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Apresentação institucional 

Breve história 
 

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

dirigida pela educadora Marina Cintra com o objetivo de organizar uma 

instituição que visasse auxiliar moral, material e intelectualmente 

estudantes do curso secundário. 

Assim a Colmeia - Instituição a Serviço da Juventude foi fundada em 14 agosto de 1942, em plena 

2ª guerra mundial, por Marina Cintra e um grupo de assistentes sociais e educadores: Carolina 

Ribeiro, Zuleika de Barros, Noemi Rodolff da Silveira, André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, 

Esther Figueiredo Ferraz, Joaquim C. Bicudo, Lauro Costa, Maria de Nazareth Moura, entre 

outros. 

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

a paz. Para mantê-la e administrá-la, essas pessoas decidiram concentrar esforços e recursos em 

direção a esse objetivo fundamental: formar as novas gerações tornando-as aptas a construir 

um mundo melhor onde imperasse os princípios da igualdade, da justiça, do amor ao próximo e 

do respeito ao bem comum. 

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

organizações estudantis, e tinha como lema “AQUI SE LUTA POR UM MUNDO MELHOR”. 

Nestes 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. 

 

 

 



 

4 | P á g i n a  
 

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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Dados institucionais 
 

Razão Social: COLMEIA - Instituição a Serviço da Juventude. 
Caracterização: Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, com 
atividades educacionais e socioculturais. 
Fundação: 14 de agosto de 1942 
Localização: Rua Marina Cintra, 97 - Jardim Europa. 
CEP: 01446 - 060 
Telefone: (011) 3881-1545 
Site: www.colmeia.org.br 
CNPJ. 61.574.786 / 0001-45 

 

Registros atualizados 
 
Utilidade Pública Federal = Decreto nº 1124 - 04/06/62.  
Utilidade Pública Estadual = Lei nº 119 - 27/07/48.   
Utilidade Pública Municipal = Decreto nº 50.703 – 01/07/2009 
Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S. - 033.708/44. 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Portaria nº 51/2019-DOU 28/02/2019 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA- n. º 511/CMDCA/95. 
Secretaria Estadual da Criança, Família e Bem-Estar Social - Registro n. º 400/1943. 
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS - Nº 552/2012 
 

Isenções Legais 
 
Quota Patronal - INSS - Governo Federal 
Inscrição Estadual - Governo Estadual 
IPTU - Governo Municipal 
Taxa de Conservação e Limpeza - Governo Municipal 
Imposto de Renda 
 

  



 

6 | P á g i n a  
 

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 
 

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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Patrocinadores de 

Programas e Projetos 
 

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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Centro de Orientação 

Vocacional / Profissional 

Oswaldo de barros santos 

 

O Centro de Orientação Vocacional/Profissional oferece diversos 

serviços destinados a diferentes públicos.  

 O jovem que necessita de orientação e informação para sua primeira escolha 
profissional, 

 O adulto que já iniciou uma graduação, mas continua em dúvida, 
 O adulto que já tem uma graduação ou está em fase de transição de carreira ou 

aposentaria e quer rever seus projetos 
 O profissional que busca formação na área de orientação vocacional/profissional 
 

Programa de Orientação Vocacional/Profissional (Foto) 

 

O Programa oferece ao jovem a 

oportunidade de refletir sobre si mesmo e 

sobre o significado de sua escolha 

profissional no contexto mais amplo de sua 

vida. Utiliza jogos grupais e individuais que 

tornam esse processo produtivo, dinâmico 

e atraente. É um processo interessante e 

eficaz no qual os jovens mergulham no tema 

“Mundo Profissional" de forma séria e 

divertida ao mesmo tempo.  

 

O atendimento é feito em oito sessões com 

duas horas e meia cada uma, sendo que a 

última incluiu os pais para apresentação dos 

resultados.  Em 2019 foram realizados 

grupos para atendimento na sede da 

instituição e também na sede do Colégio 

Santo Américo. Uma parceria que existe há 

12 anos.  
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Alguns dos objetivos do programa: 

Desenvolver melhor a percepção de si mesmo; 

Explorar novas possibilidades de profissões, além das cogitadas no início do processo de orientação 
profissional; 

Atenuar a ansiedade natural deste momento de vida; 

Auxiliar a construir/planejar o percurso profissional, tendo em vista o projeto de vida do orientando; 

Fortalecer o compromisso do jovem com sua escolha (engajamento). 

 

O programa consiste em conversas com psicólogos especializados no qual os jovens vivenciam 

e compartilham suas dúvidas e ansiedades diante da escolha, do vestibular e da carreira 

profissional. Tudo é feito de um jeito divertido, com debates, jogos e dinâmicas. Participando 

do programa o jovem tem a possibilidade traçar o seu percurso profissional de uma maneira 

autônoma, reflexiva e com menos sofrimento. 

 

Modalidade - Intensivo de férias 

Nas férias de janeiro e julho a Colmeia faz grupos de Orientação Vocacional/Profissional 

intensivos. Esta é uma modalidade bem antiga, sugerida pelos jovens que não encontravam em 

suas agendas, um horário para a Orientação Vocacional ou que vem de outras cidades e estados. 

Os intensivos de férias - programa feito em uma semana - - o jovem da um importante passo 

para seu autoconhecimento e também aproveita as férias.  

Foram atendidos jovens das seguintes cidades/estados: Campinas-SP – Holambra-SP – 

Jaboticabal-SP – Marília-SP e Santos-SP, além dos jovens da Capital e também Curitiba-PR – 

Maringá-PR – Manaus –AM e São Luis-Ma. 

 

Reorientação de Vida e Carreira 

O atendimento é dirigido a adultos que possuem uma graduação ou estão em fase de transição 

de carreira ou por motivo de aposentadoria. 

São atendimentos personalizados, em média 8 encontros, buscando redesenhar seu projeto de 

vida.  
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Com a Reorientação de Carreira e de Vida, procuramos habilitar a pessoa a conhecer melhor seu 

potencial, seus interesses, suas competências e seus valores, propiciando-lhe um espaço de 

reflexão para maior felicidade nas realizações pessoais e profissionais. 

Insatisfação no trabalho é comprovada causa de doenças psicossomáticas e leva à piora no 

desempenho profissional e, consequentemente, ao rebaixamento na obtenção de resultados, 

além de trazer insegurança e piora na autoestima nos vários aspectos da vida. 

Nosso programa configura-se como um processo em que orientador e orientando participam 

juntos na busca de um novo caminho, que agregará recursos e oportunidades ao trajeto já 

vivenciado. Juntos, evocamos o passado quanto a escolhas e experiências e esmiuçamos o 

presente, com vistas a um projeto futuro. 

Psicóloga responsável:  Sandra Loureiro  

 

Curso de Formação de Orientador Profissional em 3 modalidades:  

1 - Curso de Formação de Orientador Profissional - Presencial  

Com 190 horas - Todas as 3as.feiras das 19h30 às 22h iniciaram 13 alunos. Também retomaram 

os alunos que iniciaram em 2018, sendo que 12 optaram por fazer as atividades práticas 

(atendimentos em grupo e individual) e receberam supervisão semanalmente.   

Docentes que fizeram as supervisões:  

Atendimento em grupo: Maria Stella Sampaio Leite e Roger Augusto Ikemori Yamaguishi 

Atendimento individual: Caioá Geraiges de Lemos – Flávia Maria Marques e Maria Elci 

Spaccaquerche. 

Com estes atendimentos, 70 adolescentes foram beneficiados gratuitamente, 58 em grupos, em 

escolas e ONGs parceiras e 12 individualmente – até junho de 2019.  

Parceiros das atividades práticas em grupo:  

1. Instituto Rogacionista Santo Aníbal  
2. Sociedade Benfeitora Jaguaré – CEDESP Jaguaré  
3. Centro de Ensino São José  
4. Aliança Serviços Educacionais 
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O corpo docente foi composto por orientadoras da equipe e professores convidados:   

Caioá Geraiges de Lemos | Flávia Maria Marques | Giovanna Albuquerque Maranhão de 

Lima | Maria Stella Sampaio Leite | Sandra Loureiro    

Professores convidados: Kathia Maria Costa Neiva | Marcelo Afonso Ribeiro | Maria Elci 

Spaccaquerche | Roger Augusto Ikemori Yamaguishi  

Monitoria: Claudia Fernanda Rodriguez Weinberg 

 

2 - Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional - Presencial  

Duração de uma semana – 12h5, intensivo de férias – nos meses de janeiro e julho.  O curso visa 

oferecer condições práticas e teóricas para que o aluno aprenda a conduzir um processo de 

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

institucional. Também tem como objetivo promover a reflexão sobre o papel do Orientador 

Profissional e sobre as mudanças nas relações de trabalho no mundo atual.  

Público - Psicólogos, Pedagogos, estudantes de último ano destes cursos.  

Psicóloga responsável: Giovanna Albuquerque Maranhão de Lima 

 

3 - Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional na modalidade               

Ensino à Distância.    

Lançado em 2015, com 60 horas de duração – é dirigido a profissionais que buscam formação 

nessa área nas diversas regiões do país.  

A Colmeia busca disseminar o conhecimento e experiência acumulados de sete décadas. 

Traz em seu conteúdo ferramentas essenciais e disponíveis a todos os profissionais, podendo 

ser adaptadas de acordo com suas realidades, além de uma vasta bibliografia. 
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Parcerias:  
 

Programa de Orientação Vocacional/Profissional no Colégio Santo Américo  

Desde 2007 – oferece o Programa de Orientação Vocacional/Profissional dirigido a alunos do 

segundo ano do ensino médio.   

Em 2019 foram atendidos 15 jovens em 8 encontros, às 4ªs feiras das 13h30 às 16h30 – de 

setembro a novembro pelos recém formados no curso de Formação de Orientador Profissional 

2018 -  Amanda Rolim Araújo e Marcos Stucchi Pedott , com supervisão geral de  Maria Stella 

Sampaio Leite.  

 

Vetor Editora:  

Desde 2018, todos os alunos dos cursos de Formação de Orientador Profissional da Colmeia 

tiveram direito a 5% de desconto em uma única compra exclusivamente feita via site da Vetor.  

Para a Colmeia o repasse foi de 15% em forma de doação.  

 

Palestras 
 

Tema: “30 mitos sobre Escolha Profissional e Carreira” com Maria Stella Sampaio Leite na 
Indústria Química Anastácio em 18 de julho – 15 participantes, filhos de funcionários  

 

Tema: “Mitos diante das tensões da primeira escolha profissional”  

No SIEEESP Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de SP, dia 29 de outubro – 11 
participantes, sendo gestores de escolas – educadores e interessados no assunto.  
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Tema:  Geração Z e Escolha Profissional  

Realizada pela orientadora Caioá Geraiges de Lemos, na 
Sabesp, em 03 de setembro com jovens aprendizes – 15 
participantes 

 

 

Tema: Orientação Vocacional: Autoconhecimento: primeiro passo para a escolha profissional 

Participamos de uma Feira de Universidades no dia 15 de maio no Colégio Imperatriz Leopoldina  

O evento foi organizado pela empresa Inova-Educação, com 44 palestras, divididas em 4 sessões 

de 1 hora. 

Com o objetivo de divulgar os serviços de orientação vocacional da Colmeia, oferecemos 

palestra e também distribuímos 200 folders. Previsão de público 300 jovens. 

A palestra foi realizada pela psicóloga Vanderli Alves Larúbia, ex-aluna do curso de 

Aperfeiçoamento em Orientação Vocacional/Profissional 

No total foram 20 participantes, que se inscreveram com antecedência. 

 

Entrevista com Maria Stella Sampaio Leite no Portal Napratica.org da Fundação Estudar:  

Jornalista Tatyane Mendes de Juazeiro do Norte – CE. Como os profissionais podem descobrir 

suas vocações, o que pode ser feita para potencializar essa descoberta. 

Visita à Colmeia  

A orientadora Flávia Maria Marques recebeu um grupo de 03 universitários da UNIP, do último 

ano de Psicologia, para apresentar o Núcleo de Orientação Vocacional/Profissional da Colmeia. 

Expansão setor OV  

Iniciamos um diálogo para expansão do serviço de orientação vocacional, na cidade de Santos, 

com a psicóloga Auriacele Lesieux Pena Aulicino, por ser ex-aluna do curso de Aperfeiçoamento 

em Orientação Vocacional da Colmeia e residir na Cidade de Santos-SP. 
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Para validar esse processo a psicóloga fez um treinamento com orientadora Maria Stella 

Sampaio Leite, no grupo intensivo de férias no período  de 15 a 19/7/2019, para conhecer 

detalhes da nossa metodologia e poder utilizá-la futuramente, com supervisão da Colmeia. 

Estabelecemos também parceria com a empresa ESRH – Consultoria em Recursos Humanos – 

com a proprietária Sra. Andréa Marques, que tem sua sede na Av. Ana Costa, local de fácil acesso 

na cidade de Santos, para ser o local de realização dos atendimentos de orientação vocacional 

para jovens. Vislumbramos ainda a possibilidade de levar outros serviços como palestras e 

cursos de curta duração.   

Serviços Pagos Gratuitos 

 
Total de 

atendimentos 
 

Programa de Orientação 
Vocacional/Profissional 149 *85 234 

Reorientação de Vida e Carreira 14 - 14 

Palestras 41 20 61 

Aperfeiçoamento em Orientação 
Vocacional/Profissional 

 
22 -  

22 
Curso de Aperfeiçoamento em Orientação 
Vocacional/Profissional – EAD 

 
28 -  

28 
Curso de Formação de Orientador 
Vocacional/Profissional 

13 
 - 13 

Supervisão para profissionais da área 12 - 12 

TOTAL 279 105 384 

 

*70 adolescentes/jovens foram atendidos, gratuitamente, pelos alunos do curso de Formação 

de Orientador/Profissional, previsto no curso, como atendimento para desenvolvimento de 

atividades práticas. 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
O Grêmio - Colmeia, é o nome dado ao serviço sócio assistencial, 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 sócio assistenciais 

– Resolução n°109/2009, como Serviço de Proteção Social Básica, e teve 

como objetivos: o desenvolvimento integral, a prevenção de situações 

de risco e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

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

necessidades pessoais e sociais e, orientação. Esteve pautado na necessidade, expectativas e 

desejos dos usuários, assegurando o desenvolvimento de um projeto afinado com as 

características do território em que está inserido. Neste sentido, nem todos os usuários o 

frequentaram diariamente, principalmente os mais novos, que dependeram de seus familiares 

para virem até a instituição.  

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: oficina 

psicopedagógica, Atividades Artísticas, Capoeira e Esportes. 

Os usuários foram divididos basicamente em três grupos: todos são filhos de trabalhadores da 

região do Itaim  e Jardins, alguns vão e voltam todos os dias para suas casas na periferia, outros 

são filhos de zeladores e residem em áreas destinadas a estes trabalhadores, por vezes 

confinados em apartamentos sem ter o que fazer além de estarem no uso de computador e/ou 

celulares e o terceiro grupo é composto por filhos de domésticas que passam a semana na região 

e retornam às suas casas, na periferia, aos finais de semana. 

 A Colmeia utilizando-se da divulgação nas escolas públicas do entorno apresenta todas as 

possibilidades de convivência para estes usuários, as oficinas de artes, capoeira e a quadra para 

as habilidades esportivas, de condicionamento físico e de competições. 
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66%

34%

Gênero

Masculino Feminino

35%

9%
29%

17%

10%

Escolas 

Aristides Ceciliano Ludovina

Madre Alix Outras

Este movimento de entrar nas escolas para divulgar, permite acesso às coordenações 

pedagógicas e direções que resulta em interlocução direta entre instituição x escola x famílias 

na relação com usuários em comuns. 

Número total de matriculados: 64  

   

  

5%
12%

23%

16%

19%

8%

6%

9% 2%

Faixa Etária

7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos

12 anos 13 anos 14 anos 17 anos

6%

86%

3% 5%

Região

Centro Zona Sul Leste Oeste
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12%

12%

8%

20%

30%

18%

Área de atuação dos pais

Autonomo Motorista Motoboy

Porteiro Zelador Outros
 

ESPORTES  

| Educador: Fábio Torres 

A oficina de recreação e atividades esportivas foi a única que aconteceu diariamente e nos dois 

períodos do dia, os usuários no momento da matrícula quando apresentadas todas as oficinas, 

citam o esporte como primeira opção, é bastante significativa a contribuição desta oficina na 

vida e na convivência dos gremistas. 

A rotina de manter “roda de conversa” durante o aquecimento passou a ser um momento ímpar 

no dia-a-dia, onde foram feitas muitas orientações e gerou um vínculo afetivo/emocional muito 

forte entre os gremistas e destes com o educador. 

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

coordenação motora e cooperação, possibilitando a formação dos grupos e facilitando o 

acolhimento. 

Pudemos perceber que o trabalho em equipe, respeito, tomada de decisões e o incentivo à 

prática esportiva foram alguns dos resultados visíveis de mudança no trato uns com os outros e 

com a equipe da casa, desde um simples cumprimento de bom dia e boa tarde quando 

chegavam.  

No início do atendimento os usuários chegavam com preguiça, desinteresse, vida sedentária, 

uso excessivo de celulares e vídeo games, aliada muitas vezes a baixa autoestima, tendo nas 

redes sociais a sua única forma de diversão e contato com seus amigos virtuais.  

33%

10%
10%6%

25%

16%

Área de atuação das mães

Auxiliar Serviços Copeira

Diarista Do Lar

Doméstica Outros
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Nem sempre esses usuários chegam ao projeto por vontade própria e sim por uma necessidade 

dos pais ou por questões de saúde. A falta de convívio com outras pessoas compromete o 

desenvolvimento pessoal e integral, e o esporte contribuiu nesta questão através do trabalho 

em equipe, respeito as regras dos jogos e regras de convivência social. 

Chamamos de fase de treinamento quando aplicados os exercícios educativos e específicos de 

cada uma das modalidades, atividades de coordenação motora (corridas, saltos, chutes, 

arremessos, cortadas, mudanças de direção, passes, entre outros) sempre levando em 

consideração a idade, a maturação esportiva e a capacidade corporal de cada indivíduo. As 

modalidades Esportivas trabalhadas são: Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol além de 

Atletismo, Flag, Freesbe, Jogos cooperativos e recreativos, preparação física, treinamento 

Desportivo entre outras. 

Pelo esporte eles descobrem uma nova vida, como é melhor ter o convívio com amigos para 

brincar, bater papo, desabafar e até discutir de forma respeitosa.  

Foram realizados vários encontros e eventos com vistas a ampliação do universo cultural dos 

gremistas e a integração e convivência social, durante o ano: 

 Heartbike (bicicleta do coração)  
 Em 14/02 fomos contatados pela empresa “Dinâmica = Interação Lúdica” para indicar 

crianças do grêmio até 10 anos de idade para participarem de uma ação social. A 
empresa atua com programas motivacionais em empresas e uma das dinâmicas aplicada 
é a construção de uma bicicleta por equipe. Ao final do desafio cada equipe entregou a 
sua bicicleta a 20 gremistas. Foi um momento de enorme emoção para os participantes 
e principalmente para as crianças que não imaginavam receber tal presente. 

 Teatro Viradalata:  
 O “Teatro Viradalata” doou 15 convites aos gremistas com idade entre 11 a 13 anos 

inseridos no 7º a 9º ano, para assistirem a uma peça de teatro que promoveu reflexão 
sobre a História política do Brasil de maneira clara e interativa, após a apresentação 
puderam responder perguntas do grupo; o teatro ofertou transporte para ida e volta do 
grupo. 

 Exposição Quadrinhos no MIS-Museu de Imagem e Som de São Paulo: 
 Circo Stankowich  - doação de ingressos para o circo 
 CES- Circuito Esportivo Solidário (Colmeia, Cervantes Solidário, Fundação Gol de Letra 

e Prodhe)  
 XX- Olipet- Olimpíada do Projeto Esporte Talento  
 Exposição “The Art Of the Brick: DC Super Heroes- Lego na Oca - Parque do 

Ibirapuera 
 Filme” Do Meu Tamanho” – doação de ingresso do Cinemark do shopping 

Eldorado, o filme que conta a história de um jovem que morava em um orfanato, com 
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muitos problemas de relacionamento familiar. Trata-se de uma história de bullying, 
conflitos e Amor, que foi bastante elogiada pelos gremistas e serviu para refletirem 
sobre os conflitos que alguns vivenciam com seus pais.   

 19º Copa Colmeia de Futsal – reuniu gremistas, familiares, educadores e ex 
gremistas, criando um espaço de grande integração e convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

Artes  

| Educadora:  Denise Amorim  

Esta oficina teve o objetivo de proporcionar aos usuários acesso às artes pela educação pautada 

no diálogo, reflexão e pesquisas em torno da nossa cultura, cidadania, meio ambiente e 

sustentabilidade.  

O atendimento em dias e horários alternados possibilitou criarmos propostas de atividades com 

todos os usuários abrangendo as idades de 7 a 14 anos, mediante a organização em grupos por 

faixa etária e horários.  Foi possível destacar dois momentos muito importantes para o 

funcionamento da oficina: 
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“Planejamento Participativo” Onde os usuários construíam junto com o educador o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano, de acordo com as 

possibilidades e recursos necessários, tentando atender e aproximá-los ao máximo de suas 

expectativas. 

“Painel de Combinados” Em cada turma, duas listas de combinados foram criadas, “uma do que 

podia e outra do que não podia fazer durante os encontros”, propostos pelos usuários em prol 

do bom desenvolvimento e comportamento deles nas dependências da instituição, assim como 

em outros espaços durante passeios externos. 

Com frequência foram utilizados todos os espaços da instituição para o desenvolvimento das 

propostas da oficina de artes, como por exemplo: área externa, salas de aula, biblioteca, 

laboratório, salão, quadra e refeitório.  

Foram ocupados todos os painéis e espaços para apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

pelos usuários de modo que todos os visitantes e frequentadores de outros projetos da 

instituição pudessem apreciar o trabalho desenvolvido. 
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Capoeira  

| Educador Edson Otavio Fragoso  (Mestre Pavão) 

Em todos os encontros foram trabalhados exercícios de alongamento para proporcionar 

flexibilidade e evitar lesões durante aplicação do esporte ou mesmo em atividades diárias, uma 

vez que a grande queixa das famílias foi o sedentarismo e a falta de movimento do corpo. 

Foram propostos exercícios de fortalecimento de membros inferiores e superiores, treino de 

ginga, movimentos e acrobacias da capoeira individual e em dupla. Esta atividade promoveu 

autoconhecimento sobre os limites do próprio corpo, auto estima, coordenação motora, noção 

de espaço, interação e socialização. Durante todo o período foi reforçada a cultura de paz, pois 

nossas crianças e adolescentes vêm sendo cotidianamente enfrentando todo tipo de 

preconceito e indiferença na sociedade, principalmente a população com vulnerabilidade da 

periferia. 

Ao final do ano realizamos o “batizado” e troca de graduação com um resultado muito bom: 

 1º cordão (verde/cinza) até 12 anos 
 2º cordão (amarelo/cinca) até 12 anos  
 3º cordão (azul/cinza) até 12 anos = graduação para os que sustentaram o ano todo a 

participação na oficina e melhoraram o desempenho. 
 1º cordão adulto (verde) a partir dos 13 anos 

2º cordão adulto (amarelo) a partir dos 13 anos 

3º cordão adulto (azul) a partir dos 13 anos = graduação de acordo com desenvolvimento e 

participação na oficina.  

Alguns comentários das famílias referentes a esta oficina foi de que mediante a mudança de 

atitude principalmente, a de preconceito, a capoeira evidenciou em suas orientações e 

movimentos o respeito para com o outro, o cuidado com o outro, o olhar nos olhos e acima de 

tudo a alegria na participação de todos. Esta oficina fez brilhar os olhos dos usuários e das 

famílias, todos os que gostam deste movimento se empolgam e vivem a atividade com 

empenho, respeito e alegria. 
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Oficina pedagógica  

| Psicopedagoga Maria Lucia Caruso 

Ao final do ano de 2018 foram feitas devolutivas às famílias sobre o desenvolvimento 

de seus filhos, e alguns foram convidados a permanecer na oficina durante 2019, pois 

ainda apresentavam dificuldades em raciocínio lógico. 

Parte do grupo foi dispensada da oficina devido a boa evolução no seu desenvolvimento, 

tanto comportamental quanto de aprendizado, com isso foi possível abrir vagas para 

famílias que aguardavam em lista de espera. Foram convidadas 61 famílias para reunião 

de acolhida, destas compareceram 24 famílias que passaram por entrevistas individuais.  

Foi mantida a organização de grupos compostos por 8 a 10 crianças; dois grupos pela 

manhã e três grupos no período da tarde, com uma hora e meia de atendimento, duas 
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vezes na semana. Deste modo, puderam produzir com maior qualidade atividades de 

lógica matemática e exercícios de leitura. 

Com o aumento do tempo de atendimento, de uma hora para uma hora e meia, foi 

possível iniciar os encontros com a leitura de um livro escolhido pela turma; por vezes 

trouxeram leituras em andamento, a pedido da escola, ou livros que tinham em casa. 

Foi um momento surpreendente, as crianças participaram das histórias tentando 

adivinhar as próximas ações. Os mais velhos pediam para ler e os que não sabiam ler 

inventavam histórias a partir das imagens, demonstrando muito envolvimento com a 

atividade. 

Os jogos matemáticos foi o maior recurso pedagógico deste trabalho e refletiu na rotina 

das crianças, fazendo muito sucesso nos encontros. 
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Seguem alguns exemplos de atendimento: 

 

Usuário: M. S. L. 
Idade: 10 anos 
Gênero: masculino 
Ano escolar: 3 º ano do Fundamental I 
Escola: EMEF maria Antonieta D’alkimin Basto  
Data: 19/12/2019 
 
M. iniciou seu atendimento em janeiro de 2018 
Queixa:  dislexia  
 
M. está em acompanhamento fonoaudiológico, a sua mãe busca tudo que é necessário para o 
seu desenvolvimento e a escola tem mudado a sua conduta nas atividades e avaliações. 
Já compreende o sistema de escrita alfabética, mas ainda não entende algumas convenções da 
ortografia. 
Em relação aos conteúdos de lógica, M. tem muita facilidade para compreender o que é dado e 
realiza contas e problemas sem nenhuma dificuldade.  
M. está evoluindo rapidamente, tem compreendido bem suas dificuldades e conseguido driblar 
as adversidades, está mais disposto, participativo e aproveitando a oportunidade do 
atendimento. Isso se deve ao trabalho em conjunto e sua frequência alta. 
Pudemos perceber o crescimento deste menino em todos os aspectos, quando chegou era 
muito tímido e mal cumprimentava as pessoas, sempre de cabeça baixa e somente a mãe 
respondia ao que se perguntava. 
No final do ano um importante indicador de mudança foi observado, M. se tornou uma criança 
alegre, feliz, diz que deseja ser ainda melhor no que faz, solicitou sua inserção em outros serviços 
do grêmio, no esporte. Estava mais falante, foi colaborador no grupo e deu testemunho aos 
amigos do quanto é importante não desanimar e que acordar cedo para vir ao atendimento, tão 
longe de sua casa, vale a pena!!! 
Em 2020 permanecerá no atendimento, mudará de turma e fará esporte no primeiro horário. 
Sugere-se a continuidade do atendimento psicopedagógico em 2020 
 

Usuário: G. V. S. S. 
Ano escolar: 6 º ano do Fundamental II 
Idade: 12 anos 
Escola: E.E. Jornalista Júlio de Mesquita Neto 
Data: 19/12/2019 
 
G. iniciou seu atendimento em julho de 2018. 
Queixa: não estar alfabetizado, agitado e disperso. 
G. tinha muita resistência para vir e participar das atividades, sempre mal-humorado o pai 
relatou que dorme tarde e se alimenta mal. Muito agitado, não tinha respeito pela educadora 
nem pelos colegas, não apresentava interesse por nenhuma atividade proposta e dizia isso 
claramente. 



 

25 | P á g i n a  
 

Foram necessárias várias conversas com o pai, a mãe e a escola para alinhar algumas posturas 
que a família deveria ter, como alimentação adequada e disciplina com horários. 
Nesses meses todos, G. mostrou sua evolução. Os pais estão mais atuantes nas atividades e 
mudaram a postura em relação aos pedidos do filho. 
A instituição colaborou com a escuta qualificada desta família em diferentes momentos do 
atendimento, enquanto G. ficava no atendimento a coordenadora pedagógica atendia e 
orientava o pai ou a mãe, pois eles revezavam no acompanhamento do filho. 
A evolução do G. se deve também a reorganização da família na relação pais e filho, existiam 
conflitos que durante as orientações foram sendo diluídos e colaboraram com a evolução do 
processo ensino-aprendizagem. 
G. terminou o ano com leitura e compreensão de pequenos textos, compreende o sistema de 
escrita alfabética, mas ainda não observa as convenções e regras ortográficas. 
Sugere-se a continuidade do atendimento psicopedagógico e com a família em 2020. 
 

Usuário: L. F. C. 
Ano escolar: 6 º ano do Fundamental II 
Idade: 13 anos 
Escola: E.E. Aristides de Castro 
Data: 19/12/2019. 
 
L. iniciou seu atendimento em 2015.  
Queixa:  não estar alfabetizado, não compreender matemática, fugir de sala quando se sente 
avaliado e desatenção. 
L. evolui a partir do momento em que se comprometeu a ler mais para poder mudar de horário 
e fazer esporte antes do atendimento. 
Sua melhora foi significativa!! L. produz e compreende a escrita alfabética e já consegue 
observar as convenções da ortografia. 
Na parte de matemática e lógica vem se dedicando ainda mais. 
Existe uma dificuldade de L. com a convivência entre pai e mãe, separados L. passa a semana 
com a mãe e os finais de semana com o pai. 
Mãe e pai ausentes, L é muito esforçado, deseja muito aprender e superar suas dificuldades, a 
coordenadora tem contato com L. todos os dias que ele vem à instituição para motivá-lo e 
reforçar seu lado positivo, de esforço e a alegria quando está conosco. 
Foram feitas diversas tentativas para conversar com a mãe, mas sempre muito apressada relata 
não ter tempo para parar, o pai nunca esteve na instituição, mas L. demonstra uma grande 
admiração por ele. 
Sugere-se a continuidade do atendimento psicopedagógico e vamos nos esforçar ainda mais 
para estabelecer um vínculo com seus pais em 2020. 
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Eventos de integração 

Foram realizados eventos de integração para reforçar a convivência social entre os gremistas e 

para desenvolver competência para o trabalho em equipe, além da diversão que é 

proporcionada. 

Festa Junina - foi realizada para todas as turmas brincadeiras típicas para valorização do folclore 

brasileiro. 

Dia do brincar - o evento promoveu várias brincadeiras que desafiaram a coordenação motora 

e resgatou brincadeiras de infância. 

Colmeia dos Horrores - uma festa que ocorre todos os anos na data do dia das bruxas, onde os 

gremistas criam suas próprias fantasias e participam de atividades que provocam várias 

sensações. 
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Atendimento às famílias 

O trabalho com as famílias inicia-se no ato do preenchimento da ficha de matrícula, este 

momento é uma estratégia para saber a composição da família e suas necessidades.  

Foram feitas reuniões de acolhimento para as famílias para explicar a importância da 

manutenção deste espaço como fortalecedor de vínculos em todos os sentidos, pois 

trabalhamos com crianças e adolescentes e a família. 

Permanecemos com um número expressivo todos os dias, a convivência proporciona diferentes 

formas de escuta, roda de conversa que ocasionam orientação também muito expressivo. Em 

alguns momentos foi necessário chamar a família para compreender melhor os acontecimentos 

com a criança e/ou adolescente. 

Este ano foi possível contra referenciar algumas famílias em seu território, apresentando para 

elas seus direitos e realizando encaminhamentos para necessidades específicas como: 

Atendimentos na saúde, na escola, no próprio CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) 

da sua região, que por vezes as famílias não conhecem em seu território.  

Foi realizada uma reunião de pais a cada semestre para apresentar o desenvolvimento do 

programa e promover vivências com seus filhos com algumas brincadeiras, alongamentos e até 

a prática da Capoeira como incentivo na participação da vida de seus filhos. Esta integração foi 

fundamental para o entendimento do trabalho. 

Para os familiares que aguardavam o atendimento dos gremistas dentro da sede da instituição 

foi mantido o convite para participarem de encontros semanais oferecidos pelas voluntárias 

Márcia Monteiro e Luciana Wis, com a proposta de conversas sobre o processo de aprendizagem 

dos filhos, bem como dificuldades e formas de superação para um bom relacionamento familiar. 

Estes encontros foram ofertados nos horários da manhã (voluntária Luciana) e tarde (voluntária 

Márcia), e as atividades preparadas de acordo com a demanda trazida pelas famílias. 

Dinâmicas e jogos foram muito bem aceitos pelo grupo que trazia suas ansiedades e conflitos 

na relação com as dificuldades de seus filhos, netos, sobrinhos, assim como assuntos do 

cotidiano familiar os quais interferiam em seus relacionamentos. 

No início, alguns familiares eram mais retraídos e poucos se arriscavam a falar e usar o espaço 

para expor suas opiniões e reflexões sobre qualquer tipo de tema. Aos poucos, através de 

intervenção psicopedagógica com uma condução incentivadora, atenta e sensível, os familiares 

foram percebendo que seriam acolhidos dentro de suas peculiaridades, trabalhando a 
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autoestima, se sentindo mais confiantes, compreendendo melhor os temas discutidos, 

resgatando seu papel educacional, ampliando a percepção sobre os processos de aprendizagem 

das crianças, reforçando vínculos afetivos e um pouco mais fortalecidos em suas próprias 

capacidades de solucionar os problemas de relacionamentos familiares.  

 

Alguns depoimentos retratam o descrito acima: 

 “F. pai de M., disse que antes dos atendimentos do grupo das famílias, não tinha ideia que suas atitudes 
poderiam interferir no processo de aprendizagem da filha e passou a prestar mais atenção às próprias falas 
em casa. ”  

“R. Mãe de L., declarou que após os atendimentos do grupo das famílias, passou a refletir como ela trata a 
filha e buscou maneiras de melhorar o relacionamento entre elas. ”  

“C, tia de R., disse que ficava feliz em participar dos atendimentos do grupo das famílias para se instruir 
melhor sobre diversos temas, mesmo os mais difíceis de entender. ”  

“I., mãe e R., pai de I. às vezes conseguiam participar juntos e gostavam bastante dos atendimentos do 
grupo das famílias para receber sugestões, orientações e discutir assuntos mais espinhosos entre eles. 
Quando participavam sem o outro, relatavam que parceiro/a tinha melhorado atitude em casa e até no 
ambiente de trabalho. ”  

 

Voluntários: 

 

Horta 

Em agosto iniciamos atividades na horta da instituição, sob a supervisão do voluntário Eduardo 

Dutra. Os gremistas adoraram esse contato com a terra, eles receberam explicações, realizaram 

plantio de sementes e a colheita de alguns alimentos que posteriormente puderam degustar no 

horário do lanche.   
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Voluntários Samsung 

No dia 10/10 a instituição recebeu um grupo de voluntários corporativos da empresa os quais 

realizaram oficinas de recreação com os usuários; foi uma troca de experiências entre jovens e 

adultos, que acreditamos tenha sido bastante proveitosa para ambos os lados. Um dia diferente 

com crianças e adultos brincando, correndo e se divertindo. Além deste momento de integração 

os voluntários os presentearam com paredes decoradas na sala de oficina pedagógica e 

biblioteca e mobília nova para a biblioteca. 

 

Nutricionistas Voluntárias  

No dia 22/10 três Nutricionistas voluntárias começaram conversas sobre alimentação e riscos 

de uma alimentação incorreta. Fizeram teste de IMC-  índice de massa corporal-, e orientaram 

os gremistas e até funcionários sobre como devem se alimentar. Trouxeram vários jogos e 

brincadeiras interativas com o propósito de informar as crianças. Em dezembro, no último 

encontro, trouxeram lanches saudáveis preparados por elas para uma confraternização 
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Ao final do ano, em dezembro, foi realizada uma festa de confraternização entre educadores, 

gremistas e familiares. Nesta oportunidade foram apresentados os trabalhos desenvolvidos em 

todas as oficinas: 

 Foram expostos os trabalhos construídos na oficina de artes; 
 A oficina de capoeira realizou uma roda de capoeira para apresentar todos os usuários 

que receberam cordões  
 Apresentação de vídeo com retrospectiva de todas atividades promovidas pela oficina 

de esportes.  Foram presenteados os campeões da OLIPET e os gremistas que se 
destacaram nas diferentes modalidades, com uma placa de homenagem; 

 As profissionais envolvidas na oficina pedagógica e no atendimento às famílias 
apresentaram as atividades propostas durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Os gremistas foram contemplados por duas doações de brinquedos uma oferecida por 

campanha realizada pela Clínica Fares junto a seus clientes, que foram entregues durante a festa 

de confraternização e outra pelo Itaú Cultural, que serão entregues no início de 2020, pois 

chagaram à instituição na véspera do Natal. 
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Programa construção da 

cidadania – capacitação  

para o 1º emprego 
 

O Serviço tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional 

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

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

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

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

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

Em 2019 foram atendidos 300 usuários, com idade entre 15 e 29 anos, ambos os sexos, com 

ensino fundamental completo, cursado em escolas da rede pública de ensino. Seguindo os 

princípios que regem a Assistência Social, o programa atendeu quem mais necessitava e 

abrangeu a cidade de São Paulo e proximidades.  

A instituição disponibiliza em seu site uma ficha de cadastro para os cursos gratuitos que 

compõem o serviço de qualificação profissional, assistente administrativo, bartender, 

informática e tecnologia. Recebemos um alto número de cadastros todos os semestres.  

Mediante os cadastros no site foi realizado um o filtro por curso e enviadas mensagens 

convidando os candidatos para assistirem uma palestra de apresentação. Neste momento eles 

conhecem a localização e podem avaliar melhor a distância de sua residência e conhecem os 

programas oferecidos pela instituição.  

Para o curso de Assistente administrativo foram enviadas mensagens, pelo WhatsApp:   

 1º semestre = 985 cadastrados 
 2º semestre = 418 cadastrados  
 Totalizando = 1403 candidatos 

 

Destes estiveram conosco na palestra de apresentação 396 candidatos, posteriormente à 

palestra os que mantiveram interesse foram convidados a retornar à instituição para uma 

entrevista em grupo, voltaram para esta etapa 304. 
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Ao término das etapas de entrevistas a coordenação pedagógica avaliou todas as informações 

colhidas de cada candidato, buscou o perfil e compôs 3 turmas com 30 alunos cada, nos horários 

da manhã, tarde e noite, totalizando 90 alunos, por semestre. 

Para o curso de bartender foram enviadas mensagens, pelo WhatsApp:   

 1º semestre = 315 cadastrados 
 2º semestre = 182 cadastrados 
 Totalizando = 497 candidatos 

 
Estiveram presentes na palestra 165 candidatos e retornaram para entrevista grupal 143.  Ao 

término de todo o processo foram formadas 2 turmas, com 30 alunos nos horários da tarde e 

noite, totalizando 60 alunos, por semestre.  

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 monitoradas 

as listas de frequência diariamente bem como postura e/ou comportamento observados pelos 

educadores e sempre que detectada alguma irregularidade os jovens foram orientados e 

acompanhados em suas necessidades, individualmente, a fim de minimizar as desistências. 

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 à 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 e contou com a 

contribuição técnica dos parceiros financiadores.  
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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, com vistas as possibilidades do mercado de trabalho.  

Neste ano mediante observação do mercado de trabalho notou-se dificuldade com as 

nomenclaturas dos cursos e suas potencialidades que pudessem facilitar a inserção dos jovens 

no mercado de trabalho, por esta razão foi alterado o nome de um dos cursos, que passou de 

assistente administrativo com ênfase em vendas e atendimento a clientes para assistente 

administrativo com ênfase em atendimento ao cliente. Com esta alteração foi possível inserir 

mais três módulos na formação específica: Serviços; Atendimento ao cliente e Barista para 

oferecer maior possibilidade de inserção do candidato em funções na área de serviços e 

alimentação.   

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 180 adolescentes e jovens/ano, em cursos com 320 horas, inteiramente 

gratuitos, que ofereceu lanches, uniforme e todo material necessário para o seu 

desenvolvimento.  

Os jovens atendidos foram divididos em 3 turmas de 30 participantes em cada semestre:   

 11/03 a 19/07/2019 = 1º semestre   
 19/08 a 18/12/2019= 2º semestre  

 
O curso ofereceu dupla certificação, assistente administrativo com ênfase em tecnologia e ou 

de assistente administrativo com ênfase em atendimento ao cliente, conforme escolha do 

candidato ao curso.   

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

a seguinte grade:   

Desenvolvimento pessoal; Língua Portuguesa/comunicação; raciocino lógico; Orientação 

Profissional; Rotinas administrativas; Informática; Tecnologia; Gestão pessoal e profissional; 

Atendimento a clientes.  

Paradas pedagógicas:  
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Foram realizadas mensalmente paradas pedagógicas para formação dos educadores sociais, 

alinhamento pedagógico e para avaliação dos jovens, tanto de percurso quanto final, para a 

certificação. 

Os educadores fazem avaliação no decorrer das aulas para poderem recuperar alguma 

dificuldade que o candidato possa apresentar e ao final de cada módulo, cada educador dentro 

de sua especificidade de conteúdos se utiliza de ferramentas para coleta de dados de avaliação 

com seu grupo. 

A instituição se utiliza de instrumento de avaliação próprio onde os usuários fazem auto 

avaliação e avaliam os educadores. A coordenação pedagógica em conjunto com os educadores 

e se utilizando do “carômetro” (fotos dos alunos) analisam as informações contidas na avaliação 

360 graus e propõe ferramentas e estratégias de ação. 

 

Palestras 

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 vivências muito importantes na vida destes jovens, pois 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 da rotina e experiências 

pessoais em suas carreiras. Entenderam bem o seu papel de voluntário e alguns criaram uma 

oficina para desenvolverem seu tema.  

 Oficina de Carreira = Anderson Assunção   
 Oficina Educação Financeira = Voluntários corporativos Instituto Planejar;  
 Oficina Riscos na tecnologia = Rodrigo Simas Mieke  
 Oficina Processos seletivo = Patricia Ramos Gaspar Rennó 
 Dança circular = Sandra  
 Oficina de Sexualidade e ambiente de trabalho; exposição da imagem nas mídias 

sociais.  = Mariza Marquez voluntária IGMK 
 Palestra Dr. Manoel = Vacinas e cuidados com a saúde na juventude = voluntário IGMK 

 
Falta o sobrenome dos voluntários Sandra e Manoel, não achei na tabela de voluntários 
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Passeios e visitas técnicas: 

SESC Vila Mariana  

1º semestre - fomos contemplados com entrada gratuita e monitorada para um debate e 

apresentação do material Pretatitude, para reflexões sobre a negritude.  

2º semestre -  visitar ao espaço cultural e artístico do SESC.  

Central Reclame Aqui  

No 1º semestre, fomos contemplados com entrada gratuita e monitorada na Central Reclame 

Aqui de atendimento, com o objetivo de levarmos o grupo a entender como funciona uma 

central de atendimento ao cliente.   

Teatro Renault 

1º semestre fomos contemplados com ingressos para a peça “O Fantasma da Ópera”, mediante 

contato com organizadores do evento.  

Empresa IRKO de contabilidade 

2º semestre, com objetivo de proporcionar ao grupo o reconhecimento dos setores da empresa. 

Hotel The World 

2º semestre, com o objetivo de reconhecer os setores e seu funcionamento.   

Feira de negócios:  

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 as Feiras de negócios. A atribuição da responsabilidade na organização do evento 

com os alunos fica contida no módulo gestão pessoal e profissional, com interdisciplinaridade 

na informática e rotinas administrativas.   

O trabalho iniciou com levantamento entre os alunos de famílias empreendedoras, após todas 

serem identificadas os próprios alunos elegeram quais seriam eleitas para fazerem parte do TCC 

Trabalho de conclusão de curso. Também receberiam orientações para melhorarem seus 

negócios, cartões de visitas e um banner de divulgação. 

No dia da Feira os trabalhos eleitos para o TCC foram apresentados a uma banca de jurados, 

composta por funcionários e diretores da instituição. 
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1º semestre 

A Feira de Negócios foi muito bem organizada e contou com a exposição de 10 

empreendimentos, sendo 04 com trabalhos de TCC.  Os grupos montaram seus stands com 

muita criatividade e atenderam muito bem os clientes/visitantes, como verdadeiros 

profissionais. Fizeram uma excelente apresentação.   

A Feira de Negócios foi um sucesso e contou com presença em massa dos alunos e a participação 

das famílias, que prestigiaram e trabalharam no evento em conjunto com seus filhos. 
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2º semestre 

A Feira de negócios foi um sucesso absoluto, contou com a exposição de 11 empreendimentos, 

deles 03 com trabalhos de TCC; desta vez ocorreram encomendas e a prática de pagamento com 

cartão que facilitou ainda mais a venda dos produtos expostos.  

Os grupos se mostraram maduros, organizados e alegres com o resultado da organização que 

eles realizaram, as famílias estiveram presentes e agradeceram muito a oportunidade de 

participação.    

Em ambos os semestres pudemos contar com a divulgação nas mídias sociais da instituição 

fortalecendo o evento com a presença de público visitante para prestigiar o trabalho dos alunos. 

A Feira também contou com a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas de 

tecnologia ao longo do curso. Os trabalhos foram muito elogiados e fizeram muito sucesso 

devido a grande inovação com poucos recursos.  
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Curso de Bartender 
 

Curso realizado em parceria desde 2010 com a empresa DIAGEO BRASIL LTDA idealizadora do 

Programa - Learning for Life. 

Neste ano ocorreu a fundação do Instituto DIAGEO, com quem estabelecemos a manutenção da 

parceria. No primeiro semestre o projeto foi acompanhado empresa Giral, e no segundo 

semestre pela MSX do Brasil, ambas designadas pela DIAGEO para assessoramento ao projeto. 

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

envolvidos no projeto. Foram atendidos 120 jovens, 60 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:  

 01/04/2019 a 01/07/2019 – 1º semestre  
 05/08/2019 a 26/11/2019 – 2º semestre  
 

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

compuseram a seguinte grade, para o 1º semestre: 

Coquetelaria; Serviços; Barista; Negócios; Desenvolvimento pessoal; Empreendedorismo; 

Comunicação; Raciocínio Lógico Matemático. 

Para o segundo semestre com as modificações propostas pela equipe da MSX os conteúdos 

foram alterados para: 

Módulo Básico:  Soft Skills, consiste na organização de conteúdos de formação humana com 

vistas ao desenvolvimento pessoal e profissional do jovem. Neste está contido assuntos que 

orientam todos os procedimentos e posicionamento dos alunos em relação aos diversos 

aspectos da vida cotidiana, do trabalho e da sua relação com a sociedade. Os conteúdos 

referentes a gestão abrangeram o desenvolvimento de gestão pessoal e profissional, com ênfase 

no conhecimento e na análise de mercado de trabalho, o grupo recebeu orientações sobre 

empreendedorismo, como gerir seus recursos no âmbito pessoal, como administrar o salário e 

como elaborar seu currículo 

Módulo Específico:  Coquetelaria, foram realizadas capacitações pela MSX aos educadores da 

Colmeia para que todos ficassem alinhados às mudanças; no tocante ao módulo Básico, o grupo 
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da MSX esteve na instituição organizando o material juntamente com a coordenação 

pedagógica.  

 

Estação Vivência:  

No primeiro semestre a estação foi programada pelo período de uma semana, onde a equipe da 

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-back, para os alunos terem uma vivência 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.  

No segundo semestre a proposta foi de 72 horas de estação de vivências, os alunos foram 

encaminhados pela equipe da MSX para bares, supervisionados e contatados posteriormente 

para algum tipo de possibilidade de trabalho. 

 

Campeões do Campeonato de Drinks realizado na Colmeia tiveram os seguintes finalistas:  

1º semestre 2019 - Tarde 

 Bianca Lima Ferreira 
 Thiago Costa dos Santos 
 Ranna Matteuwhauer Pavanello 

 

1º semestre 2019 - Noite 

 Marina de Oliveira Massoco 
 Giovanne Sanches da Luz 
 Nathalia Ferreira Palmieri 

 

2º semestre 2019 - Tarde 

 Luiz Henrique Damasceno de 
Oliveira 

 Paulo Eduardo S. Bueno 
 Willian Silva de Carvalho 

 

2º semestre 2019 - Tarde  

 Jeffrey Marconny Keller Pereira 
 Cleverton Roberto Silva Clarindo 
 Rafaela Farias Furtado

O evento da formatura e campeonato final foram realizados nas dependências da DIAGEO do 

Brasil, com a participação de toda equipe técnica da empresa, equipe de facilitadores da MSX  e 

equipe técnico/pedagógica da Colmeia. Foi garantida a participação de convidados dos alunos 

para prestigiarem este momento. 

Família/beneficiários indiretos:  
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Durante o projeto buscou-se aproximação com os familiares dos participantes desde a fase de 

divulgação, quando pais e/ou responsáveis assistiram palestra de apresentação, primeira etapa 

a ser vivenciada pelos candidatos aos cursos de qualificação. 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 documentação e autorização do uso da imagem e voz e 

de atividades externas e complementares.  

Há alguns anos temos obtido maior sucesso na aproximação da coordenação pedagógica, com 

os familiares, durante todo o período do projeto para conversas pessoais e, nos casos que 

demonstraram necessidades peculiares de escuta a aproximação foi maior, culminando em 

orientações, referências e contra referências aos equipamentos sociais e de saúde, para o local 

onde residem.  

Devido a dificuldade de os responsáveis virem à instituição para encontros presenciais, foram 

criados grupos de família pelo WhatsApp e desta forma a coordenação pedagógica pode estar 

em contato direto e em tempo real, que resultou em mais aproximação, organização e 

comunicação.  

A organização da “Feira de Negócios” também foi um importante momento de integração 

familiar, pois teve o objetivo de pesquisar famílias empreendedoras entre os alunos. Foram 

formatados pequenos encontros com famílias empreendedoras escolhidas por cada uma das 

turmas, ao final foram eleitas 10 famílias para participarem da Feira como expositoras e as 

demais para prestigiarem o evento.   

Foram elaboradas atividades para favorecer a convivência social de todos os envolvidos com a 

instituição, afim de fortalecer vínculos afetivos e promover trabalhos em equipes:  

 

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 

todos usuários e funcionários foram convidados a participarem de brincadeiras de rua, 

pesquisadas e trazidas pelas memórias de seus parentes e pais/ou responsáveis.  

Os jovens reconheceram que atualmente brincar significa jogos no celular e tablets, por isto 

todos os grupos da casa foram provocados a resgatarem e aprenderem com seus pais e amigos 



 

41 | P á g i n a  
 

brincadeiras de infância e com isso promovemos um dia maravilhoso, foram confeccionados 

brinquedos com sucatas, foram feitas releituras de brincadeiras de familiares, sendo a grande 

maioria advindos do norte e nordeste.  

 

Festa Junina   

Em junho organizamos uma festa junina mais tímida por falta de recursos financeiros, mas que 

auxiliou na reflexão dos jovens que fizeram a organização de barracas com a coleta de doações 

de doces e comidas típicas trazidas pelas famílias e compartilhada entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmeia dos Horrores 

Os educadores e funcionaram organizaram a sala das sensações – espaço escuro com vários 

elementos para serem tateados, cheirados e ouvidos, estimulando três sentidos, tato, olfato e 

audição.  Sala dos horrores, um espaço escuro com sons e obstáculos no caminho, para provocar 

medo. Comidas trazidas por doação pelas famílias, coquetéis sem álcool elaborados por alunos 

do curso de Bartender com efeitos coloridos, chamaram a atenção e divertiram os presentes. 

Foi organizado também um concurso de fantasias, bingo para participação das famílias, 

maquiagem para as crianças e uma dança das bruxas realizada por funcionárias e educadoras.  

A presença das famílias foi positiva, estiveram conosco até o final do evento e divertiram-se com 

seus filhos 
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Programa aprendiz 
 

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, sobre Proteção Social Básica, 

garante a promoção e integração ao mercado de trabalho, visando 

desenvolver habilidades e competências profissionais e pessoais de 

adolescentes/jovens que se encontram fora do mercado de trabalho 

formal, com adequação ao ambiente de trabalho e competências 

profissionais específicas nas atividades da área de atuação.  

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

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

14 e 24 anos.  

O Programa Aprendiz Colmeia, criado em 2008, apoia-se na portaria 723/12, que propõe a 

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

pela Colmeia e 880 horas de atividades práticas executadas pela empresa parceira para 

contratos de 11 meses.  Para contratos de 18 meses de duração a carga horária total passa para 

1.840 horas, sendo que 552 horas teóricas e 1.288 práticas.  

Para cumprir com a formação teórica foi realizada uma formação inicial com 80 horas, encontros 

semanais com 6 horas e mais um encontro mensal, intitulado de “encontrão”. 

No ano de 2019 foram atendidos 72 aprendizes, sendo: 50 em cursos de rotinas administrativas 

e 22 em curso de serviços em hotelaria. 

Dos 72 aprendizes atendidos 48 foram encaminhados após conclusão nos cursos de qualificação 

profissional oferecido pela Colmeia, e os demais foram de candidatos que se inscreveram pelo 

site. 

Em abril foi solicitado, às empresas parceiras do Programa Aprendiz, para avaliarem o 

desempenho dos aprendizes contratados, considerando os seguintes critérios: Iniciativa; 

Interesse; Responsabilidade; Assiduidade; Participação; Disciplina; Relacionamento Humano; 

Conhecimentos teóricos e Qualidade de trabalho. 

O resultado da avaliação foi muito satisfatório, as empresas avaliaram os aprendizes com graus 

ótimo e bom, para cada um dos critérios apresentados. 
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Cursos validados pelo Ministério do Trabalho, oferecidos pela Colmeia:  

 Rotinas Administrativas  
 Informática  
 Serviços em Hotelaria  

 

Conteúdos desenvolvidos ao longo do período:  

 Empreendedorismo Viviane Fernandes Neves / Cristiane Lourenço  
 Serviços em Hotelaria Rosi Lima  
 Informática - Daniel Machado 
 Logística - Fábio Vasconcelos 
 Comunicação Cristiane Lourenço 

Meio ambiente e sustentabilidade - Denise Amorim 

Os conteúdos trabalhados em sala foram discutidos partindo-se rotinas dos aprendizes 

em seus locais de trabalho, dificuldades encontradas, tanto em aspectos técnicos 

quanto comportamentais, algumas empresas colaboraram com o processo de 

aprendizagem dando dicas sobre temas e reflexões a serem utilizadas, de acordo com a 

a realidade laboral. 

Durante o ano a Colmeia promoveu atividades extracurriculares que fortaleceram os 

conteúdos teóricos obrigatórios, determinados pelo Ministério, atendendo as 

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

quanto comportamental, técnica e cultural.  

 

Visita Cultural 

 
1. Exposição Quadrinhos – MIS  

No mês de março os aprendizes visitaram a megaexposição Quadrinhos, no MIS- Museu da 

Imagem e Som. 

Durante a visita os aprendizes encontraram revistas e filmes dos seus personagens favoritos e 

também ícones mundiais que fizeram parte da infância e adolescência de muitas pessoas 

mundialmente.   
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2. Exposição Tarsila do Amaral – MASP  

No mês de abril a educadora Denise acompanhou os aprendizes na exposição da Tarsila do 

Amaral no MASP.  

A exposição foi um fenômeno na cidade, filas quilométricas se formaram no entorno do Museu 

com aproximadamente 400 mil visitantes. Os aprendizes fizeram parte deste público, sendo que 

boa parte visitou o Museu pela primeira vez.  

 

 

 

 

 

 

3. Visita Técnica a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

Em junho as educadoras Viviane Fernandes e Marisa Abujamra acompanharam o grupo de 

aprendizes durante a visita técnica.  

Os aprendizes aprenderam sobre o trabalho realizado pela companhia, sobre controle e 

cuidados com qualidade das praias, rios, represas, ar e solo. 

Conversaram com os técnicos dessas respectivas áreas e conheceram os equipamentos de 

medições e as estações de trabalho.  
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4. Visita Técnica ao Google for Startups Campus | São Paulo 

No mês de julho os aprendizes visitaram o espaço Google, no bairro do Paraíso, onde 

aprenderam sobre a tendência de espaços de trabalho compartilhado, Coworking e Startups. 

 

Encontros mensais “encontrão”  
 

No 3º encontro mensal do ano a educadora Denise Amorim trouxe como tema para reflexão os 

diferentes tipos de preconceitos que vivenciamos nos ambientes familiares, escolares, 

corporativos. Ainda discutiram muito sobre o alto índice de feminicídio no país, onde o Brasil 

ocupa 5º posição no ranking mundial.  

Os aprendizes expressaram através de teatro 

as cenas que presenciaram no cotidiano sobre 

os temas, a plateia foi composta por 

educadores da instituição e os alunos recém-

chegados do curso assistente administrativo.  

Como resultado o grupo sentiu menos aflição 

e angústia, pois muitos jovens relataram ter 

sofrido ou presenciado algum tipo de 

preconceito, violência e abuso, seja em suas 

casas, comunidades ou no ambiente de trabalho. 

Os aprendizes foram orientados como agir diante de uma situação dessas, como acessar os 

canais de denúncias e principalmente multiplicar a informação para seus amigos e familiares. 
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No 10º encontro mensal do ano os 

aprendizes participaram do tema 

sustentabilidade e meio ambiente, a 

educadora Denise Amorim trouxe como 

proposta de trabalho diferentes maneiras 

para reciclar o lixo o transformar em 

brinquedos que posteriormente foram 

doados às crianças do Projeto Grêmio 

Colmeia, durante a comemoração do dia 

das crianças.  

 

Encerramento de contrato  

Para muitos jovens essa é a primeira experiência profissional que impactará em sua trajetória 

para sua carreira. No encerramento de cada contrato a Colmeia entrega um certificado de 

participação para os aprendizes, para celebrar a conclusão desta etapa.  

A efetivação dos aprendizes pelas empresas parceiras é sempre motivo de muita felicidade, 

tanto para o jovem e sua família quanto para a Colmeia pois, com a permanência do jovem no 

mercado de trabalho rompe-se um círculo vicioso e o jovem aumenta as chances de continuar 

seus estudos e realizar seu projeto de vida, além de aumentar a renda familiar. Também a 

empresa se beneficia, pois, conta com um profissional que já compreendeu a cultura da empresa 

e não tem a necessidade de recorrer ao recrutamento externo. Enfim todos ganham com este 

programa.  Em 2019, foram efetivados 13 aprendizes. 

 

Encaminhamentos e Empregabilidade de Jovens 

Os encaminhamentos para o mercado de trabalho ocorreram por parte de empresas 

que procuraram a instituição em busca de 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.  
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Os ex-alunos dos cursos de qualificação deixaram seus currículos arquivados em nossos 

laboratórios de informática, para estes futuros contatos. Ao final dos cursos eles 

participaram de uma pesquisa sobre empregabilidade que mediu o interesse e a 

disponibilidade de cada aluno, isto porque alguns concluem o curso, mas, ainda 

frequentam o ensino regular e precisam aguardar a sua conclusão.  

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

de condições para participarem do programa, devido a necessidade urgente por uma 

renda ou devido a grande distância entre a sua residência e a Instituição. No entanto, 

buscam uma oportunidade para obter seu 1º emprego. Deste modo, durante todo o ano 

estes jovens se inscreveram pelo site da Instituição e foram convidados a participarem 

de uma entrevista antes de serem encaminhados às empresas.  

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

Em 2019 foram abertos 60 processos seletivos e encaminhados 309 jovens, 

provenientes conforme dados abaixo: 

Assistente administrativo 130 | Bartender 129 | Ex aprendiz 10 | Banco de dados com 

jovens externos 40 

 

Novas empresas parceiras do Programa Aprendiz Colmeia 

Foram realizadas duas novas parcerias, uma com o Nakka Restaurante. A rede abriu 8 vagas para 

a área administrativa, foram encaminhados 12 ex-alunos, sendo que 6 foram aprovados e 2 

jovens indicados pela empresa.  

Também foi realizada nova parceria com a empresa Inova Saúde, uma empresa de gestão 

hospitalar que pertence ao Grupo Construcap. A empresa abriu duas vagas para aprendiz na 

área administrativa, uma no setor de RH e outra no Financeiro, ao todo foram encaminhados 8 

candidatos. 

Gi: vamos colocar alguma informação que vc tenha de acompanhamento feito pos 

curso. 

Se for em gráfico fica melhor ainda. Não tenho gráficos. 
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Visitas realizadas para prospecção do Programa Aprendiz Colmeia: 

 Nadir Figueiredo Indústria e Comércio.  

Apresentamos o Programa de Aprendizagem da Colmeia, atualmente a empresa 

trabalha com o SENAI e SENAC.  

Aproveitamos a oportunidade para solicitar doações de utensílios, palestras de 

voluntariado, visita técnica à fábrica em Suzano e, ações de responsabilidade social. 

 Rede de Hotelaria Portobay.  

O contato inicialmente foi para tratar sobre a contratação de aprendizes, aproveitamos 

a oportunidade para oferecer os currículos de ex-alunos de bartender para vagas em 

eventos, garçom etc. Falamos a respeito de doações, voluntariado corporativo e 

divulgação de feiras e eventos da Colmeia. 

A empresa realizou o processo seletivo com os nossos alunos da qualificação profissional 

e um deles foi aprovado para a vaga de estagiário.  

 Alshop - Associação Brasileira de Lojistas de Shopping  

Conversamos sobre diversas possibilidade de parceria como: Oferta de vagas de 

emprego; Visitas técnicas; Doação de roupas/calçados ou outros artigos para o brechó 

Colmeia. Também foi cogitada uma possível consultoria com profissionais da associação. 

 Blue Note São Paulo 

O contato inicial ocorreu devido a estação vivência para alunos do curso de bartender, 

pois não tínhamos bares suficientes para todos. O estabelecimento abriu portas para 

que 02 alunos da tarde realizassem a vivência e um deles foi contratado como bar-back, 

ao todo 4 alunos já trabalham na rede e ainda falamos sobre possibilidades de outras 

parcerias com a rede.   

 Padaria Bella Paulista 

Em conversa com a responsável pelo setor de RH, Sra. Rosana, foram apresentados os 

trabalhos realizados pela Instituição. Conversamos sobre possíveis ações de parceria 

como a contratação dos ex-alunos, doação da nota fiscal paulista e desenvolvimento de 

cursos para os colaboradores. 
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Uma ação foi iniciada com a indicação dez alunos de bartender para uma vaga CLT na 

área de bar.  

 Rede Cidadã  

Recebemos na instituição a visita da Sra. Damaris Teixeira do setor de Empregabilidade 

da Rede Cidadã para uma visita institucional.  

Foi explicado o processo de encaminhamento dos alunos ao mercado de trabalho e ela 

manifestou o interesse em realizar uma parceria com a Colmeia para indicação dos 

alunos às vagas que dispõe no setor de varejo.  

 Nespresso  

Participamos da seleção de aprendizes e atendentes de boutique na empresa Nestlé- 

Nespresso junto a profissional Renata Soares - Analista de Recrutamento e Seleção-. 

Foram convocados 10 alunos da instituição para participar do processo.  

Foi uma experiência muito positiva, posteriormente indicamos o banco de ex- alunos do 

curso de barista para concorrer as vagas na empresa.     

 Restaurante Aragon 

Visitei o restaurante Aragon com o objetivo de pensar em parcerias para os projetos da 

organização.   

 Flúor Engenharia 

Em conversa com a gerente de RH e com a gestora dos aprendizes sobre o desempenho dos 

mesmos, ambas relataram estarem muito satisfeitas com a produtividade e engajamento dos 

jovens e estavam conseguindo passar atividades mais complexas do departamento. Relataram 

que a empresa cogita a possibilidade de efetivação ao término do contrato. 

Sobre os demais projetos que a Colmeia realiza aproveitamos para convidar os gestores para 

uma ação voluntaria corporativa onde os mesmos poderiam dividir seus conhecimentos técnicos 

e experiências pessoais com os alunos da Qualificação Profissional. 

 Hotel Transamérica 

Foram apresentados os projetos sociais da instituição e o que mais chamou a atenção da 

empresa foi o de Qualificação Profissional, sendo assim houve a abertura de 1 vaga efetiva para 

bartender.  
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 CAMP-Centro 

Visitamos o CAMP - Centro, localizado na Associação Comercial de São Paulo.  

Sr. Irineu Burin ex-aluno da Orientação Vocacional, em 1960, atualmente com 76 anos foi quem 

fez a nossa aproximação.  

Durante a visita conhecemos o Sr. José Alarico Rebouças - Presidente do Camp, que nos 

apresentou as instalações do prédio onde funcionava a convecção do Diário Oficial de São Paulo.  

Ações de parceria:  

Divulgar as vagas do CAMP p/ os alunos da Colmeia  

Levar os grupos de alunos para palestras na Associação Comercial  

Serviços de conciliação e negociação no PAS. 

 Adega Santiago 

Em continuidade as ações de abordagens visitamos a Sra. Luzia Andreya, da área de  Recursos 

Humanos da Adega Santiago e Taberna 474,  o estabelecimento está presente com 5 unidades 

em SP e uma no RJ. 

Conversamos sobre diversos assuntos como a contratação de nossos alunos como aprendizes e 

CLT, treinamento para os funcionários, drink Colmeia nos bares da rede, curso de gastronomia. 

A empresa ficou de fechar uma agenda para conhecer melhor o trabalho da instituição. 

 Fábrica de Bares 

Visitamos a Fábrica de Bares, no espaço do Bar Brahma a rede é responsável pela a 

administração de 18 bares em SP e RJ, alguns alunos já estão trabalhando em bares da rede 

como o Blue Note e o Arcos, pretendemos expandir o número de contratações na rede.  

 BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 

A Colmeia recebeu o convite para participar do 51º Encontro Comercial. Tivemos a 

oportunidade de divulgar o Programa Aprendiz Colmeia, conversar com potenciais 

apoiadores e profissionais interessados em realizar voluntariado corporativo.  

Fomos surpreendidas ao receber em nosso estande um colmeiano, Sr. Irineu Burin, que 

fez orientação vocacional na instituição e conheceu a nossa fundadora Marina Cintra, 

sem dúvida foi um momento de grande emoção para todos.  
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Durante a feira foram contatados os proprietários e diretores da empresa Raidho 

Viagens Turismo Ltda., que posteriormente abriu uma vaga para assistente 

administrativo.   
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Captação de recursos 
 

Eventos 

 

 Feira do Aconchego 

A Feira foi realizada em maio em parceria 

com a Cruzada Pró-Infância  

Data do evento: De 9 a 11 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garimpo Colmeia  

Recebemos diversas doações de vestuários, calçados e utensílios 

que foram disponibilizados pelo Garimpo Colmeia. Foi realizado em 

junho com o apoio de uma equipe de voluntárias e conselheiras da 

Colmeia. 

Data do Evento: De 13 a 15 de junho de 2019. 

 

 

 Armazém de Natal. Este evento reuniu expositores 

e o Garimpo Colmeia. 
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Doações: 

 Hotel The Word/Travel Inn 

Doação de hospedagem para casal, um final de semana.  

 At Keany 

Doação de um fogão de 6 bocas. A indicação da instituição foi realizada por uma ex aluna do 

programa de qualificação que trabalha na empresa At Keany 

 Bertelsmann  

Doação de 22 computadores seminovos para o laboratório de informática e área administrativa.  

 GTM Chemicals   

Os colaboradores da empresa realizaram campanha de agasalho onde foi possível conseguir 

roupas masculinas, femininas além de cobertores e mantas em ótimo estando.  

 Clinica Fares 

Realizaram campanha para doação de brinquedos junto aos clientes e doaram às crianças da 

Colmeia.  

 Linx 

5 notebooks. 

 Heartbike   

20 bicicletas para gremistas até 10 anos 
 
 Instituto Legado 
Bolsa de 100% valor original do curso R$ 4.909,00, realizado pela faculdade FESP ( Faculdade 
Educação Superior do Paraná), para a funcionária Gisleine Rosário. 

 PwC Brasil 

40 kits de brinquedos e 40 kits de livros de literatura infantil para as crianças com idade entre 7 
e 15 anos 
 
 SAMSUNG 
Doação de painéis (pintura) na biblioteca e sala de atendimento psicopedagógico, estantes e 
pufs para a biblioteca, araras e pintura da sala destinada ao Garimpo, pintura da área destinada 
a lanches dos usuários.  
 
 Fundação Salvador Arena 
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 Colmeia doou à ONG VIDA E SURF (https://www.vidaesurf.org/) , uma entidade sem 

fins lucrativos, localizada em Peruíbe, equipamentos usados que foram substituídos por 
novos. 
 

 12 desktops Dell optplex 330; 
 12 monitores Dell E176FPc; 
 10 mesas de computadores 
 10 cadeiras, 12 teclados Dell; 5 mouses; kit de cabos de energia e kit cabos 

VGA. 
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Voluntariado: 

 

Nome Ação Principal   Carga horária   Valores  Total 

Atividade INSTITUCIONAL 

    
    

Bruna Bucci Acompanhamento Jurídico   40 R$ 250,00 R$ 10.000,00 

Alan Marques da Silva Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Erick Levy Castro Silva Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 6 R$ 30,00 R$ 180,00 

Gisely Gomes da Silva Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Hellen Damião Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 2 R$ 30,00 R$ 60,00 

Larissa Lopes Silva Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 2 R$ 30,00 R$ 60,00 

Marcos Vitor dos Santos Freire Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Mércia Oliveira Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Vitor Matos Santos Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Vivian Costa Moreira Apoio - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Liliana de Gregório  Assistente Admistrativo - Arquivo sede   963 R$ 30,00 R$ 28.890,00 

Erica da Silva Martins cadastramento de nota fiscal paulista Aluno IGMK 4 R$ 20,00 R$ 80,00 

Paloma de Jesus Saudades cadastramento de nota fiscal paulista Aluno IGMK 5 R$ 20,00 R$ 100,00 

Verônica Silva dos Santos Cadastramento de nota fiscal paulista   78 R$ 20,00 R$ 1.560,00 

Wira Nunes Vieira de Castro Desenvolvimento Site Colmeia   13 R$ 150,00 R$ 1.950,00 

Isadora kalil Godoi Horta   13 R$ 40,00 R$ 520,00 

Eduardo Alexandre Dutra Horta    225 R$ 40,00 R$ 9.000,00 

Alan Marinho de Sousa Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Andreza Nogueira da Silva Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Daniel Malcher da Silva Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Denise Félix Pereira Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 6 R$ 30,00 R$ 180,00 

Maria Clara de Lima Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Mônica Poma Mamani Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Paulo Reis de Aquino Rocha Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Samantha França de Paula Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Vitória de Lima Recepção - Evento Feira do Aconchego Aluno IGMK 3 R$ 30,00 R$ 90,00 
     

R$ 53.990,00 

  
     

ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

Nome Ação Principal Projeto Carga horária   Valores  Total 

Derivan Ferreira Souza Palestra alunos Bartender DIAGEO 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Valfridia Barbosa e Silva apoio ao Atendimento Psicopedagógico Grêmio 51 R$ 100,00 R$ 5.100,00 

Luciana Wiss Atendimento às famílias do grêmio Grêmio 160 R$ 50,00 R$ 8.000,00 

Marcia Maria Machado Monteiro Atendimento às famílias do grêmio Grêmio 268 R$ 50,00 R$ 13.400,00 

Danielle M.M.M.Bezerra Participação entrevista com famílias do grêmio  Grêmio 5 R$ 50,00 R$ 250,00 

Maria Sá Jogo Vida Financeira IGMK 3 R$ 100,00 R$ 300,00 
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Vanessa B. Jogo Vida Financeira IGMK 3 R$ 100,00 R$ 300,00 

Juliana Mohor Palestra Educação Financeira IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Junko Watandel Palestra Educação Financeira IGMK 3 R$ 100,00 R$ 300,00 

José Falcão Coelho de Castro Palestra Financeiro e Você IGMK 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Gabriel Augusto Souza Tavares Palestra Planejando o Futuro IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Juliana Sardinha Rafael Palestra Planejando o Futuro IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Letícia b. Braz Palestra Planejando o Futuro IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Victor Cardoso Restivo Palestra Planejando o Futuro IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Erika Martins dos Anjos Palestra Profissional / Jogos Didáticos IGMK 3 R$ 100,00 R$ 300,00 

Anderson Assunção Palestra sobre Carreira IGMK 3 R$ 100,00 R$ 300,00 

Rodrigo Simas Mielke Palestra sobre Carreira / Palestra sobre Vendas IGMK 7 R$ 100,00 R$ 700,00 

Glaucia Amorim Palestra sobre Educação IGMK 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Vinicius do Carmo Palestra sobre Educação Financeira IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Wellington Lanza Palestra sobre Educação Financeira IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Eduardo Dellavolpi Ribeiro Palestra sobre Finanças IGMK 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Patricia Ramos Gaspar Rennó Simulação Entrevista de Emprego IGMK 3 R$ 150,00 R$ 450,00 
     

R$ 31.800,00 
      

CONSELHO E DIRETORIA 

15 - Conselheiros  Assembléias   90 R$ 62,00 R$ 5.580,00 

Daniela Franco Organização de Feiras   48 R$ 40,00 R$ 1.920,00 

Diretoria - tesoureiro Atividades diversas   12 R$ 62,00 R$ 744,00 

Giovana Paula Leite Costa Acompanhamento Jurídico   56 R$ 250,00 R$ 14.000,00 

Marizilda Organização de Feiras   96 R$ 40,00 R$ 3.840,00 

Patricia Capobianco Organização de Feiras   96 R$ 40,00 R$ 3.840,00 

Presidente Atividades diversas   250 R$ 62,00 R$ 15.500,00 

Renata Gonçalves Organização de Feiras   110 R$ 40,00 R$ 4.400,00 
     

R$ 49.824,00 

Total Geral     R$ 135.614,00 
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Capacitações da equipe técnica 
  

 

Em 24 de abril, Gisleine Rosário, participou de encontro entre gestores de organizações sociais 

e empresas sobre o programa aprendiz, realizado pela instituição CENLEP - Educação 

Profissional.  

Durante o evento ocorreu palestra sobre Vendas Sustentáveis e Gestão do Tempo, promovido 

pela palestrante Tieme Yashimata, Estrategista Social, idealizadora da MONTTAINAI no Brasil. 

 

Empreendedorismo Social e Negócios Sociais 

A partir da participação em edital aberto pelo Instituto legado, a Colmeia pôde indicar um 

funcionário para participar como bolsista do curso:  Empreendedorismo Social e Negócios 

Sociais. A funcionária Gisleine Rosária foi a indicada e participou com 100% de bolsa, sendo o 

valor do curso de R$ 4.909,00.  

O curso, na modalidade de ensino a distância teve 360 horas de duração e ocorreu entre outubro 

de 2018 a outubro de 2019. O curso é de autoria do Instituto Legado em parceria com a 

faculdade FESP (Faculdade Educação Superior do Paraná) 

Objetivo do curso: 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.  O TCC -  trabalho de conclusão de curso, foi 

desenvolvido sobre o desemprego juvenil. A formatura ocorreu em 17/10/2019, em Curitiba, 

durante o Evento do Legado Experiência, no Teatro Fernanda Montenegro. Estiverem presentes 

Marisa Donatiello e Gisleine Rosário. 
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Seminário sobre Aprendizagem no Brasil Perspectivas 

Em 23 de agosto de 2019, Gisleine Rosário, participou do seminário promovido pelo CIEE, 

estavam presentes instituições formadoras e os representantes que atuam diretamente com a 

Lei de aprendizagem. A mesa foi composta pelos seguintes representantes: 

 Humberto Casagrande - Superintendente geral do CIEE  
 Fernando de Holanda Barbosa Filho- Secretário de Políticas Públicas   
 Rosemary Fernandes Moreira- Procuradora do Trabalho, coordenadora regional da 

Coorde infância  
 Patrícia Pulgas- Gerente Geral de RH da Magazine Luíza 

Durante o evento foi apresentada uma pesquisa realizada pelo FIPE- Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas, a pesquisa trouxe dados sobre a evolução dos aprendizes no Brasil, e os 

ganhos para o país com a Lei de Aprendizagem.  

 

Evento sobre a Lei de Aprendizagem 

Em14 de novembro, Gisleine Rosário, participou de evento realizado na OAB, estiveram 

presentes várias instituições formadoras, empresas e autoridades. O objetivo do encontro foi 

demostrar as possíveis modificações na legislação que se aprovadas poderão interferir 

diretamente no trabalho das organizações sociais de assistência social, além de trazerem 

prejuízos diretos aos aprendizes.  

A FEBRAEDA compôs a mesa de debates e posicionou-se sobre os avanços durante diálogos com 

os Deputados e Senadores em Brasília.  

O ong Espro trouxe dados e pesquisas sobre os impactos positivos da aprendizagem, assim como 

o CIEE apresentou uma pesquisa realizada com o Data Folha e FIPE sobre as conquistas da lei a 

nível nacional. Representantes das empresas Unilever e Aon Seguros tiveram uma fala sobre a 

importância do programa aprendiz na empresa, o quanto trouxe de engajamento e 

oportunidades de desenvolver talentos e profissionais qualificados.  

O Ministério Público e a Superintendência do Trabalho realizaram uma explanação sobre as 

perspectivas de apoio e fortalecimento da Lei de Aprendizagem.  

Palestrantes: Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho, Fábio do Amaral Sanches, Alessandro 

Saade e Marcelo Gallo.  
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Workshop Gooders 

Em 23 de maio, Daniel Alves, participou do workshop que apresentou novos produtos na área 

de tecnologia e que estão disponíveis para o Terceiro Setor. Foi lançado também pela Gooders 

um programa de recompensa para voluntários, colaboradores e instituições. 

 

Fábrica Lenovo 

Em 19 de março, Daniel Alves, visitou a fábrica da Empresa Lenovo, através de um fornecedor 

(Digital Works). 

Apresentaram novo portfólio de produtos, a linha de montagem de notebooks e servidores, área 

administrativa, logística e engenharia. 

 

Gestão de Voluntariado 

No dia 26 de fevereiro, na sede da Colmeia, ocorreu um encontro entre representantes do 

Instituto Uno e das organizações, Abc Aurora, Abpa, Aacc, Abads e Lar Maria Sininha e 

Construindo o Futuro.  

O encontro foi conduzido pelo fundador do Instituto Uno, Sr. Rubens Salles de Carvalho Jr., que 

apresentou a metodologia utilizada. O Instituto qualifica voluntários para realização de 

trabalhos de educação de longo prazo e alto impacto. Atuam com 100% de voluntários para 

alfabetizar crianças e adolescentes acolhidos. Foi um grande aprendizado conhecer a 

metodologia que inspirou as organizações em suas práticas com voluntários.  Participaram deste 

evento Roque Nascimento e Marisa Donatiello. 

 

Seminário Cívico Internacional  

O Grupo de Conhecimento no Investimento Social Privado (ISP) promoveu no dia 31 de outubro, 

o encontro “Panorama e agenda da produção de conhecimento sobre o terceiro setor”.  Teve o 

objetivo de apresentar o grupo – do qual o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

participa por meio do Mapa das OSCs – e debater a utilização de dados e conhecimento sobre a 

sociedade civil organizada do país.  
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O evento foi gratuito e realizado no auditório da FGV-EAESP. O encontro fez parte do projeto 

Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil (Sustenta OSC). Estiveram 

presentes Marisa Donatiello e Gisleine Rosário. 
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Colmeia na Mídia 
 

Publicação Jornal Amarelinho 
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Novo Site da Colmeia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso canal no Youtube  
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Parcerias 
 

Foram encaminhadas propostas de parcerias para: 
 Nespresso 
 Instituto Cooperforte  
 Instituto EDP “Caminhada Digital” 
 Fundação Salvador Arena 
 Padaria Bela Paulista proposta para Santo Grão 
 Cultivando Sonhos 
 Edital credenciamento da rede de parceiros  

 
 
Parcerias estabelecidas no exercício: 

 

Walking Football Brasil 

Walking Football é uma modalidade de futebol voltada para a população sênior, onde é 

proibido correr e o contato físico é reduzido, tornando o esporte mais inclusivo e 

acessível. 

A partir de diálogos estabelecidos com Raoni Biasucci e Ricardo Leme e em visitas ao 

espaço da Colmeia, estabelecemos uma parceria com o intuito de expandir o uso da 

quadra poliesportiva da Colmeia para pais e familiares dos usuários dos programas da 

casa, moradores do bairro e participantes do projeto 60+   
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Instituto Cooperforte 
 
O instituto lançou um edital, pela plataforma do Bússola Social, para apoiar projetos 

alinhados a ODS, direcionados a capacitação de pessoas e sua inserção no mundo do 

trabalho. 

A Colmeia concorreu com o Projeto “Enter” Para o Mundo do Trabalhou e foi aprovada. 

O projeto visa capacitar 30 jovens, de 18 a 25 anos, em cursos de assistente 

administrativo com ênfase em informática; promover o desenvolvimento pessoal dos 

atendidos para fortalecer suas atitudes intra e interpessoais e incluir 70% dos atendidos 

no mundo de trabalho. 

A execução do projeto ocorrerá em 2020, entre março e dezembro, o instituto fica 

localizado em Brasília – DF, e em novembro recebemos a visita de representantes para 

conheceram as instalações da Colmeia e se reunirem com a equipe técnica responsável 

pelo projeto e a presidente Maria Lucia R. Capobianco Porto, para alinhamento de 

objetivos comuns. 

 

Cultivando Sonhos 

 

A Colmeia foi procurada pelo Sr. Joao Francisco Dias de Souza, idealizador do Projeto 

Cultivando Sonhos. O projeto atua na região do Jardim Ângela com crianças e 

adolescentes acolhidos pelos SAICAs - Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes, prioritariamente na área de alfabetização. O projeto pretende 

ampliar suas ações e oferecer cursos de qualificação para adolescentes em via de 

desligamento do SAICA e recém desligados, pois ao se desligarem precisam obter renda 

para seu sustento pessoal. 

Ao longo do ano foram realizadas várias reuniões na tentativa de organizar uma turma 

de jovens a serem atendidos na sede de uma igreja local, devido ao alto custo com 

transporte público.  

Posteriormente fomos apresentados para uma equipe da UNIFESP, que executa um 

projeto semelhante de qualificação profissional para jovens, intitulado PIRADO, que 

ofereceu sua sede, localizada no terminal Santo Amaro. 
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A partir da inclusão da UNIFESP ficou estabelecido que o curso será ampliado para 

adolescentes e jovens da zona sul, com aulas presenciais nas sedes da Colmeia e da 

Unifesp. 

O curso escolhido foi o de assistente administrativo, com carga horária de 120, 

destinado a 30 participantes. 

O processo de discussão foi longo, pois além das definições foi preciso captar recursos. 

A partir de um trabalho realizado pelo Cultivando foi possível captar 2/3 dos recursos 

necessários e a partir de uma indicação da presidente da Colmeia, foi possível completar 

o 1/3 faltante. O curso terá seu início em março de 2020. 

 

Fundação Salvador Arena 

 

A Fundação Salvador Arena abriu edital, pela plataforma Bússola Social para o                                    

“ Programa de Apoio a Projetos Sociais” que visa o fortalecimento do terceiro setor, e 

de suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas das organizações não-

governamentais com potencial de transformação, promoção e desenvolvimento das 

parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco social, residentes em uma 

ou mais cidades da Região do ABC Paulista, São Paulo-Capital, Baixada Santista e outros 

municípios limítrofes da cidade de São Paulo. 

A Colmeia participou do edital com o projeto “Renovação do Laboratório de 

Informática”, com o objetivo de oportunizar aos adolescentes e jovens atendidos no 

Programa Construção da Cidadania - Capacitação para o 1º Emprego melhores 

condições de infraestrutura e novos conhecimentos, que possibilitem chances de 

inserção no mercado de trabalho 
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O valor investido pela Fundação no projeto de R$ 88.139,37, destinados a aquisição de 

computadores, softwares, mobílias, persianas entre outros.  

A modernização realizada pelo projeto beneficiará, por muito tempo, adolescentes e 

jovens que buscam a instituição para desenvolverem suas potencialidades e 

aumentarem suas chances de ingresso no mercado de trabalho, sendo este bastante 

exigente quanto a qualificação, ainda que básica, porém fundamental no cotidiano do 

trabalho a ser realizado. 

 

 

Grupo Trabalho60+ 
 
A partir da aproximação feita pelo conselheiro da Colmeia, Sergio Grinberg, e demais 

representantes do grupo 60+ do qual ele também é membro, foi possível estabelecer 

uma parceria para a realização do projeto “Loungevidade na Colmeia”. 

O objetivo principal da proposta é mobilizar seniores ativos para atividades produtivas 

e criativas e a realização de trabalhos intergeracionais com os usuários da Colmeia e 

seus familiares. 

Ao longo do ano ocorreram encontros semanais, todas as terças-feiras à tarde. Os 

encontros foram abertos e gratuitos. Foram oferecidas diversas atividades como cursos 

e workshops para o público em geral com o intuito de ampliar a captação de recursos 

da instituição e atender ao objetivo do grupo que busca trabalho e negócios de forma 

colaborativa, com justa remuneração. Ao final do ano foi realizada uma avaliação onde 

constatou-se que o objetivo de realizar cursos livres e pagos, não obteve o êxito 

esperado. Porém, aconteceram momentos de interação entre os públicos e os 

encontros abertos foram de grande valor para a troca de experiências e conhecimentos. 

 



 

68 | P á g i n a  
 

Quadros e tabelas 
 


