                  

O Parque Dom Bosco, disponibiliza aos usuários uma ampla estrutura física 

composta por amplas salas para a realização das atividades, bem como 

laboratórios de informática, auditório para eventos, refeitório, ginásio de 

esportes, quadra coberta, quadra de tênis, sala de jogos, promovendo assim o 

bem estar dos nossos atendidos. 
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10. Atividades socioassistenciais executadas: 

 

10.1 Projeto Educando para a Vida. 

Objetivo:  

Oferecer atividades socioeducativas no contraturno escolar, para crianças e 

adolescentes de 06 a 14 anos que complementem a carga horária ofertada 

pelo ensino regular da Rede de Municipal de Ensino, munícipes que 

frequentem a Rede Estadual de Ensino e bolsista da Rede Particular, 

contribuindo com o processo de formação integral de crianças e adolescentes. 

O projeto Educando para a Vida desenvolve atividades socioeducativas no 

contra turno escolar através de oficinas com enfoquem na música, na dança, 

no artesanato, na informática, no esporte e lazer e na preparação para o 

trabalho. 

As oficinas de contraturno escolar proporcionam as crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social atividades socioeducativas em 

consonância com a Política Nacional de Assistência Social, através do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários que 

prevê o desenvolvimento de atividades socioeducativos para crianças e 

adolescentes, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários através de experiências lúdicas, culturais e 

esportivas com caráter preventivo, pautados na defesa dos direitos e 

possibilitam o desenvolvimento de potencialidades e capacidades de 

autonomia, incentivando o protagonismo juvenil, promovendo acesso a direitos 

como acesso a cultura, esporte e lazer, alimentação gratuita, objetivando 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários, com vistas ao enfrentamento 

da vulnerabilidade social, contribuindo assim na qualidade de vida das crianças 

e adolescentes atendidos e seus familiares.  

Projeto Educando para a Vida: Em Fevereiro de 2021 iniciamos as atividades 

de maneira online e somente em março que acolhemos os educandos 

presencialmente em escalonamento semanal a semana que o educando 
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estava na instituição realizavas as atividades propostas pelos educadores, e a 

semana que estava em casa realizava as atividades que o educador preparava 

para casa e acompanhava as aulas no canal do Parque Dom Bosco no 

Youtube. 

Adaptamos a instituição para receber nossos educandos, as salas de aula 

tiveram modificações com a metragem correta para que houvesse o 

afastamento dos educandos, o refeitório passou para a quadra coberto, local 

aberto onde facilitava a adequação do ambiente das refeições que foram 

mantidas com a mesma qualidade de sempre. A biblioteca esteve fechada 

durante alguns meses, até a flexibilização das normas sanitárias, após a 

utilização, com até 6 pessoas, o espaço era higienizado.  

Todos as ações e eventos foram realizadas cumprindo todos os protocolos e 

sempre em ambientes abertos e respeitando o outro. Ao chegar diariamente na 

recepção do Parque Dom Bosco os educandos higienizavam as mãos e 

passavam para aferição da temperatura, preparamos também uma sala para o 

isolamento do educando com sintomas de COVID 19, onde permaneciam até a 

chegada de seu responsável.  

As reuniões de pais aconteceram de maneira virtual através de Aplicativo 

Google Meet apenas no primeiro semestre, já no segundo semestre realizamos 

presencialmente, com limite de participantes. 

Público Alvo: 

O Programa Educando para a Vida atende crianças e adolescentes de 06 a 14 

anos em situação de vulnerabilidade social em decorrência de dificuldades 

vivenciadas, e/ou tiveram seus direitos violados, cujas famílias são 

beneficiárias do programa de transferência de renda Auxílio Brasil ou 

encontram-se em situação de pobreza, porém não recebem benefício 

governamental; crianças e adolescentes encaminhadas através da rede de 

atendimento (Conselho Tutelar, Fórum, CRAS, CREAS, Abrigos). 
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Atividades: 

O projeto é desenvolvido através de oficinas pautadas em experiências lúdicas, 

culturais e esportivas com caráter preventivo, possibilitando o desenvolvimento 

de potencialidades e autonomia, incentivando o protagonismo juvenil, 

promovendo acesso a direitos como acesso a cultura, esporte, lazer e 

alimentação gratuita. 

A proposta educativa do Parque Dom Bosco busca oferecer oportunidade para 

crianças e adolescentes compreenderem e expressarem o mundo, utilizando 

as diversas linguagens, verbal, matemática, artística, corporal, tecnológica, 

entre outras, potencializando as possibilidades de aprendizagem de forma 

articulada pensamento, sentimento, comunicação, linguagem e ação.  

Em 2021 o Programa ofereceu atividades socioeducativas através das 

seguintes oficinas: 

Oficina de Dança – A oficina oferece contato com a arte da dança em suas 

diversas formas de expressão buscando atingir todos os alunos de acordo com 

suas necessidades. Ao longo do ano é trabalhado aspectos variados dentro da 

dança, mas tendo como foco principal a confecção de um trabalho coreográfico 

que será nosso maior método de avaliação do conhecimento passado, a fim de 

realizar apresentações durante o ano, dentro e fora da instituição promovendo 

a arte e oportunizando essa experiência tão rica para nossos educandos. 

Buscamos desafiar os alunos com novos movimentos, desenvolvendo sua 

musicalidade, expressão corporal, coordenação motora, além disso, valores, a 

importância da convivência em grupo, e integrando o conhecimento da cultura 

da dança em geral.  

Oficina de Música - Trabalhar a música de forma dinâmica e lúdica, 

despertando o senso rítmico, a musicalidade e a criatividade. 

A oficina trabalha a sensibilidade auditiva e coordenação motora, o contato 

com instrumentos musicais (harmônicos, melódicos e percussivos) 

composições, leitura musical, cifragem e canto, trabalhando com a música e 

suas expressões  culturais e regionais.  
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Oficina de Informática - Possibilita a integração ao mundo digital, 

possibilitando a aprendizagem e o desenvolvimento social. Fornece conceitos 

básicos de informática como Windows, Word, Excel, Power point, Internet e 

Outlook visando à inclusão digital com aquisição de competência informacional. 

Oficina de Futsal - Proporciona o acesso à prática do futsal de forma 

educativa, vivenciando seus aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos, 

despertando o gosto pela prática desportiva do futsal, buscando a integração, 

cooperação e união do grupo nas atividades socioeducativas, aprimorando as 

habilidades motoras.  

Oficina de Leitura: Oferecer momentos de aprendizado, dando-lhes 

oportunidade de aprofundar ou suprir as carências dos conteúdos escolares. 

Trabalhando coletivamente de maneira lúdica e divertida, através de jogos, 

brincadeiras e contação de história. Construindo meios que levem aos 

educandos a se descobrirem, aprenderem ou potencializarem aquilo que já 

sabem.   

Oficina Arte da Infância – A oficina oferece o desenvolvimento da 

coordenação motora, percepção tátil, visual e auditiva. Promovendo a higiene 

pessoal e ambiental, a orientação a socialização, memória, respeito ‘às 

diferenças, consciência corporal, aquisição e ampliação do vocabulário e 

iniciação a alfabetização e as noções matemática. 

Oficina de Artes Manuais - A oficina trabalha com os educandos através da 

arte, diversas atividades que possibilitam os mais variados desenvolvimentos 

da criança; tais como: o lado psicomotor da criança, a confiança em si mesmo, 

a autoestima, socialização, concentração, partilha, coordenação motora, 

criatividade, imaginação e criação. Para trabalhar os aspectos citados no 

decorrer do ano são realizadas atividades de forma lúdica e criativa 

respeitando as especificidades de cada educando. 

Oficina de Teatro- Proporcionar o desenvolvimento da autoestima e 

espontaneidade, da comunicação e apresentação pessoal através da Oficina 

de Teatro.  A oficina desenvolve aulas de expressão corporal, interpretação em 

grupo, construção de personagens, jogos teatrais, interpretação de textos de 
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teatro, interpretação de cenas coletivas, confecção de objetos e materiais 

cênicos e também os próprios figurinos quando possível. 

Além das oficinas socioeducativas todos os educandos tem semanalmente 

momentos para a realização da prática de esporte (vídeo aulas), utilizando o 

esporte como instrumento de inserção social e de resgate da cidadania e 

desenvolvimento educacional na formação  das crianças e adolescentes, cada 

oficina é atendida conforme idade de desenvolvimento dos educandos, que 

variam entre 06 anos a 14 anos, os educandos matriculados nas oficinas 

alternativas obtém a forma de inclusão social, visando atitudes de respeito, 

educação, cooperação, solidariedade, união e autoconfiança além de 

desenvolvimento psicomotor e global. 

Os educandos também participam semanalmente de Formações Humanas que 

objetivam despertar a essência do ser integral, proporcionando a consciência 

de unidade o protagonismo juvenil e a cidadania. 

O Programa é desenvolvido através de parceria com Secretaria Municipal de 

Educação de Itajaí/SC. 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

 

01 Pedagoga,01 Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 Coordenador e 09 

educadores sociais. 

 

Resultados Obtidos: 

Neste ano de 2021 foram atendidos 350 crianças e adolescentes no Projeto 

Educando para a Vida, durante o desenvolvimento do projeto é possível 

perceber bons resultados no sentido da diminuição da evasão escolar e 

repetência dos nossos educandos.  

As atividades socioeducativas no contra turno escolar somaram de forma 

positiva no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelo ensino formal, 
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bem como se apresenta como uma estratégia à exclusão social e a 

marginalização cultural. 

Podemos destacar alguns importantes impactos obtidos: as atividades 

auxiliaram na melhoria no rendimento escolar, tendo em vista que as atividades 

complementares oferecidas contribuíram para a ampliação do conhecimento do 

educando, além da constante troca de informações. As oficinas oferecidas 

suprem as necessidades extracurriculares dos educandos, pois possibilita a 

prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, que 

são extremamente importantes para o desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes. Proporcionaram segurança e tranquilidade aos pais que sabem 

que seus filhos estão em um espaço seguro e acolhedor, podendo assim 

trabalhar tranquilos. Favoreceu um melhor aproveitamento do tempo ocioso da 

criança e do adolescente e evita situações de risco, o educando aproveita o 

tempo e as atividades oferecidas para aprender mais e desenvolver suas 

habilidades. 

Há uma troca constante de informações sobre os alunos entre Instituição e 

escolas no intuito de verificar o desempenho dos educandos. O intercâmbio 

realizado entre as Instituições acontece para efetivar o processo educacional 

na troca de informações relacionadas à frequência dos alunos e eventuais 

situações onde o educando está envolvido objetivando auxiliar no seu 

desempenho na escola e na Instituição.  

Através do Serviço Social é possível orientar e encaminhar os educandos e 

familiares para as demais redes de atendimento. Com isso, colaboramos para 

fazê-los protagonistas da sua história de vida mesmo diante das diversas 

dificuldades encontradas em seu cotidiano, visando integrar a família dos 

educandos junto à instituição, no desenvolvimento dos seus filhos, tendo como 

resultados a melhoria no processo educativo e pessoal do educando.                                                          
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10.2 Projeto Educação Transformadora 

Objetivo:  

Oportunizar o acesso à qualificação profissional a adolescentes e jovens com 

idade entre 14 a 24 anos, como instrumento para promoção da autonomia e da 

cidadania, proporcionando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, minimizando a exclusão social ocasionada pelo desemprego e 

pela falta de oportunidades, possibilitando assim melhoria na qualidade de vida 

dos atendidos. 
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O projeto é voltado para a integração ao mundo de trabalho através de 

qualificação socioprofissional como preconiza a Lei Orgânica de Assistência 

Social e a Política Nacional de Assistência Social, através do Serviço de 

Proteção Social Básica que prevê o incentivo ao protagonismo juvenil e 

educação para o trabalho, voltado para jovens e adultos. São ofertados cursos 

de qualificação profissional com o objetivo de contribuir para a formação do 

educando, aumentando a probabilidade de trabalho e renda e estimulando a 

elevação das escolaridades dos mesmos.  

 

Público Alvo:  

O Protagonismo Digital atende adolescentes e jovens, com idade entre 14 a 24 

anos em situação de vulnerabilidade social em decorrência de dificuldades 

vivenciadas, e/ou tiveram seus direitos violados, cujas famílias são 

beneficiárias do programa de transferência de renda Bolsa Família ou 

encontram-se em situação de pobreza, porém não recebem benefício 

governamental; crianças e adolescentes encaminhadas através da rede de 

atendimento (Conselho Tutelar, Fórum, CRAS, CREAS, Abrigos). 

Módulos Oferecidos em 2021:  

 Geração Colaborativa (Transversal); 

 Geração Criativa (Transversal); 

 Geração Cultura; 

 Geração Ecológica; 

 Geração Empreendedora; 

 Geração Interativa; 

 Geração Saudável;  

 Geração Tecnológica. 
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Outras Atividades: 

 

 Feirinha Saudável; 

 Recreio Cultural; 

 Festa Junina; 

 Gincana; 

 Semana Esportiva; 

 Exposição ODS; 

 Feira das Profissões; 

 Palestras e Rodas de Conversa. 

 

A aprendizagem baseada em projetos integra diferentes tipos de competências, 

incluindo protagonismo juvenil, liderança e organização além de estimular a 

criatividade o que torna o ambiente e à aplicação de conteúdo mais atrativa. “A 

proposta de Aprendizagem baseada em projeto adota como princípio ativo o 

estudante na construção do conhecimento”. 

Os alunos terão os conteúdos programáticos em paralelo à estruturação dos 

projetos e terão liberdade de escolher os temas dos mesmos dentro dos eixos 

proporcionados pelo curso, cada eixo terá um educador de referência de 

acordo com a competência e perfil de cada um. Os seguintes eixos serão 

trabalhados: 

 Administração; 

 Logística;  

 Meio ambiente; 

 Mídias digitais; 

 Segurança no Trabalho; 

 Sociedade e cidadania; 

 Tecnologia 

 

Os cursos oferecidos estimulam o crescimento profissional do indivíduo, isto é, 

lhes fornece subsídios para ingressarem adequadamente neste mundo 
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competitivo, onde constatamos o crescimento pessoal e profissional desses 

educandos. O conhecimento, habilidades e atitudes adquiridos ao longo do 

processo educacional constitui um requisito essencial para que o educando 

possa ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, objetivando sua 

valorização pessoal e profissional e o atendimento às novas exigências de 

qualificação, visando a emancipação e cidadania. 

O Programa é desenvolvido através de parceria com Secretaria Municipal de 

Promoção da Cidadania (SEDAC) de Itajaí/SC. 

Projeto Protagonismo Digital – O curso protagonismo digital foi providencial no 

ano de 2021, promovemos um curso dinâmico e lúdico com o objetivo principal 

de ofertar conteúdos que promovam o empreendedorismo pessoal e 

profissional e o protagonismo juvenil de adolescentes e jovens atendidos pela 

nossa instituição. O curso de ofertado vem de encontro às necessidades do 

jovem e de um mercado de trabalho cada vez mais engajado e plural que visa 

um profissional que saiba aplicar as tecnologias de forma positiva em favor do 

desenvolvimento da empresa. Conseguimos ampliar o número de adolescentes 

empregados no Programa de Aprendizagem Profissional e estreitar os laços 

com as famílias por meio de encontros de pais online e presencias.  

Mantivemos nossas datas de calendário e inserimos em nossos módulos os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para desenvolver no jovem o senso 

de coletividade e comunidade e a sustentabilidade.  

Finalizamos o projeto com resultados satisfatórios e com as metas 

estabelecidas cumpridas, o que é resultado de um trabalho integrado e 

multidisciplinar entre educadores de sala e de apoio, coordenação e equipe 

técnica instituição.   
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Recursos Humanos envolvidos: 

 
02 Coordenadores, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, e 05 educadores 
sociais. 
 
 
Resultados Obtidos:  

Em 2021 o Programa de Qualificação Profissional atendeu 285 adolescentes e 

jovens com o intuito de integrá-los no mundo do trabalho, estimulando o 

crescimento profissional, fornecendo subsídios para ingressarem 

adequadamente neste mundo competitivo. Após a realização dos cursos que 

teve duração de 10 meses os educandos foram encaminhados para entrevistas 

de trabalho em busca do primeiro emprego como aprendizes, desta forma após 

a contratação eles participam do Programa Jovem Aprendiz do Parque Dom 

Bosco. 

 

10.4 Programa de Aprendizagem Profissional 
 

Objetivo: Desenvolver o Programa de Aprendizagem Profissional em nível de 

formação inicial na área de Assistente Administrativo, fundamentado no ECA, 

CLT e na Lei 10.097/2000 em consonância com a Política Nacional de 

Assistência Social, visando o protagonismo juvenil e integração ao mundo de 

trabalho. 

O Programa de Aprendizagem Profissional busca unir o conhecimento teórico 

com o conhecimento prático, visando o encaminhamento de adolescentes e 

jovens para o primeiro emprego trabalho através do curso de Aprendizagem 

em Assistente Administrativo, credenciado junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego – TEM (Número 1605) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – COMDICA.                

O Programa desenvolve atividades socioeducativas para adolescentes de 14 a 

24 anos em situação de vulnerabilidade social em consonância com a Política 

Nacional de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e  
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Fortalecimento de Vínculos Familiares,e conforme a  Lei nº 10.097/2000, 

incentivando o protagonismo juvenil através da integração ao mundo de 

trabalho e fortalecimento dos vínculos familiares, tendo como foco prevenir 

situações de risco e a preparação e inclusão de adolescentes e jovens no 

mundo do trabalho, tendo em vista que o curso vai ao encontro da necessidade 

apresentada pelo mercado de trabalho da região que é a falta de 

profissionalização. 

Beneficiários:  

O curso atende os adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos em situação de 

vulnerabilidade social que já realizaram os cursos de iniciação profissional 

oferecidas pela Instituição, que são encaminhados para entrevistas de trabalho 

e posteriormente contratados pelas empresas na condição de aprendiz 

Atividades: 

O curso de Aprendizagem em Assistente Administrativo desenvolvido no 

Parque Dom Bosco possui carga horária do curso de 1280h, sendo que 400h 

são de formação teórica e 880h são de prática (empresa) totalizando um 

contrato remunerado de trabalho de dois anos de duração.                    

O aprendiz frequenta a formação teórica na Instituição uma vez por semana, de 

forma que os outros quatro (04) dias ele se desloca à empresa, ou seja, ele 

tem a oportunidade de realizar o curso e colocar em prática o que aprendeu ao 

mesmo tempo. Cada disciplina é ministrada por um profissional com 

qualificação e experiência na área de atuação, oferecendo ao aprendiz 

concomitantemente formação teórica e prática, sendo obrigatória sua presença 

em ambos.                             

Os aprendizes passam por um processo de avaliação dentro das disciplinas 

realizadas pelos educadores, levando em consideração critérios como 

assiduidade, participação, disciplina, provas e trabalhos didáticos.            

Na empresa os aprendizes são monitorados pela pessoa responsável pelo 

setor de RH juntamente pelo profissional responsável pelo setor em que está 
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inserido, de maneira que o contato entre empresa e Instituição formadora é 

constante para que a avaliação seja realizada por ambas, podendo oferecer um 

suporte ao aprendiz e à empresa, por meio de orientação e contato com 

responsáveis e o aprendiz.                        

Ao término do contrato o aprendiz poderá ser efetivado ou não na empresa em 

que atuou, dependendo de seu desempenho no decorrer da prática e da 

formação teórica para poder ser efetivado. 

O programa é desenvolvido com recursos próprios, através do pagamento das 

taxas de aprendizagem pelas empresas parceiras. 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

02 Coordenadores, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, e 05 educadores 

sociais. 

 

Metodologia: 

Acompanhamento metódico das atividades de aprendizagem realizadas pelo 

aluno na empresa, mediante reuniões de trabalho, contextualização das 

experiências desenvolvidas em sala de aula e Relatório de Atividades 

Práticas que contempla sistematização das novas experiências, descobertas, 

problemas e soluções. 

No Planejamento Emergencial COVID-19, as aulas com os Jovens Aprendizes 

aconteceram pela plataforma Cisco WebEx, no qual os jovens participam online 

junto com os educadores e coordenador do Programa, buscando o 

conhecimento e realizando as atividades propostas.  

 

 Avaliação: 

 A avaliação abordará aprendizagem teórica e prática e acontecerá de Maneira 

dinâmica, processual e contínua, com o objetivo de possibilitar ao jovem 

perceber-se no processo e rever as questões que não estejam pertinentes ao 
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seu desenvolvimento pessoal e profissional, assim como receber feedbacks 

que possam auxiliá-lo na compreensão do seu processo de aprendizagem.  

Será considerada, ainda, a presença e assiduidade às aulas e na empresa, 

sendo obrigatória a justificativa de todas as faltas e atrasos. 

 

Certificação: 

É conferido o certificado de conclusão do curso aos alunos que atingem 80% 

de frequência e aproveitamento e sejam avaliados como aprovados 

 

Resultados Obtidos: 

Durante o ano de 2021, o Programa atendeu 180 adolescentes e jovens ao 

mercado de trabalho, contratados na condição de aprendiz, através de parceria 

com 65 empresas. 
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