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Breve História 

Em 1942, realizou-se no Instituto de Ciências e Letras uma reunião dirigida pela 

educadora Marina Cintra com o objetivo de organizar uma instituição que visasse 

auxiliar moral, material e intelectualmente estudantes do curso secundário. 

Assim a Colmeia - Instituição a Serviço da Juventude foi fundada em 14 agosto 

de 1942, em plena 2ª guerra mundial, por Marina Cintra e um grupo de assistentes 

sociais e educadores: Carolina Ribeiro, Zuleika de Barros, Noemi Rodolff da Silveira, 

André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Esther Figueiredo Ferraz, Joaquim C. 

Bicudo, Lauro Costa, Maria de Nazareth Moura, entre outros. 

Essa equipe estava convencida de que só pela educação da juventude é que as 

nações obteriam a paz. Para mantê-la e administrá-la, essas pessoas decidiram 

concentrar esforços e recursos em direção a esse objetivo fundamental: formar as novas 

gerações tornando-as aptas a construir um mundo melhor onde imperasse os princípios 

da igualdade, da justiça, do amor ao próximo e do respeito ao bem comum. 

Já em tempos de então, a Colmeia se colocava como pioneira e germe das 

propostas de organizações estudantis, e tinha como lema “AQUI SE LUTA POR UM 

MUNDO MELHOR”. 

Nestes 76 anos, como instituição de caráter educacional e cultural, dedica-se a 

Colmeia ao desenvolvimento dos jovens, visando sua realização pessoal e social, a 

conscientização da sua cidadania com princípios éticos e morais, interagindo com as 

instituições e os agentes sociais comprometidos com os mesmos objetivos, sem 

distinção de raça, cor, credo religioso ou político. 

Enfrentando as grandes mudanças sociais, econômicas e ideológicas e, 

coerente ao processo necessário de atualização, a Colmeia desenvolve hoje diversas 

atividades junto aos jovens diretamente, e a seus familiares e educadores, numa ação 

multiplicadora. 

 

Missão: 

”Contribuir para a realização pessoal e profissional do jovem com orientação e 

desenvolvimento de suas potencialidades”. 

Deste modo, fiel a sua missão e ao seu processo de atualização, a Colmeia 

estabelece programas permanentes: 

 

 Núcleo de Orientação Vocacional/Profissional 

 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Grêmio - Colmeia 

 Programa de Qualificação Profissional 

 Sócio Aprendizagem - Aprendiz Colmeia 

 Formação de Educadores 
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Razão Social: COLMEIA - Instituição a Serviço da Juventude. 

Caracterização: Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, com atividades educacionais 

e socioculturais. 

Fundação: 14 de agosto de 1942 

Localização: Rua Marina Cintra, 97 - Jardim Europa. 

CEP: 01446 - 060 

Telefone: (011) 3881-1545 

Site: www.colmeia.org.br 

CNPJ. 61.574.786 / 0001-45 

 

Registros atualizados 

Utilidade Pública Federal = Decreto nº 1124 - 04/06/62.  

Utilidade Pública Estadual = Lei nº 119 - 27/07/48.   

Utilidade Pública Municipal = Decreto nº 50.703 – 01/07/2009 

Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S. - 033.708/44. 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Portaria nº 105/2015-DOU 

06/11/2015 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA- n. º 

511/CMDCA/95. 

Secretaria Estadual da Criança, Família e Bem-Estar Social - Registro n. º 400/1943. 

Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS - Nº 552/2012 

 

Isenções Legais 

Quota Patronal - INSS - Governo Federal 

Inscrição Estadual - Governo Estadual 

IPTU - Governo Municipal 

Taxa de Conservação e Limpeza - Governo Municipal 

Imposto de Renda 

Auditoria   

BakerTilly 4Partners Auditores Independentes 
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TRIÊNIO 2019 - 2021 | Conselho Deliberativo 

  

Ângelo Arthur de Miranda Fontana 

Antonio Basile 

Carlos Antonio Agrícola Filho 

Daniella Araújo  

Giovanna Paula Leite Costa 

Leda Rita Cintra Castellau 

Luiz Amador Aguiar 

Luiz Rodovil Rossi Junior 

Mara De Matteis Viana Guimarães 

Maria Aparecida Pedreira de Freitas 

Maria Cecilia Mattos Morello 

Maria Gloria Gonçalves Teixeira 

Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto 

Marizilda Ferreira Alves Cinque 

Moacyr Mendes Morais 

Noemy Sadalla Rocha 

Olívia Virgínia Miranda 

Patricia Capobianco Porto Agricola 

Renata Marchesin Gonçalves 

Roberto Carvalho Rochlitz 

Sergio Grinberg  

 

CONSELHO FISCAL  

José Geraldo Mattos Morello 

Michel Abdo Alaby 

Silvio Calazans de Toledo Piza  

DIRETORIA  

Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto (Presidente) 

Olívia Virgínia Miranda (Vice-Presidente) 

Leda Rita Cintra Castellau (1ª Secretária) 

Maria da Gloria Gonçalves Teixeira (2ª Secretária) 

Roberto Carvalho Rochlitz (1º Tesoureiro) 

Moacyr Mendes de Morais (2º Tesoureiro) 
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 FINANCIADORES 

 

Construcap Ccps Engenharia e Comércio S/A 

DIAGEO Brasil ltda. 

Fundação Abrinq 

iGMK -Instituto George Mark Klabin  

 

 

PARCEIROS 

 

ABPpSP – Associação Brasileira de Psicopedagogia / Seção São Paulo 

Atados 

CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola 

Cinemark do Brasil S.A 

Cruzada Pró-Infância 

BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 

Colégio Santo Américo 

Colégio Santa Cruz 

Deloitte Brasil 

Fundação Prada de Assistência Social 

Google ad Grants 

O Amarelinho 

Rede Nossas Crianças 

Matéria Primma Assessoria de Comunicação 

Rota Print impressões 

SAIB – Sociedade Amigos do Itaim  
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O programa consiste em conversas com orientadoras especializadas na área, na qual 

os jovens vivenciam e compartilham suas dúvidas e ansiedades diante da escolha do 

vestibular e da carreira profissional. Tudo é feito de um jeito divertido com debates, jogos 

e dinâmicas.  

Por ser um processo facilitador do autoconhecimento o jovem tem a possibilidade de 

traçar o seu percurso profissional de uma maneira autônoma, reflexiva e com menos 

sofrimento. 

Os atendimentos ocorrem em duas modalidades: individual ou grupal. Em decorrência 

das mudanças no currículo escolar, com horários prolongados, percebemos aumento 

de procura por atendimento individualizado, onde há maior flexibilidade na agenda. 

Ao final do processo, na oitava sessão, pais e orientandos receberam devolutivas 

individuais. 

Ao final do programa foi aplicada avaliação de satisfação e constatou-se que as 

atividades que consideram mais importantes são: autoconhecimento e pesquisa 

orientada sobre as profissões. Valorizaram refletir sobre os aspectos relativos às suas 

características e sobre as profissões, resultando em maior segurança na decisão. 

Os atendimentos foram realizados pelas orientadoras: Flávia Maria Marques e Maria 

Stella Sampaio Leite 

 

Reorientação de Vida e Carreira 

 

O atendimento foi dirigido a adultos que possuem graduação de nível superior e estão 

em fase de transição de carreira e para aqueles que desejaram repensar sua vida 

profissional em época de se aposentar. 

Foram atendimentos individualizados, com 8 sessões, com uma hora de duração, 

aproximadamente. Os atendimentos foram realizados pela orientadora Sandra Loureiro. 

 

Programa de Formação de Orientador Profissional  

 

1. Formação de Orientador Profissional  

      Este ano o curso inovou com a inclusão de quatro ações: 

 

1.1. Inclusão de monitoria em sala de aula. A orientadora Vanderli Alves Larubia, 

psicóloga, a convite da equipe ocupou este papel durante um ano, acompanhou 

o desenvolvimento de todas as aulas teóricas. Suas observações foram 

compartilhadas com a coordenadora responsável pelo curso, Sandra Loureiro. 

Esta nova estratégia foi avaliada positivamente, pois facilitou o alinhamento 

entre as expectativas dos alunos e o conteúdo proposto. 
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1.2. A duração do curso foi alterada de 108 para 150h, e o período que era anual 

passou para 1 ano e meio. As aulas permaneceram sempre as 3ªs.feiras das 

19h30 às 22h.  O aumento da carga horária foi uma decisão baseada nas 

avaliações das turmas anteriores que solicitavam a inclusão de atividades 

práticas supervisionadas. Assim, o curso ficou com novo formato: 1 ano para 

atividades teóricas e um semestre dedicado a atendimentos supervisionados, 

que acontecerão no primeiro semestre de 2019. 

1.3. Ingresso do Profº Marcelo Afonso Ribeiro, para composição do corpo docente.   

 

O corpo docente foi composto por: 
 
 Orientadoras da equipe:  

 
Caioá Geraiges Lemos | Flávia Maria Marques | Giovanna Albuquerque Maranhão de 
Lima | Maria Stella Sampaio Leite. | Sandra Loureiro  
 
Professores convidados:  
Kathia Maria Costa Neiva | Marcelo Afonso Ribeiro | Maria Elci Spaccaquerche | Roger 
Augusto Ikemori Yamaguishi 
 

 

2. Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional                

Ocorreu de modo presencial, nos meses de janeiro e julho, durante uma semana, com 

15 h de duração, por serem meses de férias facilita a inscrição de profissionais. Este 

curso foi dirigido exclusivamente a psicólogos e pedagogos.  

O curso ofereceu condições práticas e teóricas para a condução de um processo de 

Orientação Profissional individual e/ou grupal, tanto na clínica quanto em ambiente 

institucional. Também promoveu a reflexão sobre o papel do Orientador Profissional e 

as mudanças nas relações de trabalho no mundo atual. 

O curso foi conduzido pela orientadora Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima 

 

3. Curso de Orientação Profissional e de Carreira para Adultos 

Ocorreu de modo presencial. Com duração de 14 h, divididas em 4 encontros.  

O curso ofereceu condições para a condução de um processo de Reorientação de 

Carreira, individual ou em grupo. Também promoveu a reflexão sobre o papel do 

Orientador Profissional e de Carreira e, sobre as mudanças nas relações de trabalho.  

O curso foi conduzido pela orientadora Sandra Loureiro 

 

4. Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional na modalidade 

de Ensino à Distância. Lançado em 2015, com 60 horas de duração, difundi as 

metodologias desenvolvidas pela equipe de orientadoras. 
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Parcerias: 

 

Desde 2007 o Colégio Santo Américo estabeleceu uma parceria com a Colmeia e 

oferece anualmente o Programa de Orientação Vocacional/Profissional para alunos do 

segundo ano do ensino médio.  

Em 2018 foram atendidos 19 jovens em 8 encontros, sempre às 4ªs feiras, das 13h30 

às 16h30 entre os meses de setembro a novembro, pelas psicólogas e orientadoras: 

Flávia Marques e Maria Stella Sampaio Leite. 

A Vetor Editora pelo terceiro ano foi apoiadora da III Jornada de Orientação Profissional. 

Este ano a editora ampliou a parceria para os alunos do Programa de Formação de 

Orientador Profissional da Colmeia, concedendo 5% de desconto para compras feitas 

exclusivamente pelo site da editora.  

Hogrefe Cetepp - Centro Editor de Testes e Pesquisas Em Psicologia Ltda foi apoiadora 

pelo terceiro ano da,  III Jornada de Orientação Profissional 

 

Palestras:   

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – 

Fehosp- convidou a psicóloga e orientadora, Maria Stella Sampaio Leite, para realizar 

duas palestras no projeto EDUCASUS - Ambiente Virtual de Aprendizagem, com os 

seguintes temas: 

 A grosseria no trabalho é contagiosa?  

 Saúde mental da equipe de enfermagem. 

Por ter sido uma atividade virtual, não foi possível obter o número de participantes. 

A palestra intitulada: “É possível fazer uma escolha profissional aos 17 anos para o resto 
da vida? ”, foi realizada pela orientadora Maria Stella Sampaio Leite, em ONGs e 
escolas: 

A Associação Obra do Berço – 40 participantes  

ASAM – Centro de Apoio ao Jovem – 50 participantes  

Feira do Guia do Estudante – 200 participantes  

Colégio Termomecânica, no Fórum de Profissões 2018 – 500 participantes. 
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Entrevistas 

A orientadora Maria Stella Sampaio Leite concedeu entrevistas para:  

Reportagem para o Jornal “A Tribuna”, da cidade do Espírito Santo.  

 

Jornal Folha Noroeste – sobre o conteúdo do livro “Orientação Profissional “ da série O 

que fazer? Da Editora Blucher – 2018 
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Blog da Sociedade Brasileira de Psicanálise – “Como escolher uma profissão” 

 

Entrevista com estudantes do último ano de psicologia da FMU 

Lançamento de livros feito pelas psicólogas da equipe de orientação 

vocacional/profissional da Colmeia. 

Lançamento de livros feito pelas psicólogas da equipe de orientação 

vocacional/profissional da Colmeia. 

  

 "Orientação Profissional - série o que fazer?   

  Editora Blucher – 2018 

Maria Stella Sampaio Leite 

 

  

“Des-amparo e a mente do analista” – capítulo “Uma psicanalista 

equilibrista      e seu posto de observação” - Giovanna 

Albuquerque Maranhão de Lima - Editora Blucher – 2018 

 ”Organizadora e coautora do livro “ Orientação Profissional e 
Psicanálise: o olhar clínico” , com o capítulo: “Orientação 
Profissional Clínica na adolescência: mais continente, menos 
conteúdo – Vetor Editora-2018. 
 
Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima 

 



 

 

 
12 

 

A llI Jornada de Orientação Profissional com o tema “Carreiras em Transformação: 

Como Orientar Jovens e Adultos? ” Foi realizada em 22 de setembro das 08h30 às 

17h00.  

Contou com 100 participantes e promoveu a reflexão e discussão sobre a coexistência 

entre os modelos tradicionais e os novos arranjos nas relações homem-trabalho, e como 

esse cenário impacta no exercício da Orientação Profissional. 

A fim de aproveitar a vinda de Porto Alegre da palestrante Dra. Cláudia Sampaio Corrêa 

da Silva, foi criado um minicurso, que ocorreu na véspera da III Jornada, dia 21/09, 

sobre o tema: Minha História de Carreira (My Career Story): uma ferramenta para o 

aconselhamento de carreira narrativo. 

O curso contou com 42 participantes 
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Participantes da Curso 

 

Participantes da Jornada  
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Quadro demonstrativo de atendidos / atendimentos: 

 

Serviços Pagos Gratuitos Nº Atendidos 

Programa de Orientação 

Vocacional/Profissional 
152 19 171 

Reorientação de Vida e Carreira 06 - 06 

Palestra sobre escolha profissional 500 290 790 

Aperfeiçoamento EAD 18 - 18 

Aperfeiçoamento em Orientação 

Vocacional/Profissional 
21 - 21 

Aperfeiçoamento em orientação 

profissional e de carreira para 

adultos 

10 - 10 

Formação de Orientador 

Profissional 
20 - 20 

III Jornada de Orientação 

Profissional 
100 - 100 

Curso “Minha História de Carreira” 42  42 

Supervisão 07 - 07 

 876 309 1185 
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O Grêmio - Colmeia, é o nome dado ao serviço. É o nome 

dado ao serviço socioassistencial, voltado para crianças e 

adolescentes, alinhado às diretrizes propostas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal 8.069/1990. 

É caracterizado pela tipificação nacional de serviços de 

socioassistenciais – Resolução n°109/2009, como Serviço de 

Proteção Social Básica, e teve como objetivos: o desenvolvimento integral, a 

prevenção de situações de risco e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

O Serviço acolheu crianças e adolescentes e seus familiares, por meio da escuta, 

registro das necessidades pessoais e sociais e orientação. Esteve pautado na 

necessidade, expectativas e desejos dos usuários, assegurando o desenvolvimento de 

um projeto afinado com as características do território em que está inserido. Neste 

sentido, nem todos os usuários o frequentaram diariamente, principalmente os mais 

novos que dependeram de suas mães para virem.  

Funcionou durante o ano todo e atendeu em horário oposto ao da escola. Todos os dias 

os usuários receberam lanche e todo material necessário para o desenvolvimento das 

atividades propostas, gratuitamente. O financiamento do projeto foi feito pela empresa 

“Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.”. O programa foi estruturado com 4 

atividades permanentes: Atendimento psicopedagógico; Atividades Artísticas; Capoeira 

e Esportes. 

As crianças/adolescentes foram o foco do atendimento, advindos das periferias da 

cidade, ou moradores dos bairros próximos à instituição, pois a maioria é filhos de pais 

trabalhadores da região do Itaim e Jardim Europa.  

No início do atendimento foi possível perceber que parte dos alunos chegou com as 

seguintes características: preguiça, desinteresse, sedentarismo, uso excessivo de 

celulares e de vídeo games, aliada muitas vezes há uma baixa autoestima, atrapalhando 

o desenvolvimento desses adolescentes, que tem nas redes sociais e internet sua única 

forma de diversão.  

Mediante as atividades proporcionadas pelas oficinas, aos poucos, eles descobriram 

uma nova vida, o prazer de ter o convívio com amigos para brincar, conversar, desabafar 

e até discutir de forma respeitosa.  

A Colmeia utilizando-se da divulgação nas escolas do entorno apresenta outra 

possibilidade de convivência para estas crianças e adolescentes e, a quadra passa a 

ser um espaço encantador de alegria, condicionamento físico e competições. 
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Eventos realizados ao longo do ano com propósito de integração: 

 Dia do Brincar 

 Comemoração da Páscoa 

 Festa Junina 

 Dia das Crianças 

 Festa de encerramento 
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40%

20%

11%

8%

9%
9% 3%

Profissão do pai

Zelador

Motorista

Porteiro

taxista

autonomo

pedreiro

Outros

Quadro de atendidos e atendimentos do exercício: 
91 atendidos no ano 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

59%

3%

Faixa Etária

7 a 10

11 a 15

16 a 17

1%8%
9%

78%

4%

Região

Leste

Oeste

Norte

Sul

Centro Oeste

4%4%6%

27%

6%
41%

4%2%6%

Profissão da mãe

arrumadeira

auxiliar de limpeza

Cozinheira

Diarista

do lar

Doméstica

Florista

Outros

Professora

50%

11%
5%

4%

28%
2%

Escolas

Aristides de castro

Ceciliano

Costa Manso

Cristo Rei

Ludovina Credidio
Peixoto

Outros
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Atividades externas: 

 

Mediante contato e planejamento foram garantidas várias visitas ao Projeto Catavento 

que por se tratar de um espaço educativo muito grande e ser dividido por assuntos e 

experiências reais de: física, química, história e meio ambiente, os gremistas realizaram 

visitas mensais com roteiros diferenciados. 

 

Voluntariado: 

 

No início do mês de março recebemos a voluntária Juliana Fannucch, para dar aulas de 

língua estrangeira (inglês). As aulas ocorreram todas as sextas-feiras à tarde por um 

período de 2h, durante todo o ano.  Foram utilizados recursos como, música, jogos e 

brincadeiras em inglês. Os gremistas gostaram muito da sua estratégia e aproveitaram 

cada encontro que se deu de forma muito animada. 

 

 

Atendimento às famílias  

 

Foram feitas reuniões de acolhimento para as famílias onde pudemos explicar a 

importância da manutenção deste espaço como fortalecedor de vínculos em todos os 

sentidos, pois trabalhamos com crianças e adolescentes e seus pares da família. 

 

A convivência proporcionou diferentes formas de escuta, roda de conversa que 

ocasionaram orientação. Em alguns momentos a coordenação acionou a família para 

compreender melhor os acontecimentos com a criança e/ou adolescente e proceder à 

orientação. 

 

O trabalho se fundamenta conhecer a composição e dinâmica das famílias e suas 

necessidades, compreendendo o grupo familiar como um atendimento específico e 

progressivo, enquanto o gremista estiver entre nós. 

Neste ano conseguimos contra referenciar algumas famílias em seu território, 

explicando para elas os seus direitos e quis os encaminhamentos necessários para 

algumas necessidades específicas como: Atendimentos na saúde, na escola, no próprio 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da sua região, que por vezes 

nossas famílias não reconhecem em seu território. 
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Foi mantido o trabalho iniciado em 2017 de atendimento às mães que aguardavam seus 

filhos durante o atendimento, pelas voluntárias Márcia Monteiro e Luciana Wis 

(psicólogas) em encontros semanais, com a proposta de contribuir com o processo de 

aprendizagem dos filhos, mais conscientes das dificuldades e das formas de superação. 

 

 

Depoimentos de mães: 

 

"S. mãe de V., disse que após  ter frequentado os atendimentos em grupo com outras 

famílias,  aprendeu que poderia fazer algumas coisas diferentes do que fazia em casa 

em relação à V., como por exemplo, elogiá-lo mais quando V. conseguia fazer a lição 

de casa sem ajuda dela, incentivando a independência dele; fazer perguntas mais 

diretas sobre o dia dele na escola, ao invés de somente perguntar se foi bom ou ruim, 

perguntar o que ele mais gostou (ou não) daquele dia, ouvindo com verdadeiro interesse 

as respostas dele. Isso ajudou-a a fortalecer o vínculo com seu filho, entendendo-o em 

relação às frustrações ou alegrias e conseguindo valorizar suas conquistas. S. declarou 

que acha que tornou-se uma mãe mais feliz por participar mais da vida do filho." 

 

"R. mãe de R., diante da impossibilidade do filho em continuar no projeto 

psicopedagógico do grêmio, pergunta se ela poderia vir mesmo sem R., para continuar 

a participar dos atendimentos psicopedagógicos com as famílias, porque ela se sente 

bem em contar suas dificuldades de relacionamento com R. e receber orientações mais 

adequadas." 

 

"E. mãe de L. disse que compreendeu a importância dos atendimentos 

psicopedagógicos com as famílias e que gostaria muito que o marido pudesse participar 

também para poderem juntos ajudar no desenvolvimento geral da filha. Infelizmente ele 

só conseguiu vir poucas vezes, por causa dos horários do trabalho." 

 

"S. mãe de M., disse que se sente muito bem em vir aos atendimentos psicopedagógicos 

com as famílias, pois é um lugar que alguém ouve suas preocupações em relação à M. 

e recebe boas dicas." 

 

"E. irmão de V., após frequentar os atendimentos psicopedagógicos com famílias, 

entendeu que não é legal chamar V. de burro, porque ele mesmo não gostaria de ser 

chamado assim e ele percebeu que pode ajudar V. nas suas dificuldades de escrita." 
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ESPORTES  

 

A oficina de recreação e atividades esportivas foi oferecida diariamente e nos dois 

períodos. Os gremistas no momento da matrícula citam o esporte como primeira opção, 

pois é bastante significativa a contribuição desta oficina na vida e na convivência das 

crianças. 

A garantia deste espaço é fundamental na rotina das atividades, foi gerado um vínculo 

afetivo/emocional muito forte, a rotina da roda de conversa durante o “aquecimento” 

passou a ser um momento ímpar no dia-a-dia dos gremistas, e foi possível fazer 

diferentes orientações durante este momento. 

 

Existe uma proposta pedagógica de iniciar cada semestre com atividades mais lúdicas, 

quando são propostos trabalhos de coordenação motora e cooperação, possibilitando a 

formação dos grupos e facilitando o acolhimento. 

 

O incentivo ao trabalho em equipe, atitudes de respeito, tomada de decisões e o 

incentivo à prática esportiva também foram trabalhados no formato de gincanas, 

circuitos dentre outras estratégias, que auxiliaram o desenvolvimento e a convivência, 

tornando visível a mudança no trato uns com os outros e com a equipe da casa, 

observado até no simples cumprimento de bom dia e boa tarde quando chegam.  

 

Com o objetivo de dar sentido ao preparo e treino e, mediante a parceria com o 

Prodhe/USP, participamos mais uma vez da OLIPET- Olimpíada do Projeto Esporte 

Talento/USP; evento que acontece todos os semestres, com vários projetos sociais: 

Ong’s, Céus, Sesc e Escolas da região. Tem como proposta incentivar a prática 

esportiva de forma lúdica nas turmas de mais novos e, modalidades mais competitivas 

para as turmas com idade entre 13 e 17 anos. Este evento incentivou os gremistas a se 

esforçarem nas aulas e somente os que apresentam bom comportamento e 

desempenho esportivo foram convidados a participarem.  

 

No primeiro semestre foram organizadas turmas: 

 12 alunos com idades de 7 a 9 anos, participaram de atividades recreativas e lúdicas 

esportivas.  

 10 alunos com idade de 10 á 12 anos, participaram de jogos pré-desportivos de 

diversas modalidades.  
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No 2º semestre foi realizada a segunda fase da OLIPET com gremistas mais velhos.  

 

 Na modalidade Futsal alunos de 13 a 14 anos, conquistaram o Tetra 

campeonato; 

 Na modalidade (Atletismo, Futsal, Basquetebol, Handebol e Voleibol), com 

alunos de 15 a 16 anos, foram campeões;  

 Na modalidade Handebol alunos com idade de 13 a 17 anos foram intitulados: 

Endecacampeão 11º Título seguido e depois de 11 anos ainda invictos com 57 

vitórias e 3 empates.  

 

Gremistas, familiares e funcionários sentiram-se muito orgulhosos em representar a 

Instituição. Vale ressaltar que foram os mesmos gremistas que chegaram com muitas 

dificuldades de coordenação motora, baixa autoestima, preguiça, problemas de 

comportamento e depois demonstraram suas potencialidades e suas qualidades 

pessoais. 

 

O fato de chegarmos ao 11º Título na modalidade Handebol nos credenciou a organizar, 

juntamente com a equipe Prodhe/USP, uma aula conjunta, na qual o educador de 

esportes, Fábio Torres, coordenou a atividade e pôde compartilhar experiências e 

conhecimentos adquiridos ao longo destes de trabalho. O encontro foi um sucesso tanto 

para os alunos da USP que adoraram nossa presença, quanto para os gremistas que 

se sentiram recompensados por seus esforços. 

 

Ao final do ano foi organizada a 18ª edição da Copa Colmeia de Futsal, com o tem 

objetivo de integrar todos os projetos da Colmeia; contou com a presença de ex-

gremistas, familiares, amigos, funcionários e até de moradores do entorno. Neste ano 

foi observado um número maior de meninas que aderiram à Copa. A presença de ex-

gremistas foi preciosa, pois comentaram com muito orgulho, para os gremistas atuais, 

que devem aproveitar ao máximo este período, pois para eles foi a melhor fase da vida.   
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Oficina de Esportes 

 

Festa Junina 
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Dia do Brincar 

 
Olipet
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Reunião com Famílias

 

Catavento
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Artes | Educadora | Denise Amorim  

 

Durante o ano de 2018 esta oficina atendeu gremistas nos períodos da manhã e tarde, 

uma vez por semana. Neste ano os gremistas, com idade entre 12 a 14, aderiram com 

mais facilidade as propostas da oficina, comparativamente a 2017. 

 

Segundo a oficineira, as crianças e os adolescentes entenderam os propósitos dos 

trabalhos artísticos e ocuparam com mais propriedade o espaço para criarem: pintura, 

escultura, desenhos, inclusive com bom aproveitamento de reciclados.  Os trabalhos 

foram compostos de maneira democrática e foram motivados às discussões a partir da 

escuta da oficineira, das dificuldades de relacionamentos no dia-a-dia, tanto na escola 

quanto na família. 

 

Contamos com a presença de algumas mães e este movimento atraiu a curiosidade de 

outras famílias em participar e construir com seus filhos alguns objetos de artes. 

 

Foi comemorado o Dia das Mães com a construção de um caderno de receitas 

encapado e com a foto de cada gremista na capa. Também foi organizado um evento 

para a entrega que sensibilizou muito as mães/responsáveis e favoreceu no acolhimento 

das famílias. 
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Como 2018 foi um ano eleitoral, esta oficina explorou o que os gremistas ouviram 

principalmente, de seus familiares e nas grandes mídias sobre este processo 

democrático.  Foram estimulados a pesquisarem e a trazerem suas dúvidas, isto 

demandou uma função delicada e cuidadosa, de acolhimento e mediação das diferentes 

opiniões, muito influenciadas e nem sempre refletidas devidamente. 

 

Os gremistas foram estimulados a confeccionarem objetos de artes, com materiais 

reciclados, para serem entregues aos expositores de duas Feiras realizadas pela 

instituição: Feira do Aconchego e Feira de Natal. Esta iniciativa além de estimulá-los ao 

trabalho reforçou a relação de pertencimento e de valorização dos trabalhos feitos por 

eles. 

 

Ao final do ano todos os trabalhos foram expostos às famílias para verem a produção 

artística de seus filhos, e foi apresentado um vídeo com depoimentos do que significou 

este processo de criação. 

 

As demais pessoas que circulam pela instituição perceberam e comentaram a presença 

dos trabalhos artísticos expostos durante o ano, que coloriram e encantaram a todos.  

 
Construção de Painéis
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Fuxicos  

 
 
 
CAPOEIRA | Educadora Cibele Jesus 

 

Neste ano de 2018 a proposta da capoeira foi mantida com os objetivos do ano anterior 

para potencializar a cultura de paz, e foram inseridas algumas vertentes da capoeira 

como o maculelê, que tratou da escravidão fez reflexões sobre respeito e dignidade 

humana. 

As oficinas reforçaram os movimentos de corpo, disciplina de movimentos e respeito 

consigo e com o outro. 

 

Também foram abertos espaços para reflexões sobre o cotidiano dos gremistas, como 

as dificuldades de quem vive numa cidade grande, com desigualdade social, estigmas 

e preconceitos. Estas questões impactam na vida dos gremistas e este espaço 

contribuiu para que pudessem relatar e refletir.  

 

Ao final do ano os gremistas que receberam seu primeiro cordão no ano passado, 

avançaram para outra etapa da capoeira, mudando a cor do cordão para amarelo e 

cinza (crianças até 12 anos) e a partir dos 13 anos para o amarelo. Os novos 

participantes receberam seu primeiro cordão verde cinza (categoria até 12 anos), e 
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verde para os maiores de 13 anos. Foi organizada uma apresentação, na festa de 

encerramento, do maculelê e realizado o “batizado” para a distribuição dos cordões; no 

total foram entregues 34 cordões. 

 

Capoeira 1 

 

 
 
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO | Maria Lucia Caruso  

 

No inicio de 2018 foram convidadas as famílias que manifestaram interesse pela 

continuidade do atendimento e as que aguardavam na lista de espera para participarem 

de uma reunião de acolhimento e, para agendamento da avaliação psicopedagógica, 

individual. Após as crianças serem avaliadas detectou-se principalmente: 

 

 Falta de associação entre números e quantidade, escrita de números espelhados e 

falta de conhecimento de cores e figuras geométricas.  

 Falta de leitura e escrita embora estivessem cursando sérias avançadas 

 

A partir desse diagnóstico foi possível organizar os grupos conforme o nível de 

conhecimento, idade e tamanho físico, resultando em 6 turmas, com atendimentos às 

terças e quintas-feiras: 
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Foram formadas 4 turmas de alfabetização de 1º ao 5º ano do E. Fundamental I e 2 

turmas do 6º ao 7º ano do E. Fundamental II. 

 

Foram trabalhados conteúdos matemáticos com todas as turmas utilizando de recursos 

de jogos de cartas de baralho e jogos comerciais, por exemplo: 

 

Maior e menor; ímpar e par; Crescente e decrescente; Sequência numérica; Cálculos 

mentais; Sistema monetário; Fração; Porcentagem.  

 

Os conteúdos de linguagem e escrita foram trabalhados com jogos: 

Charada; Perfil 2 e 3; Silábico frutas; Alfabingo. 

 

As turmas com idade entre 13 e 15 anos normalmente trazem vícios de utilização de 

eletrônicos que dispersam a atenção, mas surpreenderam positivamente pelo interesse 

e dedicação e, descobriram o prazer de participar de jogos coletivos. 

 

Os menores, que iniciaram com mais dificuldades terminaram o ano identificando cores, 

formas geométricas e relacionando quantidade à numerais. 

 

Destacamos o caso de M.H.R.C., 8 anos, 3º ano do ensino fundamental, sexo 

masculino, que ilustra o avanço no processo de aprendizagem.  

 

Na avaliação psicopedagógica inicial, realizada em janeiro, apresentava as seguintes 

dificuldades: 

Não identificava data e horário e não descrevia fatos de memória imediata nem de longo 

prazo. Não apresentava vocabulário, nem coerência ao contar uma história, não 

realizava ditado de pequenas palavras. Não fazia cálculos como adição e subtração e 

nem relação número x quantidade. 

 

Murilo aproveitou ao máximo os recursos psicopedagógicos oferecidos e ao final de um 

ano apresentou significativa melhora em todos os aspectos anteriormente mencionados.  

 

Atualmente se dedica a leitura, ainda que silabada, compreende textos e recados, tem 

apresentado coerência na fala e na escrita espontânea, criatividade e a letra está legível. 

No raciocínio lógico conhece e representa os números, relaciona número a quantidade, 

reconhece figuras geométricas, realiza sequencias numéricas progressiva e regressiva, 

ordena do menor para o maior e o contrário também, resolve adição e subtração. 
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Murilo está dentro de tudo que é esperado para continuar evoluindo.  

Os fatos de a mãe ser participativa e de ele participar das demais oficinas oferecidas 

pelo grêmio foram fatores que auxiliaram no processo de aprendizagem. 
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O serviço tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional de 

adolescentes e jovens para ampliar suas perspectivas de vida e de integração no mundo 

trabalho.  

É um programa de Proteção Social Básica de acordo com a Portaria N° 

26/2014/SMADS, que visa oferecer cursos para jovens em situação de vulnerabilidade 

social, que buscam integrar o mundo do trabalho e terem o primeiro registro de trabalho 

em carteira de acordo com o artigo 2° da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.  

Em 2018 foram atendidos 410 adolescentes e jovens, com idade entre 15 e 29 anos, 

ambos os sexos, com ensino fundamental completo, cursado em escolas da rede 

pública. Seguindo os princípios que regem a Assistência Social, o programa atendeu 

quem mais necessitava e abrangeu a cidade de São Paulo e proximidades.  

O conteúdo programático foi elaborado de forma a contribuir com o desenvolvimento 

integral do adolescente/jovem, através do desenvolvimento de habilidades básicas e de 

gestão que os prepara para vida, e o de habilidades específicas, com vistas a sua 

formação profissional.  

As habilidades básicas referem-se à formação humana do jovem e busca contribuir para 

o desenvolvimento pessoal. Os conteúdos relativos às habilidades de gestão visam o 

desenvolvimento da gestão pessoal e profissional do jovem, com ênfase no 

conhecimento e na análise do mercado de trabalho.  

As habilidades específicas foram desenvolvidas a partir de conteúdos teóricos e práticos 

correspondentes a área do curso escolhido. Para elegibilidade dos candidatos aos 

cursos foram observadas suas condições financeiras, que comprovaram a necessidade 

de participar de um projeto gratuito, a falta de cursos semelhantes em seus currículos e 

o real interesse pelo projeto. Para evitar desistências foram observadas as listas de 

frequência diariamente e sempre que detectada alguma irregularidade foram orientados 

em suas necessidades a fim de minimizar as desistências.  
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Convivência social: 

 

Dia do Brincar – anualmente a instituição promove o Dia do brincar, na Semana 

Mundial do Brincar, ocorrida em maio, que é uma campanha para valorização do brincar 

no desenvolvimento pessoal. Neste dia os jovens foram convidados a deixarem seus 

celulares e bolsas na sala de aula e integrarem com os demais jovens da instituição 

uma programação preparada pelo educador de esportes do Grêmio-Colmeia. Eles 

brincaram e participaram de jogos cooperativos na quadra e puderam resgatar 

brincadeiras de infância.  

 

Festa Junina – Em junho realizamos a festa junina com a participação dos alunos na 

organização. Os jovens se envolveram e gostaram de contribuir desde o planejamento 

das atividades/brincadeiras, bem como, ficaram distribuídos ajudando nas “barracas”. 

Os alunos aprendem a planejar e a manejar as dificuldades que ocorrem durante o 

evento, alem disto, se agruparam por amizades/afinidades e isto reforça os vínculos 

entre eles e deles com a instituição.  

 

Perfil de Alunos / 2018 
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Família/beneficiários indiretos:  

 

Durante o projeto buscou-se aproximação com os familiares dos participantes desde a 

fase de divulgação, quando os responsáveis, pais, avós, irmãos mais velhos e cônjuges, 

assistiram a palestra de apresentação dos serviços oferecidos pela Colmeia. 

O segundo momento ocorreu na aula inaugural a qual fundamenta o ato da matrícula, 

sendo que no caso dos menores de 18 anos a presença do responsável foi obrigatória 

(de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente/ ECA), para assinatura de 
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documentação e autorização do uso da imagem e voz e atividades externas e 

complementares.   

Durante todo o período do projeto a instituição convocou os familiares para conversas 

pessoais nos casos que demonstraram necessidades peculiares de escuta, resultando 

em encaminhamento pela coordenação pedagógica a outros serviços. 

Foram organizados encontros com as famílias e, mesmo diante de muita dificuldade de 

horários, alguns estiveram presentes para tirarem suas dúvidas e deste modo, foi 

possível à equipe estimulá-los a continuarem apoiando os participantes para 

permanecerem no projeto e futuramente em outros projetos da instituição. 

 

A fim de estimular ainda mais a participação da família, foi instituída a “Feira de 

Negócios” onde o objetivo se cumpre através de pesquisa com famílias 

empreendedoras.  Foi possível fazer um encontro maior, num sábado, e outros 

pequenos com as famílias de cada turma para organizar e planejar o formato da feira e 

escolher as “empresas” que seriam estimuladas.  

Foram potencializadas 04 famílias e um jovem aprendiz para compor a Feira de 

negócios.  

 

Aula Inaugural + Familiares 
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Curso Parceiro n. de atendidos 
n. de atendimentos 
oferecidos* 

Assistente 
administrativo 

iGMK 210 582 

Bartender DIAGEO 120 234 

Informática RECODE 60 91 

Informática SAGE 40 50 

Total                                                                                   430                                        957 

 
* O número de atendimentos refere-se a somatória de dias letivos, por jovens 
atendidos 

 
 
 
Curso de Assistente administrativo  

 

O Instituto George Mark Klabin – iGMK e a Colmeia estabeleceram uma parceria em 

2012 para a realização do “Programa Pró-Formação – Capacitação Profissional”.  

A cada ano as equipes parceiras buscam inovar a proposta de trabalho para melhor 

atender as expectativas e necessidades do público beneficiário sempre com vistas nas 

possibilidades do mercado de trabalho.  

No ano de 2018 iniciamos o primeiro semestre com 120 alunos e, no segundo semestre 

foram atendidas 3 turmas, totalizando 90 alunos.  

O iGMK capta recursos para sustentabilidade do programa, por isto recebemos 

subsídios da empresa Cinemark e da Fundação Prada de Assistência Social e neste 

esforço conjunto foi possível atender a 230 adolescentes/jovens, no ano, em cursos com 

320 horas, inteiramente gratuitos e que ofereceu lanches, uniforme e todo material 

necessário para o seu desenvolvimento.  

Os jovens atendidos foram divididos em 4 turmas, 30 participantes em cada, no primeiro 

semestre e, no segundo semestre sendo 3 turmas, nas seguintes datas:  

19/03 a 16/07/2018 = 1º semestre  

20/08 a 18/12/2018= 2º semestre 

 

O programa continuou oferecendo dupla certificação, porém mediante avaliação do 

mercado de trabalho o curso assistente administrativo com ênfase em turismo foi 

substituído por assistente administrativo com ênfase em tecnologia.  

A equipe de educadores foi composta por especialistas nos diferentes conteúdos e 

compuseram a seguinte grade:  
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Desenvolvimento pessoal Língua Portuguesa/comunicação Raciocino lógico Orientação 

Profissional  Rotinas administrativas  Informática  Tecnologia  Gestão pessoal e 

profissional  Técnico de vendas e atendimento a clientes.  

 

Paradas pedagógicas: 

Foram realizadas mensalmente paradas pedagógicas para formação dos educadores 

sociais e para avaliação dos jovens, tanto de percurso quanto final para a certificação. 

Durante a fase de planejamento foi sugerido aos educadores a realização de um projeto 

de encerramento que reunisse as competências trabalhadas ao longo do curso. Foram 

então organizadas duas Feiras de empreendedorismo e de negócios.  

Para as turmas do segundo semestre foi sugerida a realização das feiras na mesma 

data em que a instituição realiza a sua Feira de Natal, para ampliar o número de 

visitantes. O resultado foi muito positivo tanto para os usuários quanto para o programa 

que ganhou maior visibilidade.   

 

Além dos conteúdos trabalhados em sala de aula foram oferecidas palestras com 

especialistas, voluntários corporativos, visita técnicas em ambiente real de trabalho, 

passeios culturais para ampliação do universo cultural e atividades que promoveram 

convivência social e fortalecimento de vínculos familiares. São experiências muito 

importantes na vida destes jovens, eles são levados a conhecer espaços e pessoas que 

não fazem parte de seu cotidiano. 

 

Os voluntários e os especialistas declararam muito prazer em mostrarem a sua 

realidade de trabalho, um pouco das rotinas e experiências pessoais em suas carreiras. 

Entenderam bem o seu papel de voluntário e alguns criaram uma oficina para 

desenvolverem seu tema. 

 

1. Oficina de Matemática = Cristina voluntária do IGMK; 

2. Oficina Soft Skills = Regina voluntária do IGMK 

3. Oficina Educação Financeira = Voluntários corporativos Instituto Planejar; 

4. Oficina de Sexualidade com Marisa Marquez do IGMK; 

5. Dança circular = voluntária Sandra  

6. Educação financeira – Voluntários corporativos do Projeto Ação Jovem;  

7. Palestra sobre Produtividade e resultados ao longo da vida oferecida por 

voluntários da empresa LINX  

8. Herbet  Lima – empresa Paypal para oficina sobre currículos e carreira 
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Passeios e visitas técnicas: 

 

1. Sarau dos Refugiados = SESC Pinheiros 

2. Muro de Arrimo (Projeto Solos e Monólogos) = Centro Cultural Banco do Brasil 

3. Jean Michel Basquiat = Centro Cultural Banco do Brasil 

4. Semana das boas ações no Pq Ibirapuera 

5. Instituto Fernando Henrique Cardoso – IFHC = Exposição Um Plano Real 

6. Hotel Grand Hyatt 

7. Shopping Light para pesquisa sobre tipos de comércio e perfil de vendedores. 

8. Visita ao centro comercial da Rua João cachoeira 

9. SESC Belenzinho; 

10. Feira de Parques e Eventos;  

11. Teatro Municipal;  

12. SESC Paulista  

13. 33 ª Bienal de artes de São Paulo 

14. Colégio Dante Alighieri  

 

A visita ao Colégio Dante teve um caráter mais objetivo. Além de conhecerem os 

departamentos e a infraestrutura participaram de uma palestra sobre o uso 

inadequado das redes sociais e sua influência no mercado de trabalho.  

Esta visita promoveu o planejamento de oficinas desenvolvidas pelos professores 

do Colégio para os alunos interessados em participarem, fora do horário de curso 

aqui na instituição. Deste modo, foram formadas 6 turmas, três a cada semestre, 

com 20 alunos em cada,   conforme segue: 

 
 
O QUÊ? QUANDO? MEDIAÇÃO 

  

EMPREENDEDORISMO 

2a feira, das 13h45 às 15h15 Rodrigo Assirati 

Karine Guaracho 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 

2a feira, das 15h15 às 17h00 Verônica Cannatá 

Adriano Leonel 

HABILIDADES DIGITAIS 4a feira, das 15h15 às 17h00 Rodrigo Abrantes 

Celia Goulart 
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Dinâmica    

 

Apresentação
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Formatura

 

 

Curso de Bartender  

 

Em parceria, desde 2010, com a empresa DIAGEO BRASIL LTDA idealizadora do 

Programa - Learning for Life, foram beneficiados, neste ano, 120 jovens.  

A programação foi estabelecida entre as equipes técnicas da Colmeia e os educadores 

envolvidos no projeto. Foram atendidos, 60 usuários por semestre, com idade entre 18 

e 29 anos, com algumas exceções o atendimento se deu  até 34 anos. 

 

Os cursos foram realizados nos seguintes períodos:  

07/03/2018 a 25/05/2018 – 1º semestre  

17/09/2017 a 13/12/2018 – 2º semestre  

 

A equipe de educadores foi composta por especialistas nos diferentes conteúdos que 

compuseram a seguinte grade:   

Coquetelaria  Serviços  Barista  Negócios  Desenvolvimento pessoal  

Empreendedorismo  Comunicação  Raciocínio Lógico Matemático 
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Estação Vivência:  

 

A Estação foi programada pelo período de uma semana, onde a equipe da consultoria 

técnica da DIAGEO, Giral, buscou bares da linha Premium de seu portfólio para 

acolherem de dois a três jovens do curso para vivenciarem alguns setores do bar como: 

atendimento, organização de materiais, bar-beck para que os alunos pudessem ter uma 

vivencia prática em ambiente real de trabalho. 

 

Embora não fosse objetivo principal a empregabilidade pela via da Estação Vivência, 

ocorreram casos de jovens que apresentaram excelente desempenho e ao final 

receberam propostas de trabalho. 

 

Ações implementadas pela DIAGEO: 

 Proposta de formação pela plataforma Bar Academy sofreu ajustes e passou a 

ser ofertada em horários fora do curso, que aumentou a oportunidade dos alunos 

se organizarem e aderirem à proposta. Foi possível observar maior participação.  

 Oferta do Drink IQ, uma plataforma onde os alunos responderam perguntas 

relacionadas ao curso para avaliar a absorção dos conteúdos. 

 Foi apresentada para as turmas a plataforma GetNinjas onde os bartenders 

podem cadastrar-se para ampliarem suas ofertas de trabalho. 

 

Também foi realizada visita à Rua Paula Souza, que dispões de vários comércios com 

produtos para bares e restaurantes, a fim de identificarem possibilidades e preços. 

 

Palestras: Foram destacados 03 dias para palestras na sede da DIAGEO, realizadas 

pelos embaixadores de marcas, do portfólio da empresa. Os usuários gostaram deste 

contato com os profissionais e, o fato de ter ocorrido no espaço da empresa possibilitou 

conhecerem outros profissionais. 

 

Campeões do Campeonato de Drinks realizado na Colmeia: 

 

1º semestre 2018 = Tarde (1º Hudson de Santana Gomes// 2º Mauro Alves de Minas // 

3º Mariana Belfort Inácio)  

Noite (1º Rebeca Alves de Oliveira // 2º Antonio Gutierrez Soarez // 3º Lais de Souza 

Beluci Golmini) 
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2º semestre 2018 = Tarde (1º Jefferson Serrante de Oliveira // 2º Aurélio Ryu Kamonita 

// 3º Nathália Filgueira de Queiroz)  

Noite (1º Debora Cezarina Nascimento // 2º Flávia Aparecida de Mattos Brasil // 3º Flávio 

Rebello Roma) 

Bar Academy  

 
Aula Barista 
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Formatura 

 
 
 
 
Curso de Informática  

 

O projeto intitulado “Enter” Para o mundo do trabalho, foi realizado pela doação da Sage 

Foudation. Foi desenvolvido conteúdo do pacote Office básico, durante 112 horas. 

Ocorreu no primeiro semestre, no período de 20/02/2018 a 17/05/2018 e foram 

atendidos 40 adolescentes, em duas turmas de 20 participantes.  

 

Foram atendidos adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, sem conhecimento prévio de 

informática. Passaram por um pré-teste aplicado no início do projeto para que os 

educadores pudessem dimensionar o nível de conhecimento dos adolescentes.  

 

Também no primeiro semestre foram atendidos 20 adolescentes, com faixa etária de 14 

a 29 anos, para um curso de informática, com os conteúdos divididos em 2 módulos:  

 

 Introdução ao mundo digital e gestão de projetos e aplicativos de impacto 

 Aprendendo a programar 

 



 

 

 
43 

O curso foi executado pela plataforma oferecida pelo Movimento RECODE, uma 

organização social voltada ao empoderamento digital, que busca formar 

jovens autônomos, conscientes e conectados a partir do uso da tecnologia.  

 

Devido ao resultado satisfatório o curso foi realizado no segundo semestre, para mais 

duas turmas de 20 alunos cada. O curso teve a duração de 102 horas no primeiro 

semestre.  No segundo semestre foram realizadas duas turmas, períodos tarde e noite, 

com duração de 112 horas. 

 

 
Encaminhamentos e Empregabilidade  

 

Os encaminhamentos para o mercado de trabalho se deu a partir de empresas que 

procuraram por participantes dos cursos de qualificação e por prospecções realizadas 

pelo setor de parcerias.  

As vagas de emprego foram divulgadas por meio de canais oficiais da instituição, como 

Facebook, WhatsApp e telefonemas. 

Os ex-alunos que deixaram seus currículos, feitos durante os cursos no laboratório de 

informática, para futuros contatos e participam de uma pesquisa sobre empregabilidade, 

que mede o interesse e disponibilidade do aluno. 

Além dos ex-alunos foi criado um banco de dados composto por jovens que não dispõe 

de condições para participar do programa, mas buscam na instituição uma oportunidade 

de obter seu 1º emprego. Deste modo, durante todo o ano, estes jovens se inscreveram 

pelo site, manifestando seu interesse. 

Estes candidatos passaram por entrevistas prévias com o setor, antes do 

encaminhamento. 

Para cada vaga foram encaminhados, em média, cinco candidatos.  

Em 2018 foram abertos 52 processos seletivos e encaminhados 289 usuários, conforme 

os cursos abaixo: 

 

 Assistente administrativo 120 

 Informática 25 

 Bartender 80 

 Ex aprendiz 09 

 Grêmio 02 

 Turismo 02 

 Banco de dados 51  
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Participaram deste programa os educadores sociais: 

 

Adriana Patricia  

Aline Aniceto 

Ana Menossi 

André Amuri 

Cristiane Lourenço 

Daniel Machado  

Denise Amorim 

Eduardo Primo 

Fabio Moreira  

Fabio Vasconcelos 

Gisleine Rosário  

Ivone Santos 

Marcia Monteiro 

Maria Lucia Caruso 

Mariagela Frigulleti 

Marisa Abujamra 

Rosi Lima 

Viviane Neves  

Coordenação pedagógica: 

Maria Cecilia Merisse 

Auxiliar de projetos: Roque Nascimento 

41%

9%

28%

3%1%1%

17% ADM

INFORMÁTICA

BARTENDER

EX APRENDIZ

GREMIO

TURISMO

BANCO DE DADOS



 

 

 
45 

 

No ano de 2018 foram atendidos 60 aprendizes, contratados para o curso de rotinas 

administrativas e 10 aprendizes para serviços em hotelaria. O Programa de 

Aprendizagem, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente/ECA (art.62) define que 

a aprendizagem é a formação técnico-profissional ministrada ao adolescente e jovem, 

entre 14 e 24 anos.  

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, em seu artigo 2 na Proteção Social Básica, 

garante a promoção e integração ao mercado de trabalho, visando desenvolver 

habilidades e competências profissionais e pessoais de jovens que se encontram fora 

do mercado de trabalho formal, com adequação ao ambiente de trabalho e 

competências profissionais específicas nas atividades da área de atuação.  

O Programa Aprendiz Colmeia apoia-se na portaria 723/12, que propõe a execução de 

400 horas de atividades teóricas, entre conteúdos básico e específico, executadas pela 

instituição e 880 horas de atividades práticas pela empresa parceira, para contratos de 

11 meses e, a carga horária total de 1840h, sendo que 552 horas teóricas e 1288 

práticas, para contrato de 18 meses. 

Ambos os casos ocorrem uma formação inicial com 80 horas, encontros semanais com 

6 horas e um encontro mensal, com 6 horas. 

 

Cursos válidos:  

  

Rotinas Administrativas  

Informática  

Serviços em Hotelaria  

 

Abaixo um resumo dos temas abordados:  

 

 Competências pessoais:  

Trabalho em equipe e iniciativa  

Conteúdo com exercícios práticos, aulas expositivas, e vídeos para reflexões. 

Criatividade, planejamento, trabalho em equipe, flexibilidade organização foram 

pontuados como competências necessárias para o crescimento e desenvolvimento 

profissional.  
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 Autoconhecimento/planejando a carreira  

Acompanhar os cenários da empresa, perceber meu papel enquanto aprendizes, 

responsabilidades e desafios. Estabelecer metas, prioridades no presente e planejar o 

futuro profissional. Compreender a diferença entre curto, médio e longo prazo dentre as 

atividades práticas.  

 

 Postura e Etiqueta  

Através de filmes, dinâmicas e leituras de artigos relacionados ao tem a educadora 

promoveu debates e rodas de conversas com o grupo, os aprendizes compartilharam 

situações vivenciadas nas empresas. Foi abordado a importância de ter um bom 

relacionamento com as lideranças e colegas de trabalho, respeitar o próximo e perceber 

que cada profissional tem um ritmo de trabalho e evolução.  

 

 Inteligência emocional – Autoconhecimento  

Abordagem e conceito de inteligência emocional, perceber a possibilidade de integração 

entre razão, além do auto percepção sobre os próprios sentimentos. O quanto 

reconhecemos em nós e quanto reconhecemo-nos no outro, refletimos sobre a 

diversidade de pontos de vistas em nossa sociedade e como podemos lidar com essas 

questões da melhor forma possível. Foram aplicados indicadores de Inteligência 

Emocional e fizemos a análise sobre a abordagem.  

 

 Raciocínio lógico  

Através de uma avaliação inicial pode-se constatar as dificuldades matemáticas 

apresentadas pelo grupo e foram propostos exercícios atrativos e de fácil compreensão, 

desta maneira foram abordadas as seguintes operações matemáticas:  

 

 Regra de três  

 Decomposição  

 As 4 operações matemáticas  

 Porcentagem  

 Fração 

 

Os aprendizes realizaram os exercícios de uma forma lúdica, com jogos, gincanas e 

charadas, desta maneira aprenderam ou relembraram a matemática de uma forma 

diferente. 
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 Educação Financeira  

Durante a atividade os jovens conversaram sobre desejos, necessidades e hábitos de 

consumo.  

Houve a explanação sobre as diferentes instituições financeiras, cobrança de juros, 

cartões de crédito, empréstimos e empréstimos.  

Os aprendizes refletiram sobre como gastar seu salário de maneira consciente, sem os 

exageros, conversaram sobre as maneiras de poupar e investir recursos.  

 

 Módulo de empreendedorismo  

Em parceria com o Programa E-Zap, foi utilizada a plataforma por eles idealizada e 

utilizada de forma (hibrida) isto é, o educador trabalhou parte do tema com dinâmicas, 

desafios e construções e depois os alunos eram levados ao laboratório de informática 

para desenvolverem na plataforma as atividades online, compostas por vídeos, cases 

de sucesso, depoimentos de jovens empreendedores e exercícios onde construíram seu 

próprio negócio. 

Apresentaram para alguns componentes da instituição seus empreendimentos, e esta 

“banca” examinadora fez reflexões, sugestões e apresentou ideias para melhorarem 

ainda mais seus negócios. 

A sala nomeou um dos empreendimentos para participar da Feira de Negócios, 

organizada pelo projeto de qualificação profissional e este foi apoiado para promoção 

do seu produto, que foi muito elogiado e recebeu encomendas.  

Ao final do processo formativo dos 13 encontros foi verificado vários empreendimentos 

possíveis de serem aplicados no mercado. 
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Atividades extracurriculares: 

 

Durante o ano a Instituição promoveu atividades extracurriculares que fortaleceram os 

conteúdos teóricos obrigatórios, com temas diferenciados seguindo as necessidades 

dos aprendizes, tanto em questões relacionadas à prática profissional, quanto 

comportamental e de relações interpessoais.  

A empresa Treend Foods / Gendai, parceira do programa, realizou uma palestra para 

os aprendizes em 14/09/2018. O objetivo da ação foi a apresentação do negócio da 

empresa, expansão e crescimento da culinária oriental, possibilidades de trabalho e 

carreira na rede. Estiveram presentes as gerencias de Recursos Humanos, Treinamento 

e desenvolvimento e lideranças das lojas.  

 

Os aprendizes participaram da Feira do empreendedorismo do segundo semestre. No 

mês de março os aprendizes realizaram uma visita cultural monitorada ao CCBB - 

Centro Cultural Banco do Brasil. Visitaram a exposição de Jean Michael Basquiat, a 

proposta educativa visava o conhecimento através do movimento, tato, contato visual 

para despertar novas percepções. 
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Visitaram no MAC - Museu de Arte Contemporânea - a exposição “Diários de Cheiro”. 

 

Visitaram a 46ª ABAV Expo Conecta 2018. Os jovens tiveram a oportunidade de se 

relacionar com os profissionais, conhecer destinos turísticos, assistir palestras e 

aproveitar os espaços de entretenimento. A presidente da Braztoa, Magda Nassar, 

recepcionou os aprendizes e reforçou a importância do seguimento do turismo para o 

país e, como o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo.  O consultor de 

Inovação e desenvolvedor de Startups Benicio Filho explicou para os aprendizes como 

nascem as startups e convidou os alunos para assistirem uma palestra sobre negócios 

de futuro. 
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Monitoramento:  

 

O programa foi monitorado por avaliações junto aos aprendizes e as empresas 

parceiras. 

Com os aprendizes ocorreram avaliações verbais e escritas de modo contínuo. 

Com as empresas ocorreram duas avaliações de desempenho aplicadas com 5 meses 

de contrato e ao final.  

 

Independente das avaliações aplicadas, buscamos conversar sempre com as empresas 

parceiras, a fim de aprimorar cada vez mais o trabalho/conteúdo para que os aprendizes 

tenham a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente no ambiente prático e 

teórico.  

 

De modo geral, as empresas apresentaram satisfação na atuação dos jovens e 

observam que um ponto forte do trabalho é a rápida intervenção junto ao jovem, por 

parte da instituição, sempre que necessário. 

 

Existe uma expectativa muito grande por parte dos aprendizes com a efetivação ao 

término do contrato de aprendizagem.  

 

 

Efetivação: 

 

Dos 60 que frequentaram o programa, 30 finalizaram o contrato em 2018 e destes 10 

foram efetivados. 

 

Este ano tornaram-se parceiras do programa, as empresas. 

 

 Clyn- Distribuidora 3M  

 Collina Peças  

 Quinto Andar  

 JLC Construtora  
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Depoimento empresa parceira: 

 

‘’Obrigado Gisleine! 

Optamos pela contratação do jovem F. H. e Acredito neste projeto e nossos jovens 

precisam certamente de entidades e pessoas como vocês que, acreditam na 

transformação de nossa nação através da educação e trabalho’’.  

 

Depoimento de aprendiz: 

 

Queria informar que adorei ter passado um tempo com vcs, ter compartilhado 

experiências, foi muito importante saber que eu não estava sozinha nesta etapa 

profissional, vcs todos são incríveis. 

Só quero agradecer a todos os aprendizes pela amizade e a Gisleine, Cecília, Roque, 

todos que me auxiliaram, nesta jornada profissional tão importante.  

Muito obrigada Colmeia por tudo! 

Um abraço a todos 

 

V.A.S da S, 20 anos- Aprendiz Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A. 

 

A Colmeia foi procurada pela Camila Costa, psicóloga formada pelo Mackenzie, com 

aperfeiçoamento em Psicologia Clínica pelo Instituto Sedes Sapientiae e Orientação 

Profissional e de Carreira pela USP, mestrado em Psicologia pela PUC-SP.  

A profissional nos procurou com o objetivo de aplicar a sua pesquisa de mestrado com 

os jovens do programa aprendiz Colmeia e também com outras instituições formadoras. 

 

O objetivo geral da pesquisa foi o de estudar a experiência dos adolescentes em 

participar do Programa Jovem Aprendiz e verificar a relação de suas expectativas de 

futuro com suas motivações para trabalhar; suas figuras de apoio emocional e os 

diferentes manejos psicológicos das dificuldades advindas da situação laboral.  

 

Foi aplicado um questionário - Escala de Expectativa de Futuro - com perguntas sobre 

motivações para trabalhar, expectativas com relação ao programa de aprendizagem; 

manejo psicológico das dificuldades advindas da situação de trabalho; como percebem 

o orientador no ambiente de trabalho e como as pessoas próximas aos jovens os ajudam 

a continuar no programa.  
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Resultados obtidos pela pesquisa: 

- Com relação à expectativa de futuro sobre o “ Sucesso Profissional e Financeiro”: os 

jovens da Colmeia apresentaram otimismo acima da média neste fator. 

· Motivações para trabalhar: reconhecem a necessidade de amadurecer e de capacitar-

se profissionalmente para exercer ocupações mais bem remuneradas e com prestígio 

social no futuro. 

· Expectativa com relação ao programa Jovem Aprendiz: os jovens que participaram da 

pesquisa acreditam que essa experiência poderá ajudá-los a conquistar empregos 

melhores. 

· Manejo psicológico das dificuldades advindas da atividade de trabalho: eles 

reconhecem que para ter sucesso profissional precisam saber manejar de maneira 

adequada as dificuldades. 

· Como eles percebem o orientador no ambiente de trabalho: para esta turma, o 

orientador não é a principal figura de apoio que os auxiliam a continuar no programa, 

mas é alguém com quem eles se relacionam de maneira adequada no ambiente de 

trabalho. 

· Como as pessoas próxima aos jovens os ajudam a continuar no programa Jovem 

Aprendiz: eles possuem figuras de apoio, mas, no geral, as mais importantes são os 

familiares e amigos. 

· Resultados das entrevistas: no geral, as entrevistas demostraram que os jovens 

reconhecem a necessidade de amadurecer e capacitar-se profissionalmente para 

conquistar empregos melhores e consideram extremamente importante o 

reconhecimento de seus trabalhos pela equipe no ambiente ocupacional. 
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No dia 14 de abril a Colmeia participou, entidade eleitora, para conselheiros do COMAS 

- CONSELHO MUNICIPO AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. 

10º MANDATO - 2018 A 2020. O local da eleição deu-se na Universidade Nove de Julho 

- UNINOVE, Unidade Vergueiro, situada na Rua Vergueiro, nº235/249, que concedeu o 

espaço para a realização da eleição. A Renata Moura representou a Colmeia neste ato. 

O título de utilidade pública municipal foi renovado em 2018. 

 

Contratação da Assistente Social, Sarita Dubra Paes Rodrigues para dar apoio técnico 

ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através de 

reuniões/supervisões com vistas a adequações de terminologias e atividades, segundo 

a legislação atual da Assistência Social e orientações para elaboração de relatórios para 

renovação do CEBAS e COMAS.  

Além disto, ofereceu à equipe de educadores, gestores e técnicos de referência 

psicossociais e pedagógicos capacitação durante 6 meses, de maio a novembro, uma 

vez por mês.  

Este trabalho foi fundamental para o alinhamento da equipe técnica sobre o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Também foi útil para obter modelos de 

prontuários, calendários e relatórios que passarão a integrar a rotina do Serviço. 

 

 

 

 

 

Programa eZAPe!  

 

Em 28 de agosto firmamos uma parceria com a IAMAR – Instituto Alair Martins. O 

Instituto desenvolveu o “Programa eZAPe! – Virtudes Empreendedoras” que visa o 

desenvolvimento empreendedor de jovens estudantes e disponibilizou para 

implementação e aplicação às organizações sociais. A Colmeia utilizou da plataforma, 

oferecida gratuitamente, na grade curricular dos aprendizes. A avaliação dos aprendizes 

foi muito positiva, consideraram a plataforma adequada e interessante. Desta forma, a 

parceria será mantida e possivelmente expandida aos demais projetos da instituição. 
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Projeto Construindo o Futuro 

 

Projeto Construindo o Futuro é um programa de capacitação e aceleração de 

organizações da sociedade civil que atuem com a temática da educação para crianças 

e jovens. Com duração anual e completamente gratuito, seu objetivo foi ajudar as 

organizações selecionadas a fazerem mais e melhor pelas cidades da região 

metropolitana de São Paulo. 

A Colmeia foi selecionada para participar do Projeto que teve início em março e término 

em dezembro. Durante este período participamos de 72 horas de capacitações e, de 

consultorias online a cada tema trabalhado.  

 

 

Voith Hydro Ltda 

 

O trabalho teve o objetivo de identificar 16 jovens com o perfil desejado para o Programa 

Jovem Aprendiz - DUAL 15.   

Foram atendidos 40 candidatos divididos em 3 grupos. O trabalho foi realizado, entre os 

dias 6 e 14 de novembro, de forma dinâmica através da observação em dinâmicas de 

grupo, testes de personalidade e projetivo, redação e entrevista individual, que 

possibilitaram a participação de todos os candidatos.  

Os jovens receberam tarefas que os colocaram em situações que demonstravam suas 

atitudes e comportamentos e revelavam se o seu perfil pessoal estava, ou não, em 

conformidade com o perfil esperado pelo programa. 

No dia 03 de dezembro foi realizada uma devolutiva aos jovens reprovados para entrega 

dos laudos e comentários sobre o fato de que o perfil não ter sido o esperado não quer 

dizer que deveriam desanimar, já que a maioria apresentou grande interesse pela área 

de exatas. 

 

 

Dia das boas ações 

 

Trata-se de um movimento global que visa despertar nas pessoas o engajamento em 

diferentes causas sociais.  

Em abril um grupo de alunos do curso de assistente administrativo, participou de um 

evento realizado pelos organizadores do Dia, no Parque do Ibirapuera.  Neste evento a 

Colmeia ocupou um estande para divulgação de seus trabalhos.  
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Convidamos a enfermeira, Doris Sandoval Lavorat, Gestora de Comunicação 

Corporativa do Posto Dante Pazzanese da Fundação Pró-sangue para realizar uma 

palestra aos alunos da Colmeia sobre informações a respeito de doação de sangue. 

15 alunos realizaram a doação no Hospital das Clínicas. 

 
 
Projeto Guri  

 

Foi realizada uma parceria com a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI para a 

realização de um workshop sobre “A importância do educador social em um projeto 

sociocultural, bem como, o olhar sensível e acolhedor para crianças e adolescentes dos 

territórios”. 

O trabalho foi realizado pela psicopedagoga Rebeca Lescher Nogueira e pela psicóloga 

e coordenadora técnica Marisa Donatiello, no dia 24 de julho no Hotel San Raphael e 

foram abordados os seguintes temas:   

O papel do educador social frente às demandas da inclusão social 

Identidade e o papel do educador social e educador musical  

Entraves e facilitadores da comunicação  

Dificuldades, Transtornos e Distúrbios de Aprendizagem. 

Como a psicopedagogia pode auxiliar o professor/educador a identificar, diferenciar e 

encaminhar. 

 

 

Evento na área de turismo 

 

Pela parceria com a Braztoa – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo a 

Colmeia foi convidada a participar do 50º Encontro Comercial Braztoa.  

 

A instituição recebeu a gratuidade de um stand onde foi possível apresentar os trabalhos 

realizados, divulgar os projetos e se conectar com os profissionais do turismo.  

A feira aconteceu nos dias 26,27 e 28 de setembro das 12h00 ás 20h00, na Expo Center 

Norte. 
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Associação Brasileira de psicopedagogia Seção São Paulo - ABPP 

 

Foi mantida a parceria com a ABPP para a realização de eventos dirigidos a 

profissionais da área da saúde, humanas e demais interessados. 

Os eventos ocorreram na sede da Colmeia e os palestrantes convidados participaram 

de forma voluntária o que permitiu a isenção de taxa de inscrição aos ouvintes. 

Ocorrem dois eventos:   

 

Palestra: Desvendando Mistérios do Autismo 

Palestrante: Dr. Raul Gorayeb 

Nº Participantes: 45 pessoas 

26/4/2018 

 

Palestra " O diálogo entre adulto e a criança : a arte da linguagem  

Nº Participantes: 88 

Palestrante: Telma Vinha 

18/10/2018 
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Eventos 

Foram realizados os seguintes eventos para captação de recursos financeiros.  

 Feira do Aconchego dias 10,11 e 12 de maio, em parceria com a Cruzada Pró 

Infância  

 Bazar Chicco – dias 28 29 e 30 de setembro 

 Garimpo Colmeia - dias 19 e 20 de outubro 

 Armazém de Natal – dias 7 e 8 de dezembro  

 

Doações  

 No dia 5 de fevereiro o Movimento Recode fez uma doação de softwares da 

Microsoft. Essas doações ajudaram na atualização dos laboratórios de 

informática. Ao todo foram doadas 49 licenças sendo: 17 Windows mais 32 

Office 2013. Essa doação foi avaliada em aproximadamente R$ 8.500,00 (oito 

mil e quinhentos reais) 

 

 Em março a Braztoa realizou o 49º Encontro Comercial Braztoa, que ocorreu no 

espaço de eventos do Shopping Frei Caneca e a inscrição para o evento foi a 

doação de 1 kg de alimento, que foram doados à Colmeia.  

 

 Google grants Benefício Google Ads: Traz Exposição da marca, facilita a busca 

na internet, auxilia e muito na captação de alunos para os programas gratuitos e 

Pagos. Microsoft Azure: Serviço na nuvem fornecido pela Microsoft para 

Backups, hospedagem de plataformas, etc. Microsoft Office 365: Solução 

completa e inteligente de Aplicativos que nos permitem trabalhos colaborativos 

e com maior produtividade. 

 

 No dia 5 de setembro recebemos a doação de uma câmera digital da Sony 

Modelo DSC-W110 da voluntária Mara de Matteis Viana Guimarães. 

 

 Em novembro a empresa Rafa Latino, pela Sra. Sandra Lima, fez doações dos 

seguintes equipamentos:   

1 Triturador 

1 Telefone sem fio  
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2 Teclados  

4 Cartuchos de tintas para impressora  

1 Quadro de aviso  

1 Adaptador 

 

 A Colmeia participou do edital coordenado pelo Instituto Legado - 

Curitiba e  colaboradora da área de desenvolvimento e parcerias, Gisleine 

Rosário, foi contemplada com uma bolsa de estudos, no valor de  R$ 4.909,00, 

para cursar pós-graduação  Empreendedorismo Social e Negócios 

Sociais.  O curso é ministrado pela FESP- Fundação de Estudos Sociais do 

Paraná,  tem 360h de duração e acontecerá na modalidade a distância, de 

out/2018 a out/2019, dividido em 6 módulos. 

O curso visa contribuir para a formação de líderes de transformação social e 

socioambiental, empreendedores ou intraempreendedores, por meio da 

experiência construída pelo Instituto Legado de Empreendedorismo Social. 

 

 A empresa Sage Brasil, através do seu departamento de marketing, contribuiu 

com a criação da nova identidade visual da Colmeia. Atuando assim na 

construção de vários elementos gráficos e visuais tais como: nova logomarca, 

tipografia, paleta de cores, cartão de visita, materiais de divulgação (templates 

para redes sociais, posts, etc). 

 

 O Colégio Imperatriz Leopoldina, localizado em Santana, confeccionou vários 

brinquedos com seus alunos e doaram para os gremistas. Na festa de 

encerramento todos os gremistas receberam. 

 

 A conselheira Esther Proença Soares e demais autoras do livro “Cento e Oitenta 

Graus casos e contos”, doaram a renda obtida no dia do lançamento do livro à 

Colmeia. Também fez parte deste grupo de escritoras a conselheira Apparecida 

Pedreira de Freitas.   

 

Cursos livres 

Cursos de artes plásticas e danças circulares foram oferecidos à comunidade geral. 

 

Voluntários que atuaram durante o ano: (Tabela abaixo)  
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Nome Ação Principal Setor Carga horária   Valores  Total 

INSTITUCIONAL 

        

Daysi meditação  sede 4  R$    100,00   R$           400,00  

Daniela Araújo Franco Organização das Feiras sede 218  R$      40,00   R$        8.720,00  

Eduardo Alexandre Dutra Assessoria para a Horta sede 12  R$      70,00   R$           840,00  

Giovana Costa Bucci Assesssoria Jurídica sede 17  R$    250,00   R$        4.250,00  

Glécia Maria Claro Quintella Organização das Feiras sede 122  R$      40,00   R$        4.880,00  

joaquim martins da costa jr.  nfp,  sede 7  R$      20,00   R$           140,00  

Juliana Correia Francisco  meditação  sede 4  R$    100,00   R$           400,00  

Liliana de Gregório Franco Arquivos e Documentação sede 532  R$      30,00   R$     15.960,00  

Maíra Beck  org alimentos e feira sede 15  R$      20,00   R$           300,00  

Marizida  Ferreira Alves Cinque organização de Feiras sede 50  R$      40,00   R$        2.000,00  

Patricia Capobianco Organização das Feiras sede 146  R$      40,00   R$        5.840,00  

priscila A. O. dos Santos  divulgação da feira sede 18  R$      20,00   R$           360,00  

Renata M. G. Veloso Organização das Feiras sede 175  R$      40,00   R$        7.000,00  

veornica silva dos santos  nfp , biblioteca sede 69  R$      20,00   R$        1.380,00  

Wira Nunes Vieira de Castro Elaboração de site sede 20  R$    150,00   R$        3.000,00  

  R$     55.470,00  

        

PEDAGÓGICO 

Luciana Wiss Atendimento às famílias SCFV* 242  R$      50,00   R$     12.100,00  

Juliana Fannucch Oficina de inglês SCFV* 80  R$    100,00   R$        8.000,00  

Marcia Maria Machado Monteiro Atendimento às Famílias SCFV* 212  R$      50,00   R$     10.600,00  

      R$     30.700,00  

      

Ana Cristina Medeiros (IGMK) Palestra  igmk 12  R$    100,00   R$        1.200,00  
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Bruno Mori (Ação Jovem) Palestra  igmk 4  R$    100,00   R$           400,00  

Fernanda Windholz Oficina de Redação igmk 22  R$    100,00   R$        2.200,00  

Florence Correia Duarte (Ação Jovem) Palestra  igmk 4  R$    100,00   R$           400,00  

Marcelo Lara (Ação Jovem) Palestra  igmk 8  R$    100,00   R$           800,00  

Marisa Marquez (IGMK) Palestra  igmk 12  R$    100,00   R$        1.200,00  

Michela Aimar (Ação Jovem) Palestra  igmk 4  R$    100,00   R$           400,00  

Patricia Palomo (Ação Jovem) Palestra  igmk 4  R$    100,00   R$           400,00  

Regina Peixoto (IGMK) Palestra  igmk 8  R$    100,00   R$           800,00  

      R$        7.800,00  

 

Edvania Maria da Silva (LINX) Palestra  recode 4  R$    100,00   R$           400,00  

Barbara Tabor (SAGE) Palestra  sage 3  R$    100,00   R$           300,00  

Bruno Camasue Teressati (SAGE) Palestra  sage 4  R$    100,00   R$           400,00  

Helton Melo Pereira (SAGE) Palestra  sage 4  R$    100,00   R$           400,00  

Yuri Teles Azevedo (SAGE) Palestra  sage 1  R$    100,00   R$           100,00  

      R$        1.200,00  

      

Presidente Atividades diversas Sede 250 R$      61,14  R$     15.285,00  

Diretoria - tesoureiro Atividades diversas Sede 12 R$      61,14  R$           733,68  

15 - Conselheiros que vem a reunião reuniões  Sede 90 R$      61,14  R$        5.502,60  

      R$     21.521,28  

      

    

    

 

*SCFV _ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos     
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Canal do Youtube 

 

 

 

9/3/2018 - TV ALESP
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A Colmeia recebeu o convite da TV ALESP para participar do programa “Nossa 

Entidade” onde foi possível apresentar os projetos e programas da instituição. 

Estiveram presentes:  

Gisleine/ representando o programa aprendiz Colmeia  

Marisa/ representando a instituição como um todo  

Maria Cecilia / grêmio e programa de qualificação profissional 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PCtgisQSgXs&index=7&list=PLlFwpa8d7xSyD_AH

b9jx8tImrhJ1wDsqb 

 

Colmeia no Globo Repórter (https://globoplay.globo.com/v/6921364/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PCtgisQSgXs&index=7&list=PLlFwpa8d7xSyD_AHb9jx8tImrhJ1wDsqb
https://www.youtube.com/watch?v=PCtgisQSgXs&index=7&list=PLlFwpa8d7xSyD_AHb9jx8tImrhJ1wDsqb
https://globoplay.globo.com/v/6921364/
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A orientadora vocacional, Flávia Maria Marques, participou da 1ª Jornada de 

Orientação Profissional em Instituições de Ensino – OPINE, em Campinas – SP. 

Fabio Vasconcelos e Daniel Machado, ambos instrutores de informática receberam 

formação, com 24 horas de duração, oferecida pelo Movimento RECODE, para 

conhecerem a plataforma por eles disponibilizada. 

A Coordenadora pedagógica Cecilia Merisse e a educadora Viviane Fernandes 

receberam capacitação realizada pelo IAMAR sobre a utilização da plataforma E-zap.  

A formação ocorreu, durante um dia no Centro Paula Souza.   

A Elísia André, assistente técnica do setor de orientação vocacional representou a 

instituição na Rede Nossas Crianças. A Rede tem o objetivo de promover a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente e influenciar políticas públicas. Ao longo do ano 

promoveu durante suas reuniões mensais palestras com profissionais especialistas que 

apresentaram temas relevantes sobre violência doméstica, exploração e abuso sexual 

entre outros.    

O IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social junto a CAF- Global 

Allience e o consulado americano no Brasil possibilitaram a realização do PROGRAMA 

DE FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. Tratou-se de 

uma capacitação para 20 organizações da Região Metropolitana da cidade de São 

Paulo, aprovadas por edital. 

 

Nos dias 14 e 15 de maio ocorreram dois workshops no Centro Ruth Cardoso, onde 

estiveram presentes Marisa Donatiello e Renata Moura. 

As capacitações trataram dos temas: 

 

Planejamento Estratégico; captação de recursos no Brasil, captação de recursos nos 

EUA, doação transnacional, preparação para validação e desenvolvimento de parcerias.  

 

Participamos ainda de um encontro no dia 26 de setembro no consulado dos Estados 

Unidos onde foi desenvolvido o tema:  

 

Tendências e perspectivas do investimento social das empresas a partir da experiência 

do Grupo Mais Unidos e seus membros 

Augusto Correa, Diretor Executivo – Grupo Mais Unidos 
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Palestras realizadas em parceria com a Abpp, contou com a presença de diversos 

profissionais da instituição:  

 

Desvendando Mistérios do Autismo 

Palestrante: Dr.Raul Gorayeb 

Nº Participantes: 45 pessoas 

 

Palestra " O diálogo entre adultos e a criança: a arte da linguagem  

Palestrante: Telma P. Vinha 

Nº Participantes: 88 

 

Daniel Alves, analista de TI, participou do Workshop “Microsoft Ignite | The Tour “ 

realizado pela Microsoft, na Expo Transamérica para demonstração e qualificação em 

ferramentas Microsoft. 

Também esteve presente na palestra “Data for Good “ sobre Biga Data (Capacitação) 

realizada na CSR Leaders, e ocorrida na We Work Jardim Perdizes. 

 

Pela contratação da assistente social, Sarita Dubra Paes Rodrigues, foram realizadas 

capacitações para a equipe da Colmeia, com encontros mensais, sobre os seguintes 

temas:   

 

DATA CONTEÚDO 

 
 
28  MAIO 
 

A política de assistência social e seus marcos legais 
Resoluções federais que reconhecem os serviços de assistência social 
nas entidades. 
Reconhecimento das entidades de aprendizagem como entidades de 
assistência social. 

 
25 JUNHO 
 

Cebas; tipificação de serviços sócio assistenciais  
 A resolução cnas 33/2011 
Apresentação de todos os serviços tipificados 

 
 
30 JULHO 
 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e suas 
modalidades. 
Composição da equipe, perfil e suas atribuições 
Atividades sugeridas nos manuais federais 

 
27 AGOSTO 
 

Reordenamento do scfv na Colmeia 
Planejamento compartilhado com a equipe- parte i 

 
24 SETEMBRO 
 

Reordenamento do scfv na Colmeia 
Planejamento compartilhado com a equipe parte ii  
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18/4/2018 - Fórum Agencia do Bem 

 

Gisleine Rosário, participou em abril do 1º Fórum da Agencia do Bem em São Paulo, 

esses encontros aconteceram sempre no Rio de Janeiro, e pela primeira vez foi feita 

uma articulação em SP.  

Durante o evento ocorreram 03 palestras, com :  

Eduardo Sakamoto - Blogueiro do site UOL  

Haroldo Machado do PNUD - Objetivos Globais em Projetos João Paulo Vergueiro da 

ABCR- Captação de recursos. 

 

Projeto Construindo o futuro 

 

O projeto contemplou 10 capacitações somando 72 horas presenciais na sede do IEE – 

Instituto Espírita de educação, e tratou de 8 temas: 

 

 Estratégia de impacto 

 Planejamento estratégico 

 Aspectos jurídicos 

 Aspectos financeiros 

 Gestão de projetos sociais 

 Captação de recursos 

 Comunicação 

 Advocacy e influência em política publicas 

 

A cada tema trabalhado foi oferecida consultoria online individual para que cada 

organização aprofundasse seus conhecimentos com profissional do campo social. 

Com o intuito de assegurar o desenvolvimento significativo e alinhado e de acordo com 

os temas das capacitações e consultorias, o projeto promoveu 4 desafios.  Cada 

organização apresentou a uma banca de profissionais qualificados os avanços 

operacionais e suas necessidades.  
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Participaram deste projeto, conforme o tema e a atuação na instituição: 

Gisleine Rosário 

Maria Aparecida Garbino 

Marisa Donatiello 

Roque Nascimento 
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Demonstrativo de Atendimento Anual 2016 

 Pagos Gratuitos 
Nº 

atendidos 
Nº 

atendimentos 

Núcleo de Orientação 
Vocacional 

286 19 305 1470 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

Grêmio Colmeia 
 91 91 450 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – 

Capacitação 1º Emprego 
 430 430 957 

Programa Aprendiz Colmeia  60 60 54 

Palestras 
 

500 
 

423 923 923 

Total 786 1023 1809 3854 

O número de atendimentos foi calculado com base no número encontros/aulas 
ofertados em cada serviço 

 


