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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 
CNP J/ME N° 5l.549.301 10001-00 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

766630 /202 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2021, às 12h30 em segunda convocação, em 

conformidade com o edital publicado no Boletim Servir n° 4294 de 05 (cinco) de abril 

de 2021, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária da Associação de Ensino Social 

Profissionalizante - ESPRO, por meio de videoconferência, os Associados signatários da 
lista de presença e confirmação via correio eletrõnico, anexos à presente Ata . 
Cumprindo as atribuições previstas no artigo 15 do Estatuto Social da Associação, 
assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho Diretor, Sr. Luiz Augusto 
Prado Barreto, que indicou a mim, João Gilberto Marcondes Machado de Campos, 
para secretariá-lo. Aberta a sessão o Sr. Presidente deu boas-vindas aos presentes e 
realizou a leitura do edital de convocação com a seguinte ORDEM DO DIA: (i) . 
aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020; e (ii) eleição do Conselho Diretor -
Biênio 2021/2023. 

Deliberação: Apresentadas aos Associados as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020 com o parecer favorável do Conselho Fiscal 
do ESPRO, bem como o parecer dos Auditores Independentes BDO, o Presidente da 
Mesa prestou os esclarecimentos solicitados pelos Associados. Após a apresentação e 
esclarecimentos pelo Presidente da Mesa, os Associados presentes deliberaram da 
seguinte forma: 
(i) cumprindo as atribuições previstas no artigo 18, II do Estatuto Social, os Associados 
presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalvas : o relatório do Auditor 
Independente BDO com as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas (Anexo 
I) e o Parecer do Conselho Fiscal do ESPRO (Anexo 11) ; 

(ii) ato contínuo, em conformidade com o artigo 18, I do Estatuto Social, os Associados 
presentes elegeram por unanimidade os seguintes novos membros para a composição 
do Conselho Diretor para o biênio 2021/2023, cujo mandato se iniciará em 1 ° de maio 
de 2021: 

a. Sr. Antonio Carlos Pela, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de 
bens, economista e administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 
3.071.065-01 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 059 .556.378-34, residente e 
domiciliado na R. Dr. Cintra Gordinho, 18 Cj 01 , Alto da Lapa, São Paulo/SP, CEP 
05083-000; 

b . Sr. Arthur Teixeira Mendes Neto, brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro e administrador, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 4.927.173 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 763.097.898-72, residente e 
domiciliado na Rua Itacolomi, 561 - 2° andar - Higienópolis - São Paulo/SP - CEP 
01239-020; 

c. Sr. Clovis Tharcísio Prada, brasileiro, casado em regime de comunhão universal 
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 

CNP J/ME N° 51.549.301/0001-00 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSElHO DIRETOR 

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2021, às 9hOO em primeira convocação, reuniram
se para realizar a Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - ESPRO, por meio de videoconferência, os membros do 
Conselho Diretor, signatários da lista de presença anexa a presente ata . Assumiu a 

presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho Diretor, Sr. Luiz Augusto Prado 
Barreto, que indicou a mim, João Gilberto Marcondes Machado de Campos, para 
secretariá-lo. Aberta a sessão o Presidente deu as boas-vindas aos presentes e realizou 
a leitura do edital de convocação com a seguinte ORDEM DO DIA: I. Eleição da mesa 
diretora do Conselho Diretor - biênio 2021/2023; 11. Composição dos comitês técnicos e 
nomeação dos membros conselheiros independentes dos comitês; 111. Apresentação da 
pesquisa de clima; e IV. Apresentação do plano de ação e deliberações para a 
implementação da nova Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"). 

Deliberações: 

O Presidente iniciou a reunião trazendo para a deliberação a primeira pauta da ordem 
do dia: 

(i)eleição da mesa diretora do Conselho Diretor - biênio 2021/2023. Em conformidade 
com o artigo 22, I do Estatuto Social do ESPRO os Conselheiros elegeram por 
unanimidade a seguinte composição da Mesa do Conselho Diretor: 

CARGOS E CONSELHEIROS 
Presidente Luiz Augusto Prado Barreto 
1 ° Vice-Presidente ' João Gilberto Marcondes Machado de 

Campos 

2° Vice-Presidente -- Arthur Teixeira Mendes Neto 
Secretário 

, 
Antonio Carlos Pela 

Membro Fernando de Almeida Nobre Neto 
Membro Clóvis Tharcísio Prado 
Membro Fernando Pereira de Matos 
Membro " Thadeu Teixeira de Freitas 
Membro Marcio Arroyo 

Para a votação da eleição da mesa diretora do Conselho Diretor - biênio 2021/2023 foi 
também considerado o voto enviado tempestivamente, por meio de correio eletrõnico, 
e anexo à presente ata do Sr. Fernando de Almeida Nobre Neto, em conformidade com 
a previsão do artigo 5°, parágrafo oitavo do Regimento Interno do ESPRO; 
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(ii) ato seguinte, o Presidente iniciou a deliberação do segundo tópico da ordem do 
dia, a composição dos comitês técnicos e nomeação dos membros conselheiros 
independentes dos referidos comitês. Em conformidade com o parágrafo segundo do 
Artigo 10° do Regimento Interno do ESPRO os Conselheiros decidiram por unanimidade 
reconduzir aos seus cargos nos comitês técnicos de assessoramento ao Conselho Diretor 
os seguintes membros: 

COMITÊ DE SUSTENTABILlDADE 

João Gilberto Marcondes Machado de Campos - Líder 

Fernando de Almeida Nobre Neto 

Luiz Augusto Prado Barreto 

Luiz Chrvsostomo de Oliveira Filho 

Maria Cristina Vervloet 

COMITÊ DE AUDITORIA, FINANÇAS E RISCOS 

Fernando Pereira de Matos - Líder 

Maria Cristina Vervloet 
Ulisses Viveiros 
Thadeu Teixeira de Freitas 

COMITÊ JURíDICO 

Luiz Augusto Prado Barreto - Líder 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

João Gilberto Marcondes Machado de Campos 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO INSITUTlCIONAL 

Antonio Carlos Pela - Líder 

Arthur Teixeira Mendes Neto 
Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

MEMBROS CONSELHEIROS INDEPENDENTES DOS COM ITÊS ACIMA M ENC IO NADOS 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

Luiz Chrvsostomo de Oliveira Filho 

Maria Cristina Vervloet 

Os membros dos comitês e os membros conselheiros independentes dos comitês 
técnicos ocuparão os respectivos cargos pelo mandato de dois anos, com início em 
01/05/2021 e término em 30/04/2023; 

( iH) na sequência o Presidente passou a palavra para o convidado Sr. Alessandro Saade, 
que coordenou a apresentação feita pela Sra . Maria Antônia Petrizzo. A Sra. Maria 
Antônia apresentou a pesquisa de clima organizacional realizada pela empresa Korn 
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impostas pela Pandemia. Toda a equipe foi parabenizada pelo Conselho Diretor pelos 
resultados obtidos. Após apresentação dos resultados os Conselheiros debateram com 

a Superintendência possíveis estratégias para a melhoria destes índices. O 
Superintendente informou ao Conselho Diretor que os resultados estão sendo divulgados 
para os respectivos gestores, para a elaboração de planos de ação. O Presidente 
agradeceu a apresentação e colocou o Conselho Diretor à disposição para o 
desenvolvimento dos resultados; 

(iv) após isso, o Presidente chamou a mesa a Sra . Martha Paiva responsável pela 
apresentação do plano de ação para a implementação da nova Lei Geral de 
Proteção de Dados ("LGPD"). A Sra. Martha atualizou os Conselheiros sobre o avanço 
do plano de adequação das políticas do ESPRO à LGPD. A convidada também 

apresentou para a votação dos conselheiros (a) a proposta de criação do cargo de 
Encarregado de Proteção de Dados; e (b) a constituição e composição de um grupo 
de trabalho denominado "Comitê de Privacidade de Dados" , ambas iniciativas na 
busca de atender às determinações da LGPD. Este Comitê seria constituído pela 
seguinte equipe: Gerente Jurídico, Gerente de TI , Gerente de Controladoria, 
Coordenador de DO, Advogado e Analista de Qualidade. Os Conselheiros sugeriram a 
inclusão de um membro do Conselho Diretor, tendo sido designado, por unanimidade 
dos votos, o Sr. Fernando Pereira de Matos para compor o Comitê de Privacidade de 
Dados do ESPRO. Em seguida, a Sra. Martha apresentou a Sra. Andressa Ferreira Martins 
Titus, indicada para o cargo de Encarregada de Proteção de Dados do ESPRO. Os 
Conselheiros concordaram e aprovaram por unanimidade a nomeação de Andressa 
Ferreira Martins Titus como Encarregada de Proteção de Dados da Associação e a 
criação do Comitê de Privacidade de Dados do ESPRO. 

Nada mais havendo a tratar, foi aberta a palavra aos presentes e não havendo 
manifestações adicionais, foram encerrados os trabalhos e eu, João Gilberto 
Marcondes Machado de Campos, lavrei a presente ata, que lida e conferida foi 
assinada pelo Presidente. 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 

® lU~~e~~eto ~ 
Joã Gilberto Marcondes Ma 

Presidente do Conselho Diretor 
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 

CNPJ/ME N° 51.549.301 10001-00 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2021, às 12h30 em segunda convocação, 
conforme edital enviado por e-mail para todos os associados e fixado no átrio da sede 
no dia 20 de abril de 2021, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária da 
Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, por meio de videoconferência , 
os Associados signatários da lista de presença e confirmação via correio eletrônico, 
anexos à presente Ata. Cumprindo as atribuiçôes previstas no artigo 15 do Estatuto 
Social da Associação, assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho 
Diretor, Sr. Luiz Augusto Prado Barreto, que indicou a mim, Arthur Teixeira Mendes Neto, 
para secretariá-lo. Aberta a sessão o Sr. Presidente deu boas-vindas aos presentes e 
realizou a leitura do edital de convocação com a seguinte ORDEM DO DIA: eleição do 
Conselho Fiscal - Biênio 2021/2023. 

Deliberação: 

Em conformidade com o artigo 18, inciso I do Estatuto Social os Associados presentes 
elegeram por unanimidade os seguintes novos membros para a composição do 
Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023, cujo mandato se iniciará em 1 ° de maio de 
2021 : 

a. Hugo Maia de Arruda Pereira Filho, brasileiro, casado em regime de 
separação de bens, executivo, portador da Cédula de Identidade RG n° 
66.026.246 SSP /SP, inscrito no CPF sob o n° 011 .162.688-92, residente e 
domiciliado na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 - 10° andar - Vila Nova 
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543- 121 ; 

b . Irineu de Mula, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.427.040 SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o n° 610.063.438-49, residente e domiciliado na Av. Francisco 
Matarazzo, n° 1.400 - 1 ° andar - Torre Torino - Água Branca - São Paulo/SP -
CEP 05001-040; e 

c. Pedro Jose Manfrin, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.911.393 SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o n° 899.542.978-04, residente e domiciliado na Rua Emir 
Nogueira, n° 473 - Parque São Domingos - São Paulo/SP - CEP 0510 1-120. 

Nada mais havendo a tratar, foi aberta a palavra aos presentes e não havendo 
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manifestações adicionais, foram encerrados os trabalhos e eu Arthur Teixeira Mendes 
Neto, lavrei a presente ata, que lida e conferida foi assinada pelo Presidente. 

São Paulo, 28 de abril de 2021 

Presidente do Conselho Diretor 
Presidente da Mesa 

@ 
QYv.L~LJ 
Arthur Teixeira Mendes Neto 

Secretário Designado 
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 
CNPJ/ME N° 51.549.301/0001-00 

TERMO DE POSSE 

766632 720 t 

Em 28 de abril de 2021, às 12h30, por meio de videoconferência da Assembleia 

Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE -

ESPRO, associação sem fins lucrativos, localizada na Rua da Consolação, n0247, 

11 ° andar, conjuntos 91 e 92, esquina da Praça Desembargador Mario Peres s/n., 

no subdistrito - Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-000, o Sr. Hugo Maia de 

Arruda Pereira Filho, brasileiro, casado em regime de separação de bens, 

executivo, portador da Cédula de Identidade RG n° 66.026.246 SSP /SP, inscrito 

no CPF sob o n° 011 .162.688-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo de 

Souza Aranha, 153 - 10° andar - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-

121, foi eleito como membro do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO, conforme deliberado em Ata de 

Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data. 

o Conselheiro eleito declara ter ciência que o seu mandato se inicia em 1 a 

[primeiro) de maio de 2021 e se encerra em dois anos, em observância ao 

disposto no artigo 13 do Estatuto Social da entidade, aceitando referido cargo 

e assumindo o compromisso de exercê-lo com dedicação e lealdade, sempre 

observando a legislação vigente e o Estatuto Social da Associação. 

São Paulo, 28 de abril de 2021 

~~hQ~1 
r 

Hugo Maia de Arruda Pereira Filho 

--_. __ .•.. _--_._ .... _--_._- - ---------_ .. _ .. _--_._. __ ._ .... -._ ...... _ .. _ ..... __ ..... __ ... __ ._ .... -... _. __ ... _--_._----.-.. __ ._._._._---.--".-,,-,,-.- _ ... -..... _----.. --
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO 
CNPJ/ME N° 51.549.301/0001-00 

TERMO DE POSSE 

Em 28 de abril de 2021, às 12h30, por meio de videoconferência da Assembleia 

Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE -

ESPRO, associação sem fins lucrativos, localizada na Rua da Consolação, n0247, 

11 ° andar, conjuntos 91 e 92, esquina da Praça Desembargador Mario Peres s/n., 

no subdistrito - Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-000, o Sr. Irineu de Mula, 

brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, 

portador da Cédula de Identidade RG n° 2.427.040 SSP /SP, inscrito no CPF sob o 

n° 610.063.438-49, residente e domiciliado na Av. Francisco Matarazzo, n° 1.400 

- 1 o andar - Torre Torino - Agua Branca - São Paulo/SP - CEP 05001-040, foi eleito 

como membro do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 

PROFISSIONALIZANTE - ESPRO, conforme deliberado em Ata de Assembleia 

Geral Extraordinária realizada nesta mesma data. 

o Conselheiro eleito declara ter ciência que o seu mandato se inicia em 1 ° 

(primeiro) de maio de 2021 e se encerra em dois anos, em observãncia ao 

disposto no artigo 13 do Estatuto Social da entidade, aceitando referido cargo 

e assumindo o compromisso de exercê-lo com dedicação e lealdade, sempre 

observando a legislação vigente e o Estatuto Social da Associação. 

São Paulo, 28 de abril de 2021 

Irineu de Mula 
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ASSOCI;A;ÇÃO DE' ENSINO' SOCIAl PROPtSSIONAtIZANTE-· ESPRQ' 
CNPJ/ME N° 51.549.301/0001·00 

TERMO DE POSSE 

Em 28 de abril de 2021 , às 12h30, por meio de videoconferência da Assembleia Geral 

Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE -

ESPRO, associação sem fins lucrativos, localizada na Rua da Consolação, n0247, 11° 

andar, conjuntos 91 e 92, esquina da Praça Desembargador Mario Peres s/n., no 

subdistrito - Consolação, São Paulo/SP r CEP 01301-000, O Sr, Pedro Jose Manfrin, 

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da 

Cédula de Identidade RG nO 9.911.393 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nO 899.542.978-

04, residente e domiciliado na Rua Emir Nogueira, n° 473 - Parque São Domingos -

Sãe Paulo/SP - CEP 95-Hl1-120-, foi eleite· como membm do COAselho Fis-cal da

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO, conforme 

deliberado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data. 

O' Conse1heiro eleito' declara ter ciêncta que' o seu mandato' se' inieta em f<i- (primeiro) 

de maio de 2021 e se encerra em dois anos, em observância ao disposto no artigo 13 

do Estatuto Social da entidade, aceitando referido cargo e assumindo o compromisso 

de exercê-lo com dedicação e lealdade, sempre observando a legislação vigente e o 

Esfatüfo Sàcía!' da Assocíação. 

São Paulo, 28 de abril de 2021 

Pedro Jose Manfrin 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
51.549.301/0057-64
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
18/09/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESPRO 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R TIJUCAS DO SUL 

NÚMERO 
375 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
84.036-280 

BAIRRO/DISTRITO 
OFICINAS 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@ESPRO.ORG.BR 

TELEFONE 
(11) 3138-0080 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/09/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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Rua da Consolação, 247 – 11º andar, 01301-903 - São Paulo/SP 

 

 RELATÓRIO ANUAL PARA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CMAS  

1- Dados da Entidade: 

Nome: Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO 

CNPJ: 51.549.301/0057-64 

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 375, Oficinas -  

Município: Ponta Grossa UF: PR CEP. 84036-280 

Telefone: (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

 

Diretoria – Biênio 2021-2023 

Luiz Augusto Prado Barreto Presidente 

João Gilberto Marcondes Machado de Campos 1° Vice – Presidente 

Arthur Teixeira Mendes Neto 2° Vice – Presidente  

Antonio Carlos Pela Secretario 

Fernando de Almeida Nobre Neto Membro 

Clovis Tharcisio Prada Membro 

Fernando Pereira de Matos Membro 

Thadeu Teixeira de Freitas Membro 

Marcio Arroyo Membro 

 

2- Dados do representante legal: 

Nome: Alessandro Medina Saade 

Cargo desempenhado: Superintendente Executivo 

Mandato:                                         Vínculo Empregatício - CLT 

Telefone:                                          (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

 

3- Origem dos recursos que custeiam os serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais: 

Própria (recursos decorrentes da prestação de 

serviços) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$______Porcentagem_____ 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ 

doações de membros ou associados) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$_________Porcentagem_____ 

Privada (recursos de doações e parcerias com 

empresas e entidades privadas) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$_________Porcentagem_____ 
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Pública (recursos de subvenções, convênios e 

parcerias com órgão e entidades públicas) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$_________Porcentagem_____ 

Internacional Privada ou Pública (recursos de 

entidades internacionais ou países estrangeiros) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$_________Porcentagem_____ 

OUTROS: 

Os recursos utilizados pelo ESPRO foram oriundos 

de uma estratégia de diversificação de fontes de 

recursos previstas em seu Estatuto Social, sendo 

em sua composição a maior parcela oriundos de 

prestação de serviços e doações de empresas 

parceiras, visto que a assistência social tem 

natureza não contributiva em relação aos seus 

beneficiários.  

 

4- Informações sobre a inserção social da entidade: 

 

Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados estudos e 

pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários? 

( x )  SIM              (   )  NÂO 

 

A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação 

das atividades e serviços oferecidos? 

( x )  SIM              (   )  NÃO 

 

Descrição de como se deu a participação dos beneficiários: 

 

Trata-se de instrumentais técnicos e sistêmicos que, durante a extensão do programa estimula os adolescentes 

e jovens à participação efetiva; promove a avaliação e enfrentamento dos desafios pessoais, sociais e 

profissionais em ambiente corporativo; incentiva o autoquestionamento de forma a aguçar o senso crítico 

quanto às possibilidades concretas de melhorias das metodologias e temas abordados. 

 

A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos custos/ orçamentos 

destinados para as atividades e serviços prestados? 

(   )  SIM              ( x )  NÂO 

 

A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/instituições da comunidade em que atua, para 

ampliar o atendimento ao público alvo? 

D4Sign b456e257-8a66-4f24-b72e-629cc040552b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



    

 

     

 
 

+55 (11) 3138-0080 
 
 
 

Rua da Consolação, 247 – 11º andar, 01301-903 - São Paulo/SP 

 

( x )  SIM              (   )  NÂO 

 

Descrição das parcerias e/ou redes articuladas: 

Para o desenvolvimento das atividades o Espro tem como parceiros, os Equipamentos Públicos, Rede 

Socioassistencial e Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

Desde o início do estado pandêmico a articulação vem ocorrendo através de plataformas digitais, visto a 

Importância do isolamento social por conta da pandemia do covid-19 e suas variantes. 

 

A entidade realizou ações para dar visibilidade/denunciar os fenômenos relacionados ao público ao qual 

dirige suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do público alvo (campanhas, 

conferências, capacitação de lideranças, promove a conscientização acerca dos direitos e leis, etc.)? 

(   )  SIM              ( x )  NÂO 

 

O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram aproveitados pela 

entidade, para realização e divulgação de pesquisas? 

(   )  SIM              ( x )  NÂO 

 

A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual atuou? 

( x )  SIM              (   )  NÂO 

 

Como se deu essa capacitação? 

Os temas dos módulos foram definidos de acordo com as necessidades apontadas em pesquisa realizada 

com a equipe do Desenvolvimento Social (psicólogas, assistentes sociais, analistas e assistentes de 

desenvolvimento). As datas prospectadas não impactaram no formato de atuação dos colaboradores, e 

ocorreram na modalidade EAD. 

 

Módulo Público Duração Data 

Módulo 1 - Inteligência Emocional e 

Comunicação não violenta 

Assistentes Sociais, Psicólogas e Analistas 

e assistentes de desenvolvimento 
4h 08/09/21 

Módulo 2 – Habilidades do Futuro 
Assistentes Sociais, Psicólogas e Analistas 

e assistentes de desenvolvimento 
4h 19/10/21 

Módulo 3 – Rotinas de integração e 

Fluxo para Laudo por motivo de 

Baixo Desempenho e 

Inadaptabilidade. 

Assistentes Sociais, Psicólogas e Analistas 

e assistentes de desenvolvimento 
4h 23/11/21 

Módulo 4 – Fluxograma 
Assistentes Sociais, Psicólogas e Analistas 

e assistentes de desenvolvimento 
2h 

20/12/20

21 
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5- Avaliação 

 

A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? 

( x )  SIM              (   )  NÂO 

 

Quem participou das avaliações: 

 

A participação do público atendido ocorreu por meio do uso das redes sociais como ferramenta eficaz de 

Comunicação, meio de recebimento de depoimentos, sugestões e críticas. 

 

Resultados obtidos na avaliação: 

As avalições permitiram maior percepção e assertividade para aprimoramento e adequação do plano de 

atuação diante do contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19 e suas variantes. 

 

6- Em relação à contribuição da entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da 

cidadania: 

 

A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, fóruns, audiências públicas, entre outras)? 

(   )  SIM              ( x )  NÂO 

 

 

Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2022 

 

 

_____________________________________________ 

Associação de Ensino Social Profissionalizante 

Alessandro Medina Saade 

Representante Legal 
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Plano de Trabalho 2022 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Matriz 

Entidade Executora: Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO 

CNPJ Matriz: 51.549.301/0001-00 

Endereço: Rua da Consolação, 247 11°andar – Consolação - CEP  01301-903 – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

Representante Legal da Entidade 

Nome: Alessandro Medina Saade 

Cargo desempenhado: Superintendente Executivo 

Mandato:                                         Vínculo Empregatício - CLT 

Telefone:                                          (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

Responsável Técnico pela elaboração do plano de ação  

Nome: Tarsila Moura Ribeiro da Silva  

Cargo desempenhado: Assistente Social - Matriz 

Telefone: 11-97242-5896 

E-mail:  tarsila.silva@espro.org.br 

CRESS: CRESS 51416 

 

Filial – A ser inscrita: 

Entidade Executora: Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO 

CNPJ Filial: 51.549.301/0057-64 

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 375, Oficinas, Ponta Grossa/PR, CEP. 84036-280 

Telefone: (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

 

2. ÁREAS DE ATUAÇÃO -  

 

Proteção Básica: 

(x) Atendimento – Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho  

(X) Defesa e Garantia de Direitos 
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3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

O ESPRO – Associação de Ensino Social Profissionalizante, tem por objeto social estatutário desenvolver  

atividades de interesse público e social, de defesa e garantia de direitos aos adolescentes, jovens e suas 

famílias no campo da assistência social, em benefício da sociedade, de caráter beneficente e filantrópico. 

 

Parágrafo Primeiro do artigo 3º do Estatuto Social - o objetivo do ESPRO visa contribuir para o resgate e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enfrentamento das desigualdades sociais para a 

promoção da integração ao mundo do trabalho, nos termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição Federal, 

Lei Orgânica da Assistência Social e legislação correlata, bem como: 

I. Promover formação político-cidadã, desenvolvendo, resgatando e fortalecendo o Público inserido na 

Política Nacional de Assistência Social, por meio da reflexão crítica permanente como condição de 

crescimento pessoal e construção da autonomia para o convívio social e familiar; 

II. Articulação dos benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do trabalho; 

III. identificar e desenvolver capacidades e potencialidades de seu Público-alvo, promovendo o seu 

protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como 

o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência; 

IV. Desenvolver projetos, programas, serviços e ações de assistência social, beneficentes e  

Filantrópicas no atendimento do Público alvo, em prol da coletividade, do bem comum, no interesse social e 

comunitário, de forma universal; 

V. Executar Programas de Socioaprendizagem aos adolescentes e jovens nos termos da legislação vigente, 

bem como apoiar práticas complementares de profissionalização e aprimoramento profissional, visando 

promover a integração no mercado de trabalho. 

VI. Promover a cultura por meio do desenvolvimento de iniciativas culturais que contribuam para socialização 

e o protagonismo do adolescente e do jovem, suas famílias e comunidade; 

VII. Promover Programas de Aprendizagem e Socioaprendizagem nos termos da legislação aplicável; 

VIII. Executar programas de estágio como agente de integração, na forma da legislação aplicável; 

IX. Executar programas de ensino técnico profissionalizante na forma da legislação aplicável; 

X. Desenvolver atividades correlatas ou complementares ao seu objeto social não previstas neste artigo, desde 

que aprovadas pela Assembleia Geral. 

Parágrafo segundo do artigo 3º do Estatuto Social – o ESPRO tem como Público alvo de suas ações de 

assistência social, adolescentes e jovens, com idade entre 14 (quatorze) a 24 (vinte e quatro) anos, suas 

famílias e  comunidade,  coadunando  com  as  demais  políticas  Públicas  e  programas relacionados   à   

integração   ao   mundo   do   trabalho,   podendo   atuar   em   caráter complementar  com  órgãos  públicos  

e  parceria  com  empresas  privadas,  nacionais  ou Internacionais, e outras organizações da sociedade civil. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral 

O ESPRO tem por objetivo atividades de interesse público e social consistentes na assistência e na educação 

profissional aos adolescentes e jovens, por meio dos programas de Socioaprendizagem, em caráter 

beneficente e filantrópico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida através da formação político-

cidadã e formação técnica profissional, oportunizando a integração ao mundo do trabalho de adolescentes 

e jovens em situação de vulnerabilidade, risco e/ou violação de direitos, viabilizando enfrentamento das 

desigualdades sociais nos termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição Federal, Lei Orgânica da 

Assistência Social e legislação correlata. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

  Promover a formação político-cidadã, desenvolvendo e fortalecendo os vínculos familiares e 

comunitários do público inserido na Política Nacional de Assistência Social, por meio da reflexão crítica 

permanente como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia para o convívio social e 

familiar; 

  Articular os benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do 

trabalho; 

  Identificar e propiciar o desenvolvimento de capacidades e potencialidades de seu público-alvo, a 

fim de promover seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do 

trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência; 

  Desenvolver projetos, programas, serviços e ações de assistência social, beneficentes e filantrópicas 

no atendimento do público alvo, em prol da coletividade, bem comum, interesse social e comunitário. 

 

5. ORIGEM DOS RECURSOS 

 

Os recursos utilizados pelo ESPRO são oriundos de uma estratégia de diversificação de fontes de recursos 

previstas em seu Estatuto Social, sendo em sua composição a maior parcela oriundos de prestação de serviços 

e doações de empresas parceiras, visto que a assistência social tem natureza não contributiva em relação 

aos seus beneficiários.  

 

6. INFRAESTRUTURA 

 

O ESPRO oferece Infraestrutura com instalações físicas adequadas e apropriadas quanto habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança para a realização de suas atividades. 
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Unidade de Atendimento Infraestrutura 

 

 

POLO PONTA GROSSA 

 

01 Ar Condicionado 

01 Armário 

01 Sanitário Feminino 

01 Sanitário Masculino 

01 Sanitário Acessível 

16 Computadores 

01 Data Show 

01 Impressora 

01 Laboratório 

01 Mesa Instrutor 

01 Quadro Branco 

01 Sala de Atendimento Individual 

01 Sala de Treinamento 

 

7. DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS DAS PORTARIAS Nº148/2020 E 337/2020 DO MINISTERIO DA 

CIDADANIA E PORTARIA CONJUNTA 20/2020 DO MINISTERIO DA ECONOMIA E MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

7.1 Adaptação do programa, projetos e ações no contexto da pandemia do novo coronavírus – COVID 19 

 

Face ao contexto de mudanças imprescindíveis e a necessidade do isolamento social em decorrência da 

pandemia do covid-19, o  ESPRO, cumprindo seu papel de responsabilidade social, seguindo as orientações 

da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, dos Governos Estaduais e Municipais, engajados 

no enfrentamento de medidas de prevenção e combate a proliferação, em especial as normativas do 

Ministério da Cidadania, realizou a reorganização do programa, projeto e ações adaptando as ofertas diante 

do cenário epidemiológico local. 

 

A reorganização da execução do programa, projeto e ações ofertados, foram pensados privilegiando a sua 

continuidade e minimizando os impactos suportados pelos atendidos para que não haja prejuízo à formação 

político-cidadã e técnico-profissional, bem como das atividades teóricas e práticas, principalmente dos 

aprendizes inseridos no Programa de Socioaprendizagem, de suas famílias e comunidade que estão inseridos. 

 

Além dos atendimentos realizados nos termos das Portarias 148/2020 e 337/2020 do Ministério da Cidadania, 

esclarece-se que para a implantação dessas medidas o ESPRO fez um estudo de vulnerabilidade de acesso 

dos, adolescentes/jovens e núcleo familiar, garantindo a efetividade do atendimento.  
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Além disso, o ESPRO continuará a realizar as orientações e/ou atendimentos no melhor formato para o 

atendido e nos termos das orientações da Assistência Social, adotando medidas de segurança e flexibilização 

de horários de funcionamento. Garantindo a porta de entrada para o público atendido por meio do processo 

de gerenciamento para atendimento de todas as demandas, de acordo com as necessidades do 

adolescente/jovem e núcleo familiar, o que possibilita o acompanhamento periódico. 

 

O ESPRO, atua em todo país e através do SUAS é possível desenvolver maior articulação com os Conselhos de 

Assistência Social e da Criança e do Adolescente afim de tomar conhecimento das necessidades do público 

alvo e contribuir na minimização dos impactos da covid-19 e suas variantes. 

 

Como a organização têm dentre a maioria dos seus usuários o público da assistência social, adolescentes e 

jovens em estado de vulnerabilidade social, continuará a ser realizado um forte processo de conscientização 

dos parceiros quanto a não desvinculação dos adolescentes e jovens aprendizes do programa de 

Socioaprendizagem, informando-os de todas as adequações feitas para a continuidade das atividades 

teóricas e por consequência as atividades práticas com o intuito de evitar desligamentos e agravamentos de 

vulnerabilidade e ocorrências de violação dos direitos. 

 

A pandemia ocasionada pelo Covid – 19, nos condicionou ao isolamento social como forma de prevenção 

da propagação do vírus, exigindo a reorganização diária e continua do cotidiano, familiar, social e 

profissional, intensificando relações e produzindo efeitos colaterais, no que tange ao desemprego, privação 

de alimentos, aumento da violência física e mental e o agravamento das diferenças sociais.  

 

A permanecia do estado pandêmico nos condiciona a necessidade de ressignificação e readequação  a 

uma nova realidade, de superar desafios, considerando que a pandemia no decorrer do ano de 2022 esteja 

epidemiologicamente controlada, o ESPRO está promovendo a implementação de ações de monitoramento 

continuo permitindo a intervenção oportuna, quando necessário, com foco na preservação da vida, 

mediação de acesso as políticas públicas e programas de superação aos impactos causados pelo isolamento 

social, com profissionais de psicologia social viabilizando a articulação junto a rede socioassistencial, com 

instrumentais do serviço social de referênciamento e contra-referênciamento, vislumbrando possíveis 

intervenções face a retomada das atividades hibridas ou presenciais, caso a situação epidemiológica atual 

esteja controlada, primando sempre pela segurança e proteção dos usuários, núcleo familiar e 

colaboradores. 
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8. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL, 

INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

8.1 PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

 

8.1.1 Descrição Da Atividade 

Caracterização do Programa: O Programa de Socioaprendizagem tem por finalidade a integração ao mundo 

do trabalho, articulando a Política de Assistência Social com a Política de Trabalho, investindo na formação 

político-cidadã e em diferentes habilidades que viabilizam a equiparação e oportunização para os 

adolescentes e jovens buscando: reconhecer suas potencialidades, impulsionar a empregabilidade, 

disponibilizar elementos e subsídios para a construção de projeto de vida e o exercício da autonomia como 

protagonista da sua própria história e do meio em que vive. 

 8.2. Justificativa para a realização do Programa:  

 

8.2.1. Objetivo Geral 

O ESPRO proporciona aos adolescentes e jovens a formação político-cidadã e técnico-profissional, com 

atividades teóricas e práticas organizadas em tarefas de complexidade progressiva, viabilizando o conjunto 

integrado de ações da política de trabalho conjunta a política de assistência social para oferecer as ações 

de proteção contemplando a promoção do protagonismo, a participação cidadã, o desenvolvimento de 

atitudes e habilidades e fortalecimento de vínculos, e por consequência a qualificação deste público para 

inserção ao mundo do trabalho, favorecendo o acesso ao “direito à profissionalização e a proteção no 

trabalho”, nos termos da Constituição Federal, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Estatuto da Juventude, Resolução CNAS n° 33/2011, além da legislação específica 

que rege a Aprendizagem Profissional no país, ou seja, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterada pela 

Lei n° 10.097/2000 e posteriores, Decreto n° 9.579/2018, Decreto n° 6.481/2008, Portaria 671/2021  do Ministério 

do Trabalho e Previdência. Além disso, durante o contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19, o ESPRO, 

organização sem fins lucrativos, através de seu programa, projeto e ações referenciadas nas tipificações das 

Resoluções nº 109/2009 e nº 33/2011 e outras do CNAS, adaptou as ofertas afim de fortalecer a capacidade 

protetiva do SUAS no atendimento/acompanhamento junto aos adolescentes/jovens e núcleo familiar em 

situação de vulnerabilidade, violação de direitos ou risco social. 

 

 8.2.2. Objetivos Específicos 

  Promover a formação político-cidadã, desenvolvendo e fortalecendo os vínculos junto ao núcleo 

familiar e comunitários do público inserido na Política Nacional de Assistência Social integrado a política de 
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trabalho, por meio da reflexão crítica permanente como condição de crescimento pessoal e construção da 

autonomia para o convívio social. Profissional e familiar; 

  Articular os benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do 

trabalho; 

  Identificar e propiciar o desenvolvimento de capacidades e potencialidades de seu público-alvo, a 

fim de promover seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do 

trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência; 

  Desenvolver programas, projetos e ações no âmbito das Políticas de Assistência Social, beneficentes 

e filantrópicas no atendimento do público alvo, em prol da coletividade, bem comum, interesse social e 

comunitário; 

 Promover e manter o acesso ao mundo do trabalho; 

 Proporcionar formação político-cidadã e a qualificação profissional do programa e cursos inscritos no 

Cadastro Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional por meio de plataforma digital ou presencial; 

 Viabilizar o atendimento individual dos aprendizes nas questões relativas ao seu desenvolvimento, 

aprendizado, amadurecimento no programa e impactos emocionais ocasionados decorrentes da pandemia; 

 Escuta qualificada, vislumbrando do estreitamento dos vínculos com o núcleo familiar, por meio da 

identificação das necessidades, compreensão quanto a condição de vida, hábitos e conhecimentos para 

adequação e efetivação da referida proposta; 

 Construção e desenvolvimento do trabalho coletivo, a distância, no formato hibrido ou presencial 

exploração e uso das diferentes linguagens, de forma que atenda a diversidade do público atendido 

promovendo a acessibilidade. 

 

8.3. PÚBLICO ALVO  

 

O ESPRO atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, 

fragilização dos vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer situação de violação de direitos e 

risco social.  

 

8.4. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

 

O programa de Socioaprendizagem tem capacidade de atender 70 adolescentes e jovens.  

 

8.5. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

 

Todas as atividades desenvolvidas no programa, são integralmente gratuitas garantindo assim total acesso de 

gratuidade ao público atendido. 
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Descrição Valores em Reais 

Estrutura Física R$ 13.200,00 

Folha R$ 41.524,05 

Utilidades e Serviços R$ 600 

Total R$ 55.324,05 

 

8.6. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

  

Nome Função Formação CH Vinculo 

Em contratação Assistente Social - - - 

Luis Fernando Paulista 

Cotian 

Tecnico Treinamento e 

Adminsitrativo 
Graduação em Administração 30 CLT 

Lara Adriano dos Santos 

Supervisora de 

Acompanhamento 

Educacional 

Graduação em Psicologia / Pos 

Graduação 
40 CLT 

Livia Menna Barreto Gerente Regional Graduação em Direito 40 CLT 

 

8.7. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 

O programa abrange todo município de Ponta Grossa. 

 

8.8. FORMAS DE ACESSO 

 

 Adolescentes e jovens referenciados pela Rede Socioassistencial de alta, média ou baixa 

complexidade, do Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas; 

 Adolescentes e jovens pertencentes às famílias elegíveis para contemplação nos Programas de 

Transferência de Renda e LOAS; 

 Por demanda espontânea; 

 Por busca ativa. 

 

8.9. DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU ESTRATÉGIAS QUE SERÃO 

UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO PLANO  

 

 Elaboração: o programa é elaborado de maneira a contemplar o protagonismo juvenil, dos afazeres 

e responsabilidades dos adolescentes e jovens, por meio de ações que norteiam sua efetividade, 

oportunizando o desenvolvimento de habilidades, seja nas ações socioeducativas, seja durante as atividades 
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da aprendizagem profissional, e em complemento a ações envolvendo o núcleo familiar, vislumbrando o 

fortalecimento de vínculos e convivência, possibilitando a construção de novos conhecimentos e formação 

de atitudes e valores que reflitam no seu desenvolvimento integral, que neste momento estão sendo  

elaborado para atender as demandas advindas da possibilidade do estado pós-pandêmico. 

 Execução: os adolescentes e jovens participam de atividades semanais que enfatizam a relação entre 

ensino regular, atividade teórica e atividade prática com discussões de temas transversais, em formato 

híbrido, presencialmente, em havendo a retomada das atividades presenciais, ou por plataformas digitais 

(teórica) e ambiente corporativo e/ou home office (prática), de forma planejada e continuada, sempre 

visando a correlação com a temática tratada. 

 Monitoramento: é realizado por meio de acompanhamento das equipes multidisciplinar (assistente 

social, psicólogo, analista de desenvolvimento) e de educação (instrutor, instrutor orientador e supervisor 

educacional), visando análise pormenorizada do cotidiano do programa na busca de identificar a harmonia 

entre a proposta e seu desempenho efetivo, além do fato de criar um plano de ação em caráter preventivo 

ou reversivo, em havendo a identificação de alguma demanda interventiva, validando o processo através do 

uso de instrumental técnico e sistêmico. 

 Avaliação: trata-se de instrumentais técnicos e sistêmicos que, durante a extensão do programa 

estimula os adolescentes e jovens à participação efetiva; promove a avaliação e enfrentamento dos desafios 

pessoais, sociais e profissionais em ambiente corporativo; incentiva o auto questionamento de forma a aguçar 

o senso crítico quanto às possibilidades concretas de melhorias das metodologias e temas abordados; além 

do uso das redes sociais como ferramenta eficaz de comunicação, por meio de recebimento de 

depoimentos, sugestões e críticas, as quais são analisadas e utilizadas para aprimoramento e adequação do 

plano de atuação diante do contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19 e suas variantes. 

 

8.10. METODOLOGIA 

 

A metodologia está baseada nos estudos e práticas desenvolvidas pelo professor Paulo Freire, o qual descreve 

que os princípios orientadores do processo de ensino e aprendizagem têm como foco a teoria sociocrítica, 

estimulando a participação dos adolescentes e jovens com atividades cíclicas, considerando seu contexto 

social e contribuindo para autonomia e protagonismo juvenil, por meio de plataformas digitais no formato 

hibrido e ou presencial síncronas e assíncronas de acordo com a permanência ou não do estado pandêmico. 

 

O Programa de Socioaprendizagem propõe, ainda, atividades com o núcleo familiar e munícipes primando 

pelo fortalecimento de vínculos e práticas reflexivas.  

 

A atuação, contempla as medidas extraordinárias mediando atividade teórica por meio de plataformas 

digitais sendo acessadas através de login e senha, e o acompanhamento dos adolescentes e jovens 
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durante a realização das atividades práticas, observando as diretrizes do Ministério da Cidadania, Ministério 

da Saúde e Secretarias Regionais do Trabalho, em face a retomada das atividades presenciais diante do 

estado pós-pandêmico, vislumbrando a efetivação no formato híbrido, conforme as adequações que se 

fizerem necessárias, primando pela preservação da vida. 

 

Há ainda a disponibilização de canais de comunicação por diferentes plataformas e forma de acesso com 

a finalidade de esclarecer dúvidas dos adolescente e jovens, orientando-os e apoiando–os diante das 

dificuldades a serem superadas no formato proposto, assegurando aos adolescentes e jovens o 

desenvolvimento almejado. 

 

Os adolescente e jovens serão acompanhados e monitorados pela equipe de Desenvolvimento Social, de 

Educação e Aprendizagem, mediante a percepção de demandas pontuadas a partir dos resultados 

apresentados das atividades desenvolvidas ou por questões identificadas nos ambientes, sejam estas: 

atividades práticas ou teóricas, realizando atendimentos, orientações e encaminhamentos, permitindo que o 

adolescente e jovens adquira habilidades e desenvolva seu perfil profissional, mesmo diante da permanência 

das condições excepcionais. 

 

O desenvolvimento das atividades no formato hibrido requer o acesso à internet o que torna indispensável 

a apropriação de novas ferramentas e ambientes virtuais que permitem a efetivação da modalidade. Nesse 

sentido o ESPRO permanece adquirindo e adaptando recursos que atendam às especificidades do 

Programa de Socioaprendizagem, além do projeto e ações desenvolvidas neste percurso. 

 

Diante da imposição da convivência contínua, as relações interfamiliares continuam sendo motivadas e/ou 

rearranjadas, com reestabelecimento continuo das regras de convívio, as quais redirecionam as relações 

afetivas, demandando novas formas de relacionamento e convivência; fatores que podem potencializar as 

diferenças e/ou intensificar os conflitos familiares, passível de desencadear picos de estresse e/ou ansiedade 

em todo o núcleo, podendo refletir negativamente também no aprendizado e desenvolvimento dos 

adolescentes e jovens.  

 

Vislumbrando esta possibilidade eminente, a entidade mantém psicólogas sociais, assistentes sociais e 

analistas para atendimentos individualizados, garantindo o sigilo ético necessário, bem como vislumbra a 

continuidade de oficinas de convivência assíncronas com temas sequenciais e conteúdos voltados ao bem-

estar e cuidados essenciais, dada a realidade vivenciada. 
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8.10.1. Cronograma de Atividades 

Atividade Diária Periódica 

Atendimento Psicossocial  x 

Atividade prática x  

Atividade teórica x  

Estudo Socioeconômico  x 

Integração  x 

Intervenção sociofamiliar  Por demanda 

Visita domiciliar  Por demanda 

Visita técnica  Por demanda 

Orientação socioeducacional e profissional  Por demanda 

 

8.10.2. Eixos de Atuação 

 Atendimento Psicossocial: ação realizada de escuta qualificada individual do(a) atendido(a) pelos 

canais digitais e/ou aplicativos de mensagens, chamadas de vídeos ou telefonemas, realizado pelos 

psicólogos e assistentes sociais, em conjunto ou separadamente, que ocorrem por encaminhamento de 

outros setores, por demandas espontâneas e/ou busca ativa, visando coletar informações norteadoras de 

atuação interventiva da equipe sócio interdisciplinar,  ampliando a capacidade protetiva na articulação 

com as demais políticas públicas, informando ainda ao núcleo familiar a necessidade de manutenção dos 

contatos atualizados e a disponibilização dos meios de contato em caso de necessidade. Considerando a 

possibilidade eminente da retomada das atividades presenciais em 2022, diante de um estado pós-

pandêmico, não havendo risco a vida humana e propagação do Corona Vírus face as variantes, poderá 

ocorrer presencialmente com datas e horários pré-agendados. 

 Atividade Prática: vivência cotidiana dos adolescentes e jovens no mundo corporativo, 

oportunizando o fazer profissional e a integração de novos saberes com a experiência prática, 

compreendendo e desenvolvendo novas habilidades, favorecendo as relações interpessoais e gerando 

experiência com base na instrução dos profissionais da organização. Nos casos em que os adolescentes e 

jovens permanecem autorizados a realização das atividades práticas no formato hibrido, a equipe ESPRO, 

prevê a retomada junto aos parceiros as medidas de prevenção de acordo com a Portaria conjunta nº 20 

de 18 de junho de 2020 do Ministério da Economia e Ministério da Saúde, orientando quanto a importância 

do cuidado até que a epidemia esteja totalmente controlada, especialmente aos adolescente e jovens 

pertencentes ao grupo de risco. Orienta ainda quanto a prevenção e distanciamento social dos 
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adolescentes e jovens no ambiente de desenvolvimento das atividades, bem como a orientação quanto as 

medidas de segurança instituídas e a necessidade de mantê-las primando pela preservação da saúde.  

 Atividade Teórica: de caráter pedagógico, desenvolvida em grupo, trabalhando habilidades 

técnicas e comportamentais inerentes ao mundo do trabalho, como: organização e planejamento de 

atividades; conhecimento básico e específico; discussão de temas transversais; agregação de saberes e 

aprimoramento a formação humana dos adolescentes e jovens, contribuindo para o seu amadurecimento 

pessoal, social e profissional, face a retomada das atividades presenciais,  em salas de treinamento e/ou 

formato hibrido, remotamente por plataformas digitais que viabilizam a interação entre os adolescente e 

jovens, a turma e o instrutor. 

 Estudo Socioeconômico: constitui ação essencial do ESPRO, realizado pela equipe do serviço social, 

por meio de coleta de dados realizada remotamente em entrevista social com instrumentais e registros 

específicos, para compreender os múltiplos significados das demandas e vulnerabilidades apresentadas, 

identificando os recursos e potencialidades que norteiam o agir dos profissionais.  

 Integração: processo socioeducativo inicial, realizado pela equipe de desenvolvimento social, para 

recepção dos adolescente e jovens no formato hibrido, com horários previamente agendados, com o 

objetivo de evidenciar informações sobre normas e estrutura e outras informações pertinentes, primando 

pelo despertar do pertencimento ao Programa de Socioaprendizagem.  

 Intervenção Sociofamiliar: ação individual de escuta qualificada a qual associa-se como um 

desdobramento do atendimento psicossocial, em questões postas que requeira acompanhamento técnico 

(profissional) sendo realizada pelo Serviço Social e ou Psicólogo Social - ESPRO, trabalho em conjunto, 

quando o mesmo vem de questões psicossociais, pessoais e ou familiares. A intervenção conta com a 

articulação com a rede socioassistencial do município e ou das pessoas de seu ciclo de convivência, com 

a utilização de instrumentais específicos de apropriação das informações e registros periódicos, até então, 

adaptados ao contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19, que faz necessário o distanciamento social 

e o uso dos meios digitais e eletrônicos, bem como o atendimento de forma presencial diante da retomada 

das atividades presenciais, para acompanhamento das evoluções e se necessário orientando e/ou 

integrando com outras políticas, possibilitando o fortalecimento de vínculo social e comunitário, 

vislumbrando a prevenção de situações de violação de direitos, risco pessoal, social e/ou, informando ainda 

ao núcleo familiar a necessidade de manutenção dos contatos atualizados e a disponibilização dos meios 

de contato em caso de necessidade. 

        Visita Domiciliar: utilizada como instrumento orientador e qualitativo que potencializa a atuação da 

equipe sócio interdisciplinar, no qual o técnico seja este o psicólogo  ou o assistente social, busca 

aproximação do cenário familiar e social, com olhar voltado à demanda apresentada e/ou identificada, 

como realização de uma atividade complementar ao acompanhamento sociofamiliar, identificando os 

equipamentos públicos no território, e ainda, articulando com a rede socioassistencial, de forma planejada 
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e elaborando o parecer técnico norteador do agir profissional.  

Nos casos em que há a necessidade de visita domiciliar “in loco”, são adotadas as medidas de prevenção 

à transmissibilidade do novo coronavírus para maior segurança dos colaboradores, adolescentes e jovens e 

núcleo familiar, mesmo diante da retomada das atividades presenciais, sendo elas: a necessidade de 

distanciamento de no mínimo 1(um) metro durante a visita, o uso obrigatório de máscara facial, com a 

orientação que preferencialmente seja feito em local aberto e externo do domicílio, uso de álcool gel, bem 

como a observação das recomendações sanitárias ao grupo de risco ou com sintomas ou confirmação da 

infecção pelo covid-19 bem como sua variantes.  

8.11. CURSOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO 

CNAP E VALIDADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.  

Cód. do Curso CBO / ARCO Nome do Curso Validade 

235876.0211509/2020 411010 Aprendizagem em Qualidade em Serviços Administrativos 12/02/2023 

235876.0230777/2020 Administração Aprendizagem em Gestão, Qualidade, Atendimento e Serviços 12/02/2023 

 Visita Técnica: ferramenta que promove a interlocução entre a entidade formadora, empresa parceira 

e adolescentes e jovens (aprendizes) por meio de visitas periódicas ao ambiente de aprendizagem prática, 

com a finalidade de fiscalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas e/ou atender demandas 

detectadas. Trata-se do momento no qual o gestor/tutor é entrevistado sobre o desempenho, assiduidade, 

frequência, adaptação e comportamentos dos adolescente e jovens (aprendizes). Nos casos em que os 

adolescentes e jovens permanecem autorizados a realização das atividades práticas de modo presencial, o 

ESPRO através de seus profissionais segue clarificando as questões legais que regem o programa de 

aprendizagem (Lei 10.097/2000) quanto a Portaria conjunta nº20 de 18 de junho de 2020, no tocante ao item 

1.2 o qual dentre outras diretrizes  discorre sobre a etiqueta respiratória, assepsia das mãos, limpeza e 

desinfecção dos ambientes, incluindo o distanciamento social e divulgação das orientações e protocolos 

sobre medidas de prevenção e controle de riscos de transmissão do covid.-19 e suas variantes, especialmente 

aos adolescentes e jovens pertencentes ao grupo de risco,  orienta-os quanto a importância do cuidado até 

que a epidemia esteja totalmente controlada tornando-se ação fundamental de preservação da saúde.  

 Orientação Socioeducacional e Profissional: De caráter preventivo trata-se de atendimento individual 

dos adolescentes e jovens sobre questões relativas ao seu desenvolvimento, aprendizado e 

amadurecimento no programa. A orientação profissional compreende em atividade prática, ambas visam 

compreendendo situações advindas do ambiente de atividade teórica e prática, com o intuito de escuta 

e orientação potencializando o aproveitamento e agregação de saberes durante a permanência no 

programa, que ocorrem em formato hibrido, registradas e monitoradas por meio de instrumentais sistêmicos 
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evidenciando o acompanhamento continuio e permanebte dos adolescentes e jovens durante a execução 

do programa. 

 

9. DESPERTANDO SABERES – AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS  

 

9.1.1. AÇÕES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

 

 9.1.2. Objetivo: 

São ações que integram o Programa de Socioaprendizagem, que envolve a participação ativa de 

adolescentes/jovens, bem como membros do núcleo familiar vislumbrando desenvolver e potencializar o 

protagonismo e empreendedorismo dos adolescentes/jovens, estimulando o estreitamento das relações 

familiares, sociais e profissionais desafiando a capacidade de superação permeando pelo fortalecimento das 

relações interpessoais.   

 

9.2. PÚBLICO ALVO  

 

O ESPRO atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, de ambos os sexos, em situação de fragilização dos 

vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer situação de vulnerabilidade, violação de direitos e 

risco social, bem como o núcleo familiar em que estão inseridos. 

 

9.3. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

 

A capacidade de atendimento corresponde ao número de atendidos no Programa de Socioaprendizagem. 

 

9.4. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

 

Todas as atividades desenvolvidas na ação são realizadas com recursos próprios, garantindo a gratuidade ao 

público atendido. 

 

9.5. DESCRIÇÃO DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA E ATIVIDADES  

 

As oficinas tem duração de 02 (duas) horas, desenvolvidas pelas equipe sócio interdisciplinar, com temáticas 

que abordam o contexto atual e questões relacionadas ao convívio familiar, social e profissional, sendo a 

única permanente a oficina de direitos sociais que tem como abordagem a compreensão e o 

empoderamento dos direitos e justiça social, estimulando a participação ativa do núcleo familiar como 
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responsáveis na vida política da comunidade, sendo readaptadas para o contexto diante da pandemia 

ocasionada pelo covid-19 e suas variantes, no formato de atuação hibrido. 

 

9.5.1 Oficinas de Convivência – adolescentes/Jovens – Programa de Socioaprendizagem  

 

De caráter coletivo e preventivo, destinadas aos adolescentes e jovens do Programa de Socioaprendizagem, 

são atividades desenvolvidas em grupo no formato hídrico ou nas plataformas digitais, com dinâmicas e/ou 

vídeos, reflexões e textos, a fim de criar situações desafiadoras e suscitar reflexões sobre um tema de interesse 

dos participantes, estimulando-os e orientando-os na construção e reconstrução de suas histórias, vivências 

individuais e coletivas, fortalecendo vínculos junto ao núcleo familiar, incentivando a socialização, a 

participação social e a prevenção de riscos sociais e violação de direitos.   

 

9.5.2. Oficina de Convivência com os familiares dos adolescentes/jovens do Programa de Socioaprendizagem 

 

As oficinas de Convivência destinadas ao núcleo familiar dos adolescentes e jovens integrados no Programa 

de Socioaprendizagem com temáticas que abordam o contexto atual e questões relacionadas ao convívio 

familiar, social e profissional, sendo a única permanente a oficina de direitos sociais que tem como 

abordagem a compreensão e o empoderamento dos direitos e justiça social, estimulando a participação 

ativa dos familiares como responsáveis na vida política da comunidade. O ESPRO segue readaptando as 

atividades para o contexto diante da pandemia ocasionada pelo covid-19 e suas variantes, na modalidade 

a distância e concomitante ao formato hibrido. 

 

9.5.3. Liderança e Empreendedorismo 

 

A ação liderança e empreendedorismo é desenvolvida pelos adolescentes e jovens do programa de 

socioaprendizagem contemplando a liderança juvenil e consciência social como iniciativa de engajamento 

dos adolescentes e jovens, em âmbito nacional, na elaboração de projetos sociais que contribuam para o 

desenvolvimento da comunidade em que vive e promoção do crescimento pessoal, oportunizando a 

discussão, o aprendizado e a prática das habilidades de liderança, com o desenvolvimento de projetos que 

impactam de forma efetiva o público destinado, capacitando os adolescentes e jovens a desempenhar o 

papel de líderes de maneira efetiva e eficaz, fator essencial para uma trajetória de sucesso no mundo do 

trabalho. Os adolescentes e jovens participam do evento realizado entitulado Ryla (Rotary Youth Leadership 

Awards) marcado por dois momentos cruciais: primeiramente pelo protagonismo dos adolescentes e jovens 

na elaboração do projeto social e sua aplicabilidade e um segundo momento no qual os projetos são 

apreciados por uma banca de especialistas com o intuito de destacar as melhores iniciativas de 

transformação, possibilitando aos seus idealizadores a participação em workshops desenvolvidos 
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exclusivamente para esse público em um final de semana especial na Matriz São Paulo, com a finalidade 

de propor soluções de empreendedorismo, abordando temas que agregam na formação dos adolescentes 

e jovens correlacionados ao mercado de trabalho, ética, cidadania e mobilidade sustentável. Diante da 

permanência do estado pandêmico e considerando o possível cenário pós-pandêmico o projeto está se 

readequando primando por manter as orientações quanto as medidas de prevenção da proliferação do 

covid – 19 e suas variantes na modalidade a distância concomitante com o formato hibrido, considerando 

a importância de preservarmos a saúde dos aprendizes bem como de seu núcleo familiar, social e 

profissional. 

 

9.5.4. PROJETO DE OLHO NO FUTURO  

 

O “Projeto De Olho no Futuro” é um conjunto de palestras direcionadas aos aprendizes do programa de 

Socioaprendizagem, com objetivo de estimulá-los a refletir sobre carreiras, auxiliando-os no processo de 

definição, através de diferentes relatos experienciais sobre o mundo do trabalho, história de vida, 

dificuldade, obstáculos e estratégias para superação de adversidades, realizados por gestores das 

empresas parceiras ESPRO convidados pelos próprios aprendizes. Diante da permanência do estado 

pandêmico e considerando o possível cenário pós-pandêmico o projeto está se readequando primando por 

manter as orientações quanto as medidas de prevenção da proliferação do covid – 19 e suas variantes na 

modalidade a distância concomitante com o formato hibrido. 

 

9.5.5. Participação Cidadã/Ação Social  

 

Voltado aos cuidados com o próximo. Com base no pensamento de Florian Znaniecki, as ações sociais 

permitem que o indivíduo deixe de ser passivo e se torne sujeito ativo e reativo, tencionando e incentivando 

ações que culminem na reflexão sobre a sociabilidade e no despertar do sentimento de coletividade através 

da participação cidadã e por consequência, o desenvolvimento do voluntariado.  

 

10. PROJETO ARTICULA 

 

O ESPRO, sempre comprometido com a inovação frente as demandas em seu cenário de atuação, reafirma 

seu compromisso com o Projeto Articula uma iniciativa que visa convidar os atores que compactuam em suas 

missões com o mesmo objetivo em comum em atender adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, 

capacitando-os para a promoção e integração ao mundo do trabalho, estendendo o atendimento ao núcleo 

familiar e comunidade em que vivem. O projeto Articula Espro tem por objetivo promover encontro semestral 

com a rede socioassistencial viabilizando e estimulando em cada região do Brasil, o diálogo entre as 

instituições promovendo parcerias, networking e troca de informações em cada localidade de atuação 
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visando a aproximação e vínculo, assim como, promover parcerias que tenham como princípios a garantia 

de direitos do nosso público alvo.  

 

Para o ano de 2022 o projeto foi programado para ocorrer com um (01) encontro por semestre nos 

territórios de atuação do ESPRO, previstos para acontecer nos meses de março e outubro, primando 

por atendimento qualificado nas regiões de atuação, de forma virtual articulando com instituições, 

serviços e equipamentos da rede socioassistencial, estendendo a participação aos órgãos 

fiscalizadores, principais atores de viabilização das políticas públicas na garantia de diretos, promoção 

e integração ao mundo do trabalho para adolescentes e jovens. Diante da continuidade do estado 

pandêmico o projeto, prima por manter as orientações quanto as medidas de prevenção da proliferação 

do covid – 19 e suas variantes, considerando a importância de preservarmos a saúde de todos os 

envolvidos na ação. 

 

11.  PROJETO DESPERTANDO SABERES - OFICINA GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO 

 

11.1. Descrição da Atividade Realizada 

Caracterização: a ação busca desenvolver o empreendedorismo dos atendidos para sua emancipação e 

conquista de autonomia, por meio da obtenção de conhecimentos específicos, habilidades e atitudes frente 

às tendências do mercado.  

Justificativa para a realização: com a situação instável da economia no Brasil e o contexto ocosionado pela 

pandemia - covid-19 e suas variantes, a quantidade de oferta de empregos formais diminuiu e 

concomitantemente o desemprego disparou, levando a população a uma busca crescente de qualificação 

em outras atividades para que possam gerar renda, seja no trabalho formal nessas novas atividades ou 

trabalhando de maneira autonoma para a subsistência das famílias. Nesta perspectiva, a Instituição criou o 

projeto para favorecer a superação da condição de vulnerabilidade social, com o intuito de gerar 

oportunidades de desenvolvimento em áreas diversas e promover o empreendedorismo dos atendidos. 

O projeto pondera a importância do formato grupal, este, com a finalidade de atender um número maior de 

munícipes, conta com a participação e responsabilidade técnica do assistente social, bem como a 

contribuição do conhecimento técnico do (a) oficineiro(a) para execução da oficina. Considerando as 

orientações seguidas pela Organização Mundial da Saúde, Órgãos de Saúde Pública brasileiros, Ministério da 

Saúde Ministério da Cidadania, suas portarias e normativas, o ESPRO optou pela continuidade da oferta no 

formato a distancia por aplicativo de mensagens e videoconferência, concomitante a modalidade hibrida de 

acordo com a disponibilidade de recurso dos participantes, como medida preventiva e de proteção em meio 

ao estado pandêmico, suas variantes e a necessidade de não haver aglomerações. 
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11.2. OBJETIVOS  

 

 11.2.1 Objetivo Geral: 

Oportunizar orientações que possam promover a melhoria da qualidade de vida familiar, a ampliação da  

renda e a potencialização da capacidade produtiva, por meio de oficinas de geração de renda e 

desenvolvimento de gestão individual e coletiva, por aplicativo de mensagens e videoconferência, ou no 

fofrmato hibrido de acordo com a disponibilidade de recurso dos participantes. 

 

11.2.2. Objetivos Específicos 

 Possibilitar aos participantes a oportunidade do desenvolvimento do olhar empreendedor. 

 Ofertar oficinas de geração de renda com possibilidades de comercialização. 

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida. 

 Estimular a construção de relações pautadas na solidariedade e no respeito mútuo, e em 

experiências baseadas na realidade do cotidiano do adolescente/jovem e municipes.  

 Detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos. 

 Propiciar reflexão de atuação cidadã. 

 

 

11.3 RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

 

 Aumento na renda familiar. 

 Promoção da emancipação pessoal e/ou núcleo familiar. 

 Novas possibilidades orçamentárias. 

 

11.4. PÚBLICO ALVO 

 

Destinado ao núcleo familiar dos adolescentes/jovens do programa de Socioaprendizagem, bem como aos 

munícipes em situação de fragilização dos vínculos de pertencimento e sociabilidade, preferencialmente 

referenciados pelo CRAS e articulação com a rede SUAS. 

 

11.5.  CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

 

Para o ano de 2022 a ação terá capacidade para atender 30 usuários durante o ano. 
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11.6. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

 

Os recursos utilizados no projeto Geração de Renda e Empreendedorismo são oriundos de recursos próprios, 

doações e prestação de serviços da Instituição. Todas as atividades desenvolvidas no projeto são gratuitas, 

não havendo nenhuma contraprestação dos atendidos, núcleo familiar e municipes. 

11.7 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Nome Função Formação CH Vínculo 

 Oficineiro(a) - - voluntário 

Em contratação Assistente Social Superior completo - CLT 

 

11.8. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 

A ação abrange todo município de Ponta Grossa. 

11.9. METODOLOGIA           

A metodologia utilizada para a execução da ação busca construir processos formativos que contribuam 

para a transformação da realidade, intuindo despertar, desenvolver e fortalecer nos participantes a certeza 

de serem sujeitos de sua própria história, a fim de propiciar autonomia e emancipação, alicerçado na 

fundamentação científica humanista de Paulo Freire, trabalhando a educação como um ato criador a 

medida que proporciona ao indivíduo autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão.  

 

A ação desenvolve Oficina de Geração de Renda Empreendedorismo é realizada com a participação e 

responsabilidade técnica do assistente social, bem como a contribuição do conhecimento técnico do (a) 

oficineiro (a) para execução das oficinas, readequada para o formato a distancia, por aplicativo de 

mensagens e videoconferência, concomitante a modalidade hibrida de acordo com a disponibilidade de 

recurso dos participantes, como medida preventiva e de proteção em meio ao estado pandêmico, suas 

variantes e a necessidade de não haver aglomerações. 

   

11.9.1 Cronograma de Atividades 

Atividade Periódica 

Inscrição com o responsável técnico  x 

Formação de coletivos/turmas x 

Oficina de Geração de Renda x 
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11.10. DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATENDIDOS E/OU ESTRATÉGIAS QUE SERÃO 

UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO PLANO  

 

Elaboração: a ação é elaborada conforme interesse apresentado pelos adolescentes/jovens e munícipes, por 

meio de pesquisa de intenção com base na tendência de mercado.   

Execução: os atendidos desenvolvem atividades com orientação técnica correlatas à oficina que é aplicada, 

absorvem os conhecimentos e realizam trocas de experienciais grupais enriquecedoras para o sucesso do     

projeto, desenvolvendo o senso relacional entre o mundo atual do trabalho e os conhecimentos adquiridos  nas 

oficinas. 

Monitoramento: o processo de monitoramento prima por identificar os avanços no sentido de que o 

participante perceba as próprias habilidades existentes, as habilidades adquiridas e seus avanços, 

trabalhando o senso de desenvolvimento da autonomia e emancipação. 

Avaliação: durante a extensão e etapas oficina ofertada, os atendidos são orientados a uma participação 

ativa, por meio da pesquisa de impacto possibilitamos a abertura para sugestões de melhorias e críticas,  as 

quais também permitem receber depoimentos, além de utilizar as redes sociais e aplicativos de mensagens 

como ferramenta de comunicação com os atendidos e público externo, a fim de  providenciar a adoção das 

medidas cabíveis, sempre na perspectiva da qualidade do atendimento ofertado para a satisfação dos 

atendidos. 

 

12. ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 07 E SEGUINTES DA PORTARIA 148/2020 DO MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA PARA ATENDIMENTO.   

 

O ESPRO, diante da permanência do estado pandêmico e a eminencia de um possível cenário de estado 

pós-pandêmico, mantém uma comunicação intensa, preventiva e constante com os atendidos quanto o 

enfrentamento de medidas preventivas à transmissibilidade do novo coronavírus, importantes para a 

proteção individual e coletiva, a saber: 

-Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool em 

gel 70% ou outro produto adequado; 

- Fazer uso de máscaras sempre, em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social, 

evitando tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca; 

- Procurar manter distância de outros passageiros em transporte coletivo, usando de máscaras durante todo 

o trajeto, higienizando as mãos com álcool em gel 70% ou outro produto adequado e sempre que possível, 

abrir as janelas.  
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- Ao chegar em casa, sempre retirar os sapatos antes de entrar, lavar as mãos e colocar as roupas para lavar 

com água e sabão; descartar a máscara em saco plástico e colocar no lixo, se for cirúrgica; se for máscara 

de tecido, lavar com água e sabão, deixar de molho em solução feita com água sanitária diluída em água; 

tomar banho e lavar os cabelos; 

- Orientação quanto ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones 

celulares, máscaras, copos e talheres, canetas, cadernos e garrafas de água; 

- Higienização constante de objetos de usos contínuos, como aparelhos celulares, óculos e outros; 

- Ficar atendo aos sintomas de covid-19 em si e em outros membros da família, sobretudo, daqueles que 

possam ter mais dificuldades para percebê-los; 

- Orientação do que fazer e quais orientações buscar em caso de suspeita ou confirmação de covid-19; 

- Transmissão das orientações e recomendações da Saúde e autoridades sanitárias locais, assim como as 

medidas preventivas de enfrentamento e de controle da disseminação do novo coronavírus, considerando 

o cenário pós epidemiológico. 

Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2022 

 

_____________________________________________ 

Associação de Ensino Social Profissionalizante 

Alessandro Medina Saade 

Representante Legal 

________________________________ 

Tarsila Moura Ribeiro da Silva 

Assistente Social - CRESS: 51416 

________________________________ 

Elaine Roberta da Silva Souza 

Analista de Desenvolvimento Social 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Filial a ser inscrita: 

Entidade Executora: Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO 

CNPJ Filial: 51.549.301/0057-64 

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 375, Oficinas, Ponta Grossa/PR, CEP. 84036-280 

Telefone: (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

Representante Legal da Entidade 

Nome: Alessandro Medina Saade 

Cargo desempenhado: Superintendente Executivo 

Mandato:                                         Vínculo Empregatício - CLT 

Telefone:                                          (11) 3138-0080 

E-mail: dsmatricial@espro.org.br 

Responsável Técnico pela elaboração do plano de ação  

Nome: Tarsila Moura Ribeiro da Silva  

Cargo desempenhado: Assistente Social - Matriz 

Telefone: 11-97242-5896 

E-mail:  tarsila.silva@espro.org.br 

CRESS: CRESS 51416 

 

2. ÁREAS DE ATUAÇÃO - OSC: 

Proteção Básica: 

(x) Atendimento – Socioeducativo em Meio Aberto - Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho  

(X) Defesa e Garantia de Direitos 

 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

 

O ESPRO – Associação de Ensino Social Profissionalizante, tem por objeto social estatutário desenvolver 

atividades de interesse público e social, de defesa e garantia de direitos aos adolescentes, jovens e suas 

famílias no campo da assistência social, em benefício da sociedade, de caráter beneficente e filantrópico. 

Parágrafo Primeiro do artigo 3º do Estatuto Social o objetivo do ESPRO visa contribuir para o resgate e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enfrentamento das desigualdades sociais para a 

promoção da integração ao mundo do trabalho, nos termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição 

Federal, Lei Orgânica da Assistência Social e legislação correlata, bem como: 
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I. Promover formação político-cidadã, desenvolvendo, resgatando e fortalecendo o Público inserido na 

Política Nacional de Assistência Social, por meio da reflexão crítica permanente como condição de 

crescimento pessoal e construção da autonomia para o convívio social e familiar; 

II. Articulação dos benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do 

trabalho; 

III. identificar e desenvolver capacidades e potencialidades de seu Público-alvo, promovendo o seu 

protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem 

como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência; 

IV. Desenvolver projetos, programas, serviços e ações de assistência social, beneficentes e 

Filantrópicas no atendimento do Público alvo, em prol da coletividade, do bem comum, no interesse social 

e comunitário, de forma universal; 

V. Executar Programas de Socioaprendizagem aos adolescentes e jovens nos termos da legislação vigente, 

bem como apoiar práticas complementares de profissionalização e aprimoramento profissional, visando 

promover a integração no mercado de trabalho. 

VI. Promover a cultura por meio do desenvolvimento de iniciativas culturais que contribuam para 

socialização e o protagonismo do adolescente e do jovem, suas famílias e comunidade; 

VII. Promover Programas de Aprendizagem e Socioaprendizagem nos termos da legislação aplicável; 

VIII. Executar programas de estágio como agente de integração, na forma da legislação aplicável; 

IX. Executar programas de ensino técnico profissionalizante na forma da legislação aplicável; 

X. Desenvolver atividades correlatas ou complementares ao seu objeto social não previstas neste artigo, 

desde que aprovadas pela Assembleia Geral. 

Parágrafo segundo artigo 3º do Estatuto Social – o ESPRO tem como Público alvo de suas ações de 

assistência social, adolescentes e jovens, com idade entre 14 (quatorze) a 24 (vinte e quatro) anos, suas 

famílias e comunidade, coadunando com as demais políticas Públicas e programas relacionados à 

integração ao mundo do trabalho, podendo atuar em caráter complementar com órgãos públicos e 

parceria com empresas privadas, nacionais ou Internacionais, e outras organizações da sociedade civil. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

O ESPRO tem por objetivo atividades de interesse público e social consistentes na assistência e na educação 

profissional aos adolescentes e jovens, por meio dos programas de Socioaprendizagem, em caráter 

beneficente e filantrópico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida através da formação 

político-cidadã e formação técnica profissional, oportunizando a integração ao mundo do trabalho de 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, risco e/ou violação de direitos, viabilizando 
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enfrentamento das desigualdades sociais nos termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição Federal, Lei 

Orgânica da Assistência Social e legislação correlata. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a formação político-cidadã, desenvolvendo e fortalecendo os vínculos familiares e 

comunitário do público inserido na Política Nacional de Assistência Social, por meio da reflexão crítica 

permanente como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia para o convívio social e 

familiar. 

  Articular as ofertas socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do trabalho.  

  Identificar e propiciar o desenvolvimento de capacidades e potencialidades de seu público-alvo, a 

fim de promover seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo 

do trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência. 

  Desenvolver projetos, programas, serviços e ações de assistência social, beneficentes e filantrópicas 

no atendimento do público-alvo, em prol da coletividade, bem comum, interesse social e comunitário. 

 

5. ORIGEM DOS RECURSOS  

 

Os recursos utilizados pelo ESPRO foram oriundos de uma estratégia de diversificação de fontes de recursos 

previstas em seu Estatuto Social, sendo em sua composição a maior parcela oriundos de prestação de 

serviços e doações de empresas parceiras, visto que a assistência social tem natureza não contributiva em 

relação aos seus beneficiários.  

 

6. INFRAESTRUTURA  

 

O ESPRO ofereceu infraestrutura com instalações físicas adequadas e apropriadas quanto habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança para a realização de suas atividades. 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO INFRAESTRUTURA 

POLO PONTA GROSSA 

 

 

01 Ar Condicionado 

01 Armário 

01 Sanitário Feminino 

01 Sanitário Masculino 

01 Sanitário Acessível 

35 Carteiras 

16 Computadores 

01 Data Show 

01 Impressora 

01 Laboratório 

01 Mesa Instrutor 

01 Quadro Branco 

01 Sala de Atendimento Individual 
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01 Sala de Treinamento 

 

7. ADAPTAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E AÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-

COVID - 19  

 

O ESPRO  –  Associação   de   Ensino   Social   Profissionalizante   cumprindo   seu   papel   de 

responsabilidade  social,  seguindo  as  orientações  da  Organização  Mundial  da  SaÚDe sobre o avanço 

da infecção ocasionada pelo covid - 19 e suas variantes, a declaração de Pandemia Mundial do Ministério 

da Saúde quanto a adoção de medidas preventivas para conter o avanço da infecção, dos Governos Estaduais 

e Municipais engajados na campanha de distanciamento social e orientação quanto ao uso de máscaras e 

higienização correta no combate a proliferação do vírus, assim como durante o ano de 2020, continuou 

com a suspenção das  atividades teóricas presenciais  dos   adolescentes  e  jovens,  evitando  aglomerações  

de  pessoas, visando  a  preservação  de  saúde  pública,  precavendo  os  atendidos,  suas  famílias  e  a 

sociedade, de modo geral, de situações de agravamento. 

Considerando a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, que declarou 

emergência em Saúde Pública de importância Nacional, e a necessidade de garantir a oferta dos serviços, 

programas e ações socioassistenciais voltados a população mais vulnerável e em risco social, a entidade 

realizou a reorganização do programa, projeto e ações adaptando as ofertas diante do cenário 

epidemiológico, conforme a Portaria 337, de 24 de março de 2020, do Ministério da Cidadania,  que 

estabeleceu medidas e orientações a serem adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública no âmbito do SUAS, vislumbrando a redução do risco de transmissão,  preservando a oferta regular 

e essencial do Programa de Socioaprendizagem, previsto no art. 2º e 3º da mencionada portaria, e demais 

normativas pertinentes que norteiam o fazer profissional da equipe técnica. 

O ESPRO seguindo as normativas do Ministério da Saúde e da Cidadania mantidas para o ano de 2021, 

manteve reorganizada e readequada a execução do programa, dos projetos e das ações ofertadas, de 

modo a corroborar com sua continuidade minimizando os impactos suportados pelos atendidos para que 

não houvesse prejuízo à formação político-cidadã e técnico-profissional, bem como das atividades 

teóricas e práticas, principalmente dos aprendizes inseridos no Programa de Socioaprendizagem, de suas 

famílias e comunidade que estão inseridos. 

Além dos atendimentos realizados nos termos da Portaria 337/2020 do Ministério da Cidadania  esclarece-

se que para a implantação dessas medidas o ESPRO fez um estudo de vulnerabilidade de acesso dos 

adolescentes/jovens e núcleo familiar, garantindo a efetividade do atendimento. Neste sentido forneceu 

aos atendidos Tablets com acesso à internet e material didático necessário para a realização das atividades 

ofertadas.   

D4Sign b456e257-8a66-4f24-b72e-629cc040552b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



    

 

     

 
 

+55 (11) 3138-0080 
 
 
 

Rua da Consolação, 247 – 11º andar, 01301-903 - São Paulo/SP 

 

Desta forma, a organização manteve as orientações e/ou atendimentos no formato a distância, adotando 

todas medidas de segurança necessárias e cabíveis, flexibilizando os horários de funcionamento e 

garantindo acesso para o público atendido por meio de processos de gerenciamento para o atendimento 

de todas as demandas, de acordo com as necessidades apresentadas, o que garantiu o acompanhamento 

periódico do adolescente/jovem e núcleo familiar. 

Ressalta-se que o ESPRO manteve as equipes reorganizadas, instruídas e capacitadas para atender os 

adolescentes/jovens e núcleo familiar de modo remoto, garantindo a efetividade dos atendimentos e 

acompanhamentos periódicos.   

O ESPRO atua em todo país e através do SUAS, possibilitou desenvolver maior articulação com os Conselhos 

de Assistência Social e da Criança e do Adolescente afim de tomar conhecimento das necessidades do 

público alvo e contribuir na minimização dos impactos da covid -19. 

Face ao contexto atual do estado pandêmico o ESPRO reforçou continuamente um forte processo de 

conscientização dos parceiros quanto a não desvinculação dos adolescentes e jovens do programa, 

informando-os de todas as adequações feitas para a continuidade das atividades teóricas e por 

consequência as atividades práticas com o intuito de evitar desligamentos e agravamentos de 

vulnerabilidade e ocorrências de violação dos direitos, considerando que Organização têm dentre a maioria 

dos seus usuários o público da assistência social, adolescentes e jovens em estado de vulnerabilidade social. 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

 

9. PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA 

Caracterização do programa: o Programa de Socioaprendizagem tem por finalidade a integração ao 

mundo do trabalho, investindo na formação e em diferentes habilidades que viabilizam a equiparação de 

oportunidades para os adolescentes e jovens, buscando reconhecer suas potencialidades, impulsionar a 

empregabilidade, disponibilizar elementos e subsídios para a construção de projeto de vida e do exercício 

da autonomia como sujeitos protagonistas da sua própria história e do meio em que vivem. 

Justificativa para a realização do Programa: O ESPRO proporcionou aos adolescentes e jovens formação 

político-cidadã e técnico-profissional, com atividades teóricas e práticas organizadas em tarefas de 

complexidade progressiva, viabilizando o conjunto integrado de ações da política de trabalho conjunta a 

política de assistência social para oferecer as ações de proteção contemplando a promoção do 

protagonismo, a participação cidadã, o desenvolvimento de atitudes, habilidades e o fortalecimento de 

vínculos, e por consequência a qualificação deste público para inserção ao mundo do trabalho, 

favorecendo o acesso ao “direito à profissionalização e a proteção no trabalho”, nos termos da Constituição 

Federal, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto da 
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Juventude, Resolução CNAS n° 33/2011, além da legislação específica que rege a Aprendizagem Profissional 

no país, ou seja, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterada pela Lei n° 10.097/2000 e posteriores, 

Decreto n° 9.579/2018, Decreto n° 6.481/2008, Portarias 671 de 8 de Novembro de 2021 e que passará a 

vigora em 10 de Fevereiro 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência. 

Além disso, durante o contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19, o ESPRO, organização sem fins 

lucrativos, através de seus programa, projetos e ações referenciadas nas tipificações das Resoluções nº 

109/2009 e nº 33/2011 e outras do CNAS, adaptou as ofertas afim de fortalecer a capacidade protetiva do 

SUAS no atendimento/acompanhamento junto aos aprendizes, adolescentes/jovens e núcleo familiar em 

situação de vulnerabilidade, violação de direitos ou risco social. 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida por meio da formação político-cidadã e formação técnica 

profissional, oportunizando a integração ao mundo do trabalho de adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade, risco e/ou violação de direitos, nos termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição Federal, 

Lei Orgânica da Assistência Social e legislação correlata. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover o acesso ao mundo do trabalho na condição de Aprendiz. 

 Propiciar formação político-cidadã e a qualificação profissional dos programas e cursos inscritos no 

Cadastro Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional (CNAP) e validados pela SPPE – Secretaria 

de Políticas Públicas de Emprego. 

 Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitário. 

 Possibilitar aos adolescentes e jovens a reflexão crítica da sua cidadania. 

 Proporcionar aos adolescentes e jovens experiências práticas do desenvolvimento social e 

protagonismo juvenil. 

 

10. PÚBLICO ALVO  

 

O ESPRO atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos de ambos os sexos, em situação de fragilização dos 

vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer situação de vulnerabilidade, violação de direitos 

e risco social. 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

O programa de Socioaprendizagem, teve capacidade para atender 70 adolescentes e jovens durante o 

ano de 2021.  
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11. FORMAS DE ACESSO 

 Adolescentes e jovens referenciados pela Rede Socioassistencial de alta, média ou baixa 

complexidade, do Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas. 

 Adolescentes e jovens pertencentes às famílias elegíveis para contemplação nos Programas 

Socioassistenciais. 

 Por demanda espontânea. 

 Por busca ativa. 

 

12. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

 

Todas as atividades desenvolvidas no programa foram totalmente gratuitas, não havendo nenhuma 

contraprestação do público alvo, familiares ou comunidade. 

 

Descrição Valores em Reais 

Estrutura Física R$ 12.000 

Folha R$ 23.114,67 

Suporte aos Programas R$ 244,41 

Total R$ 35.359,08 

 

13. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

 

Nome Função Formação CH Vinculo 

Até novembro/2021 

Tassia Pereira 
Assistente Social Serviço Social 

8 
HORISTA 

Lielci Paulo Rodrigues 
Tecnico Treinamento e 

Adminsitrativo 
Graduação em Administração 

30 
CLT 

Lara Adriano dos Santos 

Supervisora de 

Acompanhamento 

Educacional 

Graduação em Psicologia 

40 

CLT 

Soraia Melchioretto  

(até outubro 2021)  
Gerente Regional Gestão Financeira 

40 
CLT 

 

Livia Menna Barreto 

(a partir de 08/10/202) 

Gerente Regional 

 Graduação em Ciências Juiridicas e 

Sociais - Direito, MBA em Gestão em 

Marketing 

40 

CLT 

 

14. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

  

O programa abrange todo o município de Ponta Grossa 
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Eixos de atuação: 

 Acolhida: ocorreu em uma ação essencial do ESPRO por meio de coleta de dados, realizada em 

entrevista social com instrumentais e registros. Que durante o estado pandêmico fora realizada remotamente 

por diferentes canais de comunicação de acordo com a disponibilidade de recursos dos atendidos, para 

compreender os múltiplos significados das demandas e vulnerabilidades apresentadas e identificar os 

recursos e potencialidades do meio em que vivem, que norteia o agir dos profissionais.  

 Integração: processo socioeducativo inicial para recepção do adolescente e jovem com o objetivo 

de destacar as informações sobre normas e informações relacionadas a atuação profissional no ambiente 

corporativo, e que durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, ocorreu de 

forma remota utilizando-se das plataformas digitais, as quais possibilitaram a interação do aprendiz com a 

equipe ESPRO, especialmente no que tange ao esclarecimento de dúvidas e apropriação das 

condicionalidades da Lei de Aprendizagem, bem como orientações de cuidados para evitar o contágio do 

vírus.  

 Atendimento Social: Ação de escuta qualificada individual do (a) atendido, que ocorreram por 

encaminhamento de outros setores e ou através de demandas espontâneas, visando coletar informações 

norteadoras de atuação interventiva de assistência social, ampliando a capacidade protetiva na 

articulação com as demais políticas públicas.  Este, ocorreu de forma remota pelos canais de comunicação 

de acordo com os recursos disponibilizados pelo atendido, seja por contato telefônico, por plataforma 

google meeting ou aplicativos de mensagens, seguindo a Orientações do Código de Ética do Assistente 

Social (Lei 8.662/93), que prima pelo sigilo e ética profissional.    

 Intervenção Sociofamiliar: ação individual de escuta qualificada e utilização de instrumentais 

específicos com coleta de informações e registro de acompanhamento periódico, com o objetivo de 

atender a demanda apresentada pelos aprendizes e núcleo familiar ou identificada pela equipe 

Socioeducacional, nas situações de risco pessoal, social e/ou violações de direitos, orientando e 

encaminhando com ou sem a agregação de outras políticas. Diante do estado de calamidade pública em 

decorrência da pandemia o ESPRO adequou e priorizou o atendimento remoto, que ocorreu em salas de 

atendimentos virtuais individuais, por plataforma digital, por contato telefônico, por videoconferência ou 

aplicativos de mensagens nos mesmos moldes Orientação Normativa referenciado anteriormente. 

 Visita Domiciliar: utilizada como instrumento orientador e qualitativo que potencializa a atuação 

social, no qual o técnico busca aproximação do cenário familiar e social, com olhar voltado à demanda 

apresentada e/ou identificada, realizado como atividade complementar ao acompanhamento 

Sociofamiliar, identificando os equipamentos públicos no território, de forma planejada, com relatórios 

técnicos e norteadores do agir profissional. Considerando a necessidade de manter os protocolos de 

segurança, assegurar a saúde e a não proliferação do coronavírus, em observância a algumas normativas 

de orientações quanto ao enfrentamento de medidas de prevenção de proliferação do covid- 19, 

observando as Orientações dos Conselhos Regionais de Serviço Social para os Assistentes Sociais, que 
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discorrem sobre o fazer profissional em condições excepcionais, as ações foram pautadas, de acordo com 

pontos de reflexões, em que os casos em que há a necessidade de visita domiciliar “in loco”, foram 

adotadas as medidas de prevenção à transmissibilidade do novo coronavírus para maior segurança dos 

colaboradores, adolescentes/jovens e núcleo familiar, sendo elas: a necessidade de distanciamento de no 

mínimo 1(um) metro durante a visita, o uso obrigatório do EPI, sobretudo máscara facial, com a orientação 

que preferencialmente seja feito em local aberto e externo do domicílio, uso de álcool gel, bem como a 

observação das recomendações sanitárias ao grupo de risco ou com sintomas ou confirmação da infecção 

pelo covid-19 bem como sua variantes. 

 Atividade Teórica: desenvolvida em grupo, trabalhou competências técnicas e comportamentais 

inerentes ao mundo do trabalho, como: organização e planejamento de atividades, conhecimento básico, 

específico e discussão de temas transversais, para agregar saberes, aprimorar a formação humana do 

aprendiz, contribuindo para o seu amadurecimento pessoal, social e profissional. Com a disseminação do 

novo coronavírus, e a preocupação constante com o desenvolvimento inerente aos adolescentes e jovens, 

conforme as orientações da SRTs e as notas técnicas conjuntas 05/2020, 09/2020 e 10/2020 da Coordinfância 

- MPT e Parecer 19/2020 e caput do artigo 31 do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, 

e PORTARIA n° 24.471/2020 da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 

Ministério da Economia e todas as orientações e protocolos de saúde pública, o treinamento profissional foi 

adequado para o formato online síncrono utilizando–se de plataformas digitais, videoconferência e 

aplicativos de mensagens específicos para cada turma de treinamento, possibilitando a interação entre os 

jovens e o instrutor, sem prejuízos ao desenvolvimento profissional, prezando ainda, pela saúde não somente 

do público atendido mas como também e seu núcleo familiar. 

 Atividade Prática: vivência cotidiana do adolescente e jovem no mundo corporativo, oportunizou o 

fazer profissional e a integração de novos saberes com a experiência prática, compreendendo e 

desenvolvendo novas habilidades, favoreceu as relações interpessoais e geram experiência com base na 

instrução dos profissionais da organização. O ESPRO, diante a situação ocasionada pelo estado pandêmico 

apresentou aos parceiros as medidas de prevenção de acordo com a Portaria Conjunta Nº 20/2020 do 

Ministério da Economia e Ministério da Saúde, além das notas técnicas conjuntas 05/2020, 09/2020 e 10/2020 

da Coordinfância - MPT, orientando a todos quanto as especificidades direcionadas a todos os aprendizes, 

e principalmente aos que se encontravam no grupo de risco. (Parágrafo 6.1.1).    

 Visita Técnica:  ferramenta que promoveu a interlocução entre a entidade formadora, empresa 

parceira e adolescente/jovem por meio de visitas periódicas ao ambiente de aprendizagem prática, com 

a finalidade de supervisionar e acompanhar as atividades desenvolvidas e/ou atender demandas 

detectadas. Trata-se do momento no qual o gestor/tutor é entrevistado sobre o desempenho, assiduidade, 

frequência, adaptação e comportamento do aprendiz. Nos casos em que os adolescentes e jovens 

retornaram as atividades presenciais, o ESPRO através de seus profissionais seguiu clarificando as questões 
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legais que regem o programa de aprendizagem lei 10.097/2000 e a portaria conjunta nº20 de 18 de junho 

de 2020, no tocante ao item 1.2 o qual dentre outras diretrizes  discorre sobre a etiqueta respiratória, assepsia 

das mãos, limpeza e desinfecção dos ambientes, incluindo o distanciamento social e divulgação das 

orientações e protocolos sobre medidas de prevenção e controle de riscos de transmissão do covid.-19 e 

suas variantes, especialmente aos adolescentes e jovens pertencentes ao grupo de risco, em que  orienta-

los quanto a importância do cuidado até que a epidemiologia esteja totalmente controlada torna-se ação 

fundamental de preservação da saúde. 

 Orientação Socioeducacional e Profissional: atendimento individual dos adolescentes e jovens sobre 

questões relativas ao seu desenvolvimento, aprendizado e amadurecimento no programa. A orientação 

socioeducacional compreendeu situações advindas do ambiente de atividade teórica e a orientação 

profissional advém de situações identificadas em atividade prática, ambas com o intuito de escuta e 

orientação. Tais ações, em virtude do estado de calamidade pública em decorrência de pandemia, 

permaneceram remotamente, preferencialmente por contato telefônico, evidenciado pelo relatório 

sistêmico de acordo com a Lei da Aprendizagem 10.097/2000.   

 

Os adolescente e jovens e seus núcleos familiares permaneceram com os atendimentos, 

acompanhamentos/monitoramento através de contato telefônico e aplicativos de mensagens, todos os 

atendimentos primaram pelo sigilo profissional e direcionamento adequado de abordagem, promovendo 

empoderamento e autonomia cidadã dos (as) atendidos (as), assim como, orientações quanto a 

prevenção e cuidados para evitar a disseminação do covid -19. 

 

Com o retorno a prática de ministrar oficinas síncronas e assíncronas, bem como a ampliação de interações 

e intervenções de Assistentes Sociais e psicólogas, visando a formação do senso crítico social, cuidados e 

prevenção da saúde mental dos (as) adolescente e jovens por meio das plataformas digitais.  

 

Importante ressaltar, que em todo o período de atividade remota, os beneficiários permaneceram 

acompanhados/monitorados, garantindo a acessibilidade a atendimentos individualizados dos 

adolescentes e jovens, bem como seu núcleo familiar. 

 

Pontua-se em seguida os principais resultados:  

● As oficinas que integraram o programa de socioaprendizagem, realizadas pelas assistentes sociais e 

psicólogas por meio dos ambientes virtuais, permitiu o estreitamento de vínculos, favoreceu o diálogo 

aberto e pertinente às temáticas desenvolvidas, proporcionou momentos de reflexão para situações de 

risco social através de atividades desafiadoras, estimulantes e descontraídas. 

● Os impactos causados pelo isolamento social foram pauta constante, sempre enaltecidos a percepção 

da importância do autocuidado, e as demais demandas identificadas, seguiram acompanhadas por 
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atendimentos realizados periodicamente por meio de contatos telefônicos, aplicativos de mensagens, 

salas virtuais e videoconferência, de acordo com a disponibilidade de recursos dos adolescentes e 

jovens atendidos. 

●  Os recursos tecnológicos se tornaram ferramentas aliadas, viabilizando o agendamento e realização 

de atendimentos sociais aos adolescentes/jovens e núcleos familiares, de forma requerida ou por busca 

ativa, pelos assistentes sociais e psicólogos, resguardando o sigilo, permitindo maior efetividade de 

ações. 

 

15. QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM EM 2021 

 

 Atendidos no programa: 26 

 Atendimento em intervenção sociofamiliar: 16 

 Atendimento em visita domiciliar:  

 Atendimento em visita técnica: 4 

 Atendimento em orientação profissional: 22 

 Atendimento em orientação socioeducacional: 36 

 Participantes em oficinas de convivência com adolescentes e jovens: 207 

 

16. DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU ESTRATÉGIAS QUE FORAM 

UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO PLANO  

 

Elaboração: as ações socioeducativas foram planejadas considerando a participação ativa dos 

adolescentes/jovens nos programas e projeto, oportunizando seu desenvolvimento e habilidade nas mais 

variadas atividades de caráter pessoal, social e profissional, sem prejuízo as medidas de isolamento social. 

Desta forma, o ESPRO oportunizou nas ações desenvolvidas ao público atendido, conhecimento da 

programação, de forma ativa para trabalhar suas demandas, em plataformas digitais. 

Execução: Os adolescentes/jovens participaram de atividades semanais que enfatizaram, dentre vários 

temas transversais, a relação entre ensino regular e os conhecimentos adquiridos no programa de 

Socioaprendizagem. Receberam orientação e acompanhamento para o processo de aprendizagem no 

mundo do trabalho. Foram estimulados durante todo o programa a participarem de discussões, escolhas 

e decisões desenvolvidas em salas virtuais através de atividade teórica, as quais enfatizaram também, a 

relação com os conhecimentos adquiridos nas oficinas e reuniões virtuais e as experiências da sua vivência 

cotidiana. Desta forma contribuiu para o seu desenvolvimento continuo o que possibilitou seguir com as 

orientações sobre a prevenção e cuidados com o contágio devido à pandemia e suas variantes; 

Monitoramento: realizado por acompanhamento periódico, abordando com os adolescentes/jovens as 

atividades que desenvolvidas tanto nas atividades práticas quanto nas atividades teórica e as relações que 

D4Sign b456e257-8a66-4f24-b72e-629cc040552b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



    

 

     

 
 

+55 (11) 3138-0080 
 
 
 

Rua da Consolação, 247 – 11º andar, 01301-903 - São Paulo/SP 

 

estabeleceram com seus pares. A Instituição trabalhou com atividades pautadas a partir das exigências 

legais: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterada pela Lei nº 10.097/2000 e legislações correlatas, 

visou conscientizar o adolescente/jovem sobre seu desenvolvimento no projeto, buscou atender suas 

necessidades, orientou constantemente quanto ao cumprimento dos aspectos legais, potencializou sua 

inserção e empregabilidade no mundo do trabalho. A Instituição realizou visitas técnicas, seguindo as 

orientações normativas instituídas diante do estado de pandemia, junto aos parceiros em atividade prática, 

desenvolvida remotamente e quando presencialmente em situações amparadas pelos dispositivos legais, 

de acordo com as necessidades detectadas.  Importante destacar que a visita técnica foi realizada de 

forma planejada, seguindo todos os protocolos sanitários, tratou-se de atividade de monitoramento que 

teve por finalidade supervisionar e acompanhar as atividades desenvolvidas no projeto em ambiente 

prático. O monitoramento possibilitou que os gestores contribuíssem no processo de desenvolvimento dos 

aprendizes, evidenciando os avanços no programa e sugerindo melhorias, possibilitando que as atividades 

fossem reavaliadas para o seu melhor desempenho, norteando a atuação eficaz da equipe ESPRO;  

Avaliação: durante todas as etapas do programa, os adolescentes/jovens foram estimulados a participar de 

forma atuante, com a finalidade de aguçar o senso crítico e o enfrentamento dos desafios pessoais e em 

ambiente profissional, como também apontou as possibilidades de melhorias das metodologias e temas. 

Para tanto, o ESPRO utilizou, como ferramenta de comunicação os diversos meios disponíveis, tais como as 

redes sociais e aplicativos de mensagens, os quais permitiu receber depoimentos, sugestões e críticas, 

providenciando a adoção das medidas cabíveis, sempre na perspectiva da qualidade do atendimento 

ofertado para a satisfação do público atendido.  

 

17. PROJETO DESPERTANDO SABERES – AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS  

 

Objetivo: 

São ações que integram o Programa de Socioaprendizagem, que envolve a participação ativa de 

adolescentes/jovens, bem como membros do núcleo familiar vislumbrando desenvolver e potencializar o 

protagonismo e empreendedorismo dos adolescentes/jovens, estimulando o estreitamento das relações 

familiares, sociais e profissionais desafiando a capacidade de superação permeando pelo fortalecimento das 

relações interpessoais.   

 

18. PÚBLICO ALVO  

 

Adolescentes e jovens em situação de fragilização dos vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou 

qualquer situação de vulnerabilidade, violação de direitos e risco social, bem como o núcleo familiar em que 

estão inseridos.  
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19. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

 

Todas as atividades desenvolvidas na ação foram realizadas com recursos próprios, garantindo a gratuidade 

ao público atendido. 

 

20. DESCRIÇÃO DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA E ATIVIDADES QUE INTEGRAM O PROJETO DESPERTANDO 

SABERES – AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS 

 

As oficinas tiveram duração de 02 (duas) horas, desenvolvidas pelas assistentes sociais, com temáticas que 

abordaram o contexto atual e questões relacionadas ao convívio familiar, social e profissional, sendo a única 

permanente a oficina de direitos sociais que teve como abordagem a compreensão e o empoderamento 

dos direitos e justiça social, estimulando a participação ativa dos familiares como responsáveis na vida 

política da comunidade, sendo readaptadas para o contexto diante da pandemia ocasionada pelo covid-

19 e suas variantes, no formato remoto disponíveis através de plataformas digitais. 

 

Oficinas de Convivência – adolescentes e Jovens – Programa de Socioaprendizagem 

 

De caráter coletivo e preventivo, foram destinadas aos adolescentes e jovens do Programa de 

Socioaprendizagem, com atividades desenvolvidas em grupo nas plataformas digitais, com dinâmicas e/ou 

vídeos, reflexões e textos, a fim de criar situações desafiadoras e suscitar reflexões sobre um tema de interesse 

dos participantes, estimulando-os e orientando-os na construção e reconstrução de suas histórias, vivências 

individuais e coletivas, fortalecendo vínculos familiares, incentivando a socialização, a participação social e 

a prevenção de riscos sociais e violação de direitos.  Sendo readaptadas para o contexto diante da pandemia 

ocasionada pelo covid-19 e suas variantes, no formato remoto disponíveis através de plataformas digitais 

 

Oficina de Convivência com os familiares dos adolescentes e jovens do Programa de Socioaprendizagem 

 

As oficinas de Convivência foram destinadas aos familiares dos adolescente e jovens integrados no Programa 

de Socioaprendizagem com temáticas que abordaram o contexto atual e questões relacionadas ao convívio 

familiar, social e profissional, estimulando a participação ativa dos familiares como responsáveis na vida 

política da comunidade e nos demais meios de convívio.  

Frente ao contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19 e suas variantes, as oficinas foram readaptadas 

sendo ofertada no formato remoto disponíveis através de plataformas digitais, de acordo com os recursos 

disponíveis dos usuários.  

 

As oficinas de convivência com o núcleo familiar foram elaboradas para serem desenvolvidas no formato 

remoto disponíveis através de plataformas digitais, porém com a readaptação das ofertas das oficinas de 
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Convivência para o núcleo familiar em decorrência do contexto da pandemia ocasionada pelo covid-19 e 

suas variantes, a ação sofreu alterações em sua grade optando assim pela suspenção das atividades para o 

ano de 2021. 

 

21. LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO 

 

A ação liderança e empreendedorismo foi desenvolvida pelos adolescentes e jovens do programa de 

socioaprendizagem contemplando a liderança juvenil e consciência social como iniciativa de engajamento 

dos adolescentes e jovens, em âmbito nacional, na elaboração de projetos sociais que contribuam para o 

desenvolvimento da comunidade em que vive e promoção do crescimento pessoal, oportunizando a 

discussão, o aprendizado e a prática das habilidades de liderança, com o desenvolvimento de projetos que 

impactam de forma efetiva o público destinado, capacitando os adolescentes e jovens a desempenhar o 

papel de líderes de maneira efetiva e eficaz, fator essencial para uma trajetória de sucesso no mundo do 

trabalho. Os adolescentes e jovens participaram do evento realizado entitulado Ryla (Rotary Youth 

Leadership Awards) marcado por dois momentos cruciais: primeiramente pelo protagonismo dos 

adolescentes e jovens na elaboração do projeto social e sua aplicabilidade e um segundo momento no 

qual os projetos são apreciados por uma banca de especialistas com o intuito de destacar as melhores 

iniciativas de transformação, possibilitando aos seus idealizadores a participação em workshops 

desenvolvidos exclusivamente para esse público, com a finalidade de propor soluções de 

empreendedorismo, abordando temas que agregam na formação dos adolescentes e jovens 

correlacionados ao mercado de trabalho, ética, cidadania e mobilidade sustentável. Diante do contexto 

pandêmico o projeto passou por adequações primando por manter as orientações quanto as medidas de 

prevenção da proliferação do covid – 19 e suas variantes na modalidade a distância concomitante com o 

formato remoto, considerando a importância de preservarmos a saúde dos adolescentes e jovens bem 

como de seu núcleo familiar, social e profissional.  

O projeto iniciou em outubro e encerrou em novembro de 2021. A jornada de aprendizagem promovida 

pelo Ryla, se deu através de palestras virtuais utilizando-se de plataformas digitais, ponderando a 

capacitação de adolescentes/jovens engajados na liderança e protagonismo juvenil.  

Importante informar que além de aproveitarem a oportunidade de desenvolvimento, os participantes foram 

premiados com um exclusivo Kit ESPRO, contendo mochila, camiseta, squeeze e fone de ouvido. 

 

Cronograma das atividades: 

ETAPA ATIVIDADE PERÍODO 

1ª etapa Divulgação Outubro/2021 

2ª etapa Inscrição no processo seletivo Outubro/2021 
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3ª etapa Entrega do texto no link de inscrição Outubro/2021 

4ª etapa 
Avaliação da banca julgadora 

Apresentação para Banca julgadora 
Outubro/novembro/2021 

5ª etapa Divulgação dos vencedores novembro/2021 

6ª etapa Envio do Kit Jovem ESPRO novembro/2021 

7ª etapa Participação do Workshop RYLA novembro/2021 

 

PALESTRAS – WORKSHOP: 

Palestras Facilitador 

Criatividade e Inovação – Fatores 

Competitivos 
Palestrante: Valdec Romero 

Marca Pessoal e Mercado de Trabalho Palestrante: Andrea Moraes 

A importância do “ROTARACT” Palestrante: Patrícia Kuhn 

Sustentabilidade e Cidadania Palestrante: Lívio Giosa 

Empreendedorismo com Causa Palestrante: Augusto Roque 

 

O projeto contou com a participação de 40 adolescentes e jovens 

 

22. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 
 Adolescentes/jovens mais capacitados para liderança e protagonismo juvenil 

 Aumento de conhecimentos e habilidades profissionais 

 Oportunidade de conhecer um público variado de pessoas e assuntos diversos 

 Descoberta de potenciais e habilidades para uma liderança comunitária 

 

PROJETO DE OLHO NO FUTURO – PALESTRAS MOTIVACIONAIS 

 

O “Projeto De Olho no Futuro”, objetivou estimular os adolescentes a refletirem sobre carreiras, auxiliando-

os no processo de definição. O exame das possibilidades de escolha se deu a partir da apresentação de 

diferentes relatos e experiências sobre o mundo do trabalho. O projeto estimulou ainda o protagonismo 

juvenil, uma vez que são os adolescentes os responsáveis pelo convite aos palestrantes, em geral, gestores 

de empresas parceiras do ESPRO. Os encontros também buscaram o compartilhamento de histórias de vida, 

dificuldades, obstáculos e estratégias para superação de adversidades.  
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O projeto de Olho no Futuro, aconteceu na semana do dia 12/07 a 16/07. Frente ao contexto da pandemia 

ocasionada pelo covid-19 e suas variantes, o projeto foi readaptado, sendo ofertado no formato remoto 

disponíveis através de plataformas digitais, de acordo com os recursos disponíveis dos usuários.  

Contamos com um número aproximado de 24Mil espectadores durante as transmissões das lives, com 

números altos de interação dos adolescente e jovens com os palestrantes, totalizando 36Mil mensagens no 

chat. O ESPRO capacitou 26 pessoas para a operacionalização das lives e 31 assistentes sociais foram 

capacitadas para a mediação dessas palestras. 

O projeto oportunizou interação com pessoas das mais diversas culturas, incluindo pessoas que trilharam 

caminhos muito semelhantes aos adolescentes e jovens do ESPRO. Foram conversas sobre carreira, 

desenvolvimento profissional, crescimento pessoal, inteligência emocional, saúde mental, oportunidades, 

desafios, diversidade, entre muitos outros assuntos. 

 

23. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

 Interação com pessoas das mais diversas culturas  

 Aumento de conhecimentos e habilidades profissionais 

 Desenvolvimento profissional 

 Oportunizou a capacidade do protagonismo juvenil 

24. PROJETO ARTICULA 

 

O Projeto Articula é uma iniciativa realizada pelo ESPRO com intuito de somar forças pela garantia dos 

direitos dos adolescentes e jovens. A proposta foi potencializar e articular uma grande rede de atuação, 

alcançando cada vez mais pessoas e de forma mais profunda e efetiva por meio de encontros periódicos 

com a participação de entidades, movimento sociais e órgãos públicos que atuam em defesa e garantia 

dos direitos de adolescentes e jovens. 

A proposta do Projeto Articula foi de viabilizar e estimular em cada região do Brasil, o diálogo entre as 

instituições promovendo parcerias, networking e troca de informações em cada localidade de atuação do 

ESPRO.  

Esta iniciativa visou estabelecer, fortalecer e ampliar a rede de atuação entre as instituições, movimento 

sociais e órgãos governamentais em defesa dos direitos dos adolescentes e jovens. 

 

Cronograma das atividades: 

ENCONTROS TEMA DA ATIVIDADE/ENCONTRO PERÍODO 
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1º Encontro 
Rede de atuação em defesa dos direitos dos 

adolescentes e jovens 
Setembro 2021 

2ª Encontro 
Live Articula “21 anos da lei de aprendizagem e 

os impactos sociais 
Novembro 2021 

3º Encontro Live em comemoração aos 21 anos da Lei de 

Aprendizagem 

Dezembro 2021 

 

25. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 
 Maior articulação com a rede socioassistencial 

 Fortalecimento dos vínculos junto a rede de atuação 

 Desenvolvimento continuo de aprendizado e interação com a rede de apoio em toda localidade 

de atuação do ESPRO. 

 Potencializou o diálogo entre órgãos públicos que atuam em defesa e garantia dos direitos de 

adolescentes e jovens, bem como movimentos sociais e outros serviços que atuam no mesmo 

propósito. 

 

26. OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO 

 

Descrição da Atividade Realizada 

Caracterização: O projeto buscou desenvolver a emancipação e a conquista da autonomia por meio da 

obtenção de conhecimentos específicos, habilidades e atitudes. Teve como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento dos usuários, tornando-os críticos e despertando o empreendedorismo frente às exigências 

e tendências do cenário corporativo e comercial. 

 

Justificativa para a realização: com a situação instável da economia no Brasil e o contexto ocosionado pela 

pandemia - covid-19 e suas variantes, a quantidade de oferta de empregos formais diminuiu e 

concomitantemente o desemprego disparou, levando a população a uma busca crescente de qualificação 

em outras atividades para que possam gerar renda, seja no trabalho formal nessas novas atividades ou 

trabalhando de maneira autônoma para a subsistência das famílias. Nesta perspectiva, a Instituição criou o 

projeto para possibilitar a superação da condição de vulnerabilidade social, com o intuito de gerar 

oportunidades de desenvolvimento em áreas diversas e promover o empreendedorismo dos atendidos. 

 

Para o ano de 2021 o projeto foi estruturado no formato EAD, ponderou-se a importância do formato grupal, 

este, com a finalidade de atender um número maior de munícipes, a participação e responsabilidade 

técnica do assistente social, bem como a contribuição do conhecimento técnico do (a) oficineiro(a) para 
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execução da oficina. Considerando as orientações seguidas pela Organização Mundial da Saúde, Órgãos 

de Saúde Pública brasileiros, Ministério da Saúde Ministério da Cidadania, suas portarias e normativas, o 

ESPRO optou pela continuidade da oferta no formato remoto por aplicativo de mensagens e 

videoconferência, de acordo com a disponibilidade de recurso dos participantes, como medida preventiva e de 

proteção em meio ao estado pandêmico e a necessidade de não haver aglomerações.  

 

Para tal proposta foram ministradas oficinas por meio de grupos no aplicativo de WhatsApp, utilizando-se de 

vídeo aula para a apresentação e confecção dos conteúdos, estando a oficineira disponível no período de 

4 horas, tirando dúvidas e auxiliando os usuários, quanto as questões relacionadas a temática aplicada. De 

forma a concretizar a confecção dos conteúdos sugeridos nas temáticas aplicadas, o ESPRO disponibilizou 

KITS para todos os participantes no intuito de viabilizar sua primeira produção, visando a efetividade do 

projeto em minimizar as situações de vulnerabilidade social da comunidade e usuários das políticas do SUAS.  

 

27. OBJETIVO  

 

Objetivo Geral: 

Oportunizar orientações que possam promover a melhoria da qualidade de vida familiar, a ampliação da 

renda e a potencialização da capacidade produtiva, por meio de oficinas de geração de renda e 

desenvolvimento de gestão individual e coletiva, por aplicativo de mensagens e videoconferência, de 

acordo com a disponibilidade de recurso dos participantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Possibilitar aos participantes a oportunidade do desenvolvimento do olhar empreendedor. 

 Ofertar oficinas de geração de renda com possibilidades de comercialização. 

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida. 

 Detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos. 

 Propiciar reflexão de atuação cidadã. 

 Estimular a construção de relações pautadas na solidariedade e no respeito mútuo, e em 

experiências baseadas na realidade do cotidiano do adolescente/jovem e municipes.  

 

28. RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

 Aumento na renda familiar. 

 Promoção da emancipação pessoal e/ou familiar. 

 Novas possibilidades orçamentárias. 
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29. PÚBLICO ALVO 

 

Destinou-se ao núcleo familiar dos adolescentes e jovens do programa de Socioaprendizagem, bem como 

os munícipes em situação de fragilização dos vínculos de pertencimento e sociabilidade, preferencialmente 

referenciados pelo CRAS e articulação com a rede SUAS. 

 

30. QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

 

A Oficina de Geração de Renda e Empreendedorismo atendeu 32 usuários durante o ano. 

 

31. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

 

Os recursos utilizados na ação foram oriundos de recursos próprios, doações e prestação de serviços da 

Instituição totalizando R$ 1.156,64. 

Todas as atividades desenvolvidas no projeto foram gratuitas, não havendo nenhuma contraprestação dos 

atendidos, familiares e munícipes.   

32.  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

 

33. METODOLOGIA                                                                                                                                                                                            

 

A metodologia utilizada para a execução da ação buscou construir processos formativos que contribuam 

para a transformação da realidade, intuindo despertar, desenvolver e fortalecer nos participantes a certeza 

de serem sujeitos de sua própria história, a fim de propiciar autonomia e emancipação, alicerçado na 

fundamentação científica humanista de Paulo Freire, trabalhando a educação como um ato criador a 

medida que proporciona ao indivíduo autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão.  

 
A ação desenvolveu oficina de geração de renda com a participação e responsabilidade técnica do 

assistente social, bem como a contribuição do conhecimento técnico do (a) oficineiro (a) para execução 

das oficinas, realizada, por aplicativo de mensagens e videoconferência, de acordo com a disponibilidade 

de recurso dos participantes.   

 

Nome Função Formação CH Vínculo 

 Oficineiro(a)  _ Voluntario 

Tassia Pereira Assistente Social Superior completo - CLT 
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Cronograma de Atividades 

 

Atividade Periódica 

Inscrição com o responsável técnico  x 

Formação de coletivos/turmas x 

Oficina de Geração de Renda x 

 

34. DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATENDIDOS E/OU ESTRATÉGIAS QUE SERÃO 

UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO PLANO  

 

Elaboração: a ação foi elaborada de acordo com uma prateleira de temáticas pré-definidas, para isso 

contamos com o desenvolvimento social do ESPRO que realizou uma pesquisa pormenorizada com base nas 

tendências atuais de mercado. 

Execução: os atendidos desenvolveram atividades com orientação técnica correlatas à oficina que é 

aplicada, absorveram os conhecimentos e realizaram trocas de experienciais grupais enriquecedoras para o 

sucesso do                projeto, desenvolvendo o senso relacional entre o mundo atual do trabalho e os conhecimentos 

adquiridos nas oficinas. 

Monitoramento: o processo de monitoramento primou por identificar os avanços no sentido de que o 

participante perceba as próprias habilidades existentes, as habilidades adquiridas e seus avanços, 

trabalhando o senso de desenvolvimento da autonomia e emancipação. 

Avaliação: durante a extensão e etapas da ação, os atendidos foram orientados a uma participação ativa, 

por meio da pesquisa de impacto possibilitamos a abertura para sugestões de melhorias e críticas,  as quais 

também permitem receber depoimentos, além de utilizar as redes sociais e aplicativos de mensagens como 

ferramenta de comunicação com os atendidos e público externo, a fim de  providenciar a adoção das 

medidas cabíveis, sempre na perspectiva da qualidade do atendimento ofertado para a satisfação dos 

atendidos. 

 

ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 07 E SEGUINTES DA PORTARIA 148/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA 

ATENDIMENTO.   

 

O ESPRO, diante do estado pandêmico, mantém uma comunicação intensa, preventiva e constante com os 

atendidos quanto o enfrentamento de medidas preventivas à transmissibilidade do novo coronavírus, 

importantes para a proteção individual e coletiva, a saber: 
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- Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool 

em gel 70% ou outro produto adequado; 

- Fazer uso de máscaras sempre, em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social, 

evitando tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca; 

- Procurar manter distância de outros passageiros em transporte coletivo, usando de máscaras durante todo 

o trajeto, higienizando as mãos com álcool em gel 70% ou outro produto adequado e sempre que possível, 

abrir as janelas.  

- Ao chegar em casa, sempre retirar os sapatos antes de entrar, lavar as mãos e colocar as roupas para lavar 

com água e sabão; descartar a máscara em saco plástico e colocar no lixo, se for cirúrgica; se for máscara 

de tecido, lavar com água e sabão, deixar de molho em solução feita com água sanitária diluída em água; 

tomar banho e lavar os cabelos; 

- Orientação quanto ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones 

celulares, máscaras, copos e talheres, canetas, cadernos e garrafas de água; 

- Higienização constante de objetos de usos contínuos, como aparelhos celulares, óculos e outros; 

- Ficar atendo aos sintomas de covid-19 em si e em outros membros da família, sobretudo, daqueles que 

possam ter mais dificuldades para percebê-los; 

- Orientação do que fazer e quais orientações buscar em caso de suspeita ou confirmação de covid-19; 

- Transmissão das orientações e recomendações da Saúde e autoridades sanitárias locais, assim como as 

medidas preventivas de enfrentamento e de controle da disseminação do novo coronavírus, considerando 

o atual cenário epidemiológico. 

                                                            Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2022 

 

_____________________________________________ 

Associação de Ensino Social Profissionalizante 

Alessandro Medina Saade 

Representante Legal 

________________________________ 

Tarsila Moura Ribeiro da Silva 

Assistente Social - CRESS: 51416                                                    

______________________ 

Elaine Roberta da Silva Souza 

                                                               Analista de Desenvolvimento Social
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