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1. Dados de Identificação
Nome da Entidade: CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ
Endereço: Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira nº 120 - Vila Guiomar - Santo André - SP
Telefones:(11) 4438-7733
7733 / 4438-7575
4438
Email: coordenacao@patrulheirosmirins.com
Site: www.patrulheirosmirins.com
Certificações: Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (CEBAS);
(CEBAS); Utilidade Pública Federal;
Utilidade Pública Municipal;
ipal; Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Santo
André (CMDCA) e Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André (CMAS).
2. Missão, Visão e Valores

3. Finalidade e Objetivos
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André é uma associação
associação civil, de direito privado
com fins não econômicos, com prazo indeterminado de duração, regido pelo seu
estatuto social, pelo Código Civil Brasileiro e demais disposições aplicáveis. É uma
entidade fundada pelo Rotary Club de Santo André, autônoma e independente,
independente, não se
constituindo de patrimônio daquele, ou de qualquer outra entidade, sociedade ou
indivíduo.
Se constitui na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, como Entidade Beneficente de
Assistência Social com preponderância no atendimento de assessoramento
assessoramento e defesa e
garantia dos direitos, desenvolvendo Programas Socioeducacionais e Assistenciais e
Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho.
Objetiva o desenvolvimento progressivo e integral de adolescentes e jovens,
jovens
possibilitando que se tornem cidadãos conscientes e proativos, capazes de construir e
reconstruir suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e na sociedade
em que vivem.
Atua junto aos seus jovens e adolescentes oferecendo atendimento gratuito, planejado e
continuado,
uado, propiciando experiências que lhes permitam construir projetos de vida,
promovendo o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, priorizando
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o fortalecimento de vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência
comunitária, estimulando e atuando preventivamente no enfrentamento da
vulnerabilidade social.
O CPMSA tem por finalidade:
a) Promover a assistência social na forma de promoção a integração ao mercado de
trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social como aprendizes e
estagiários, atuando de forma continuada, permanente, planejada na prestação
de serviços e execução de programas e projetos voltados para a promoção
social, em consonância com a legislação vigente, como a Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
b) Desenvolver atividades que promovam a convivência social, a participação
cidadã e uma formação geral e de integração ao mundo do trabalho, de jovens e
adolescentes em vulnerabilidade social e /ou risco social;
c) Promover programas e projetos visando o desenvolvimento de competências e
atitudes estruturantes na formação do indivíduo, através de capacitação,
qualificação, aprimoramento e profissionalização, agregando habilidades
técnicas, humanas e conceituais, potencializando oportunidades de integração ao
mundo do trabalho;
d) Promover a integração ao mundo do trabalho, de jovens e adolescentes, sem
distinção de gênero, entre quatorze e vinte e quatro anos de idade, em situação
de vulnerabilidade social e /ou risco social e cursando o ensino médio ou
superior, através da Programas de Socioaprendizagem e Estágio Social;
e) Estimular o aprimoramento educacional de jovens em situação de vulnerabilidade
social e/ou risco social, egressos ou não dos programas de socioaprendizagem e
estágio social acima referidos, mediante a disponibilização de curso preparatório
para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; Atuar como entidade
qualificadora e agente de integração, visando a promoção do ensino
profissionalizante e de estágios curriculares, realizando a intermediação entre o
sistema de ensino público e privado e os setores de produção, serviços,
comunidade e governo, atendendo aos objetivos e pressupostos previstos na
legislação vigente (Lei nº 11.788 /2008, Lei nº 10.097 /2000 e suas atualizações).
Todas as ações desenvolvidas tem como foco elevar a autoestima, promovendo a
formação pessoal, social e profissional a fim de que alcancem autonomia, tornando-se
protagonistas de suas próprias vidas.
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4. Recursos
4.1. Recursos Financeiros
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André é uma entidade que mobiliza sua gestão
para se tornar autossustentável.
Os programas, serviços e projetos foram mantidos principalmente com verbas
provenientes de parceria com empresas e doações diversas , bem como captação de
recursos e parcerias com institutos e fundações.
Todas as ações do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André na consecução de seus
objetivos institucionais se caracterizam como promoção da Assistência Social, de
caráter beneficente e no atendimento de suas finalidades, inclusive seus investimentos
patrimoniais, seu “superávit”, suas despesas, receitas, seus ingressos, desembolsos e
suas gratuidades.
Receitas no ano de 2019
Taxa /Parcerias com Empresas
Doações Diversas
Eventos
Outras Receitas
Total

R$ 1.439.026,50
R$ 102.078,50
R$ 50.123,00
R$ 1.262,00
R$ 1.592.490,00

Despesas Operacionais no ano de 2019
Despesas Gerais e Administrativas
R$ 1.381.101,00
Despesas Tributárias
R$ 320,00
Despesas Financeiras
R$ 13.362,00
Total
R$ 1.394.783,00
4.2. Recursos humanos
A estrutura do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André incluiu órgãos diretivos
(Diretoria Executiva e Conselho Fiscal), órgãos consultivos (Conselho Deliberativo) e
órgãos de execução (Coordenação Geral, Corpo Técnico e Corpo Administrativo).
Os Conselhos e a Diretoria Executiva foram eleitos por Assembleia Geral e exerceram
voluntariamente as suas funções estatutárias.
A Coordenação Geral, o Corpo Técnico e o Corpo Administrativo foram compostos por :
coordenadora administrativa e pedagógica, assistente de coordenação, assistente
social, psicóloga, pedagoga, educadores, analista de departamento pessoal, assistente
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de departamento pessoas, analista financeiro, assistente financeiro, recepcionista,
auxiliares de cozinha e limpeza e porteiros.
4.2.1. Quadro de voluntários
Além de toda diretoria e conselhos que, conforme estabelecido em Assembleia,
prestaram serviços sem remunerações e de modo voluntário, o Corpo de Patrulheiros
Mirins de Santo André contou com a participação voluntária de diversos profissionais ,
entre eles: Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de
drogas, da Guarda municipal de Santo André), Setor de Hebiatria da FMABC, Conselho
Tutelar de Santo André, Programa Mesa Brasil - SESC/SP, Instituto GM, Médicos,
Dentistas e Nutricionistas, que ministraram palestras e participaram dos encontros
socioeducativos com os usuários e familiares.

5. Infraestrutura
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André está instalado em um terreno de
5.758,04 m2, doado pela Prefeitura Municipal de Santo André.
Possui 5 (cinco) salas de atividades, equipadas com computadores, projetores e telas de
projeção; 1 (um) laboratório de informática com 40 computadores; 1 (uma) sala de
convivência e leitura; 1 (uma) quadra de esportes; 1 (uma) área de recreação; 1 (uma)
cozinha; 1 (um) refeitório; 1 (uma) sala de Psicologia e Assistência Social; 1 (uma) sala
de Coordenação ; 1 (uma) sala de Administração ; 1 (uma) sala de Reunião ; 1 (uma)
recepção; 09 (nove) banheiros; 3 (três) vestiários; 1 (um) almoxarifado; 1 (um) salão
social e estacionamento para aproximadamente 70 veículos.

6. Atendimento e Perfil
A capacidade de atendimento anual é de até 1.000 jovens e adolescentes, tanto
meninos e meninas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes no
Município de Santo André e demais regiões do ABCDM.
O processo seletivo para inserção nos programas socioeducacionais aconteceu
semestralmente para o Programa de Qualificação Social e Profissional e a cada 11
(onze) meses para o Programa de Aprendizagem Profissional e Estágio Social.
Para participar foi necessário estar regularmente matriculado ou ter concluído o ensino
médio, preferencialmente em escolas públicas.
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Entretanto, também puderam
uderam participar jovens e adolescentes do ensino particular
partic
na
condição de bolsistas, estudantes universitários e do ensino técnico.
A análise socioeconômica atendeu às condições estabelecidas no Decreto nº 6.135 de
26 de junho de 2007, observando-se
observando o parágrafo
afo 4º que estabelece parâmetros para
esta análise, contemplando:
a) Renda per capta de até meio salário mínimo vigente;
b) Renda familiar de até 03 salários mínimos;
c) Vulnerabilidade Social: exposição a risco social , residentes em áreas de alta
vulnerabilidade,
bilidade, famílias que recebem auxílios de transferências de renda, fragilidades
e/ou ausência dos vínculos familiares.
Aos jovens que buscaram acesso ao programas, porém não estavam matriculados no
sistema de ensino regular, foram feitas orientações, incentivos
incentivos e encaminhamentos para
a retomada dos estudos, por exemplo, através de programas na modalidade de ensino
de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Também foram orientados sobre a possibilidade de, uma vez comprovadamente
matriculados e com frequência
frequência , retornarem a Entidade para novo atendimento e
inclusão no programa.
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7. Programas Socioeducacionais
7.1. Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio e
Serviços
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços teve como principal foco a inclusão social, através da qualificação
de jovens e adolescentes para o mundo do trabalho.
7.1.1. Objetivos
Promover a inclusão social de jovens e adolescentes em situação de pobreza e
vulnerabilidade socioeconômica, por meio de sua qualificação pessoal e
profissional, contribuindo assim, para sua melhor inserção no mundo do trabalho
e para a construção de um projeto de vida produtivo.
Promover uma formação que contemplasse o desenvolvimento de competências
sociais, cognitivas e afetivas, pautadas por valores de inclusão e de
protagonismo social e juvenil, promovendo, assim, estímulo à ação coletiva na
definição de estratégias que garantissem perspectivas de melhoria da qualidade
de vida.
Contribuir para o preparo, inserção e permanência de jovens e adolescentes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho, visando o
desenvolvimento pessoal, social e profissional, além da geração e melhoria de
renda.
Promover e ampliar as oportunidades de acesso, desenvolvendo competências e
talentos dos grupos atendidos e proporcionando a eles uma nova condição de
participação democrática e convivência social.
Contribuir para que o jovem e adolescente desenvolvesse competência para um
rendimento favorável na atuação de aprendiz e/ou estagiário;
Promover o espírito de cooperação e trabalho em grupo baseado em princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco pessoal e social oferecendo apoio
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socioassistencial, educacional e psicossocial, preparando-os para o mundo do
trabalho.
7.1.2. Abrangência Territorial
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços abrangeu (preferencialmente) o município de Santo André/SP e
demais regiões periféricas do ABCDM.
As atividades foram desenvolvidas em Santo André/SP, cidade sede do Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Jovens e adolescentes, de ambos o sexo e sem qualquer distinção, com idade entre 15
anos e 20 anos, e que atendessem aos requisitos:
Pertencer ao grupo de vulnerabilidade socioeconômica, considerando a renda
familiar.
Estar regularmente matriculado no sistema de ensino público (salvo aqueles
contemplados com bolsa de estudo de 100% em escola particular).
Jovens e adolescentes residentes em locais de maior risco social.
Jovens e adolescentes residentes no Município de Santo André e demais
regiões do ABCDM.
7.1.4. Atividades Realizadas
Durante cinco meses (420h), duzentos e setenta jovens e adolescentes, de 15 a 20 anos
de idade e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, divididos em períodos
manhã , tarde e vespertino,
participaram de atividades voltadas à ações
profissionalizantes, de inclusão digital, recreativas, culturais, estímulo ao protagonismo e
ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
No início do atendimento aos usuários e seus familiares, foi realizada uma reunião de
acolhimento para apresentação de toda equipe, dos programas e das atividades que a
serem desenvolvidas no decorrer do semestre.
Foi apresentado a todos um acordo de convivência interna, abrindo-se espaços para
questionamentos e sugestões.
Realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância dos encontros
socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a sugestão de outros
temas.
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Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, atendimento individual ou familiar para dúvidas, sugestões e
orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente utilizada pela
Entidade.
Durante todo o período do Programa, todos os usuários participaram do cronograma de
atividades que envolveram: atividades teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
Os processos assistenciais e socioeducacionais ofertados a estes jovens e adolescentes
visaram promover uma formação que contemplasse o desenvolvimento de
competências sociais, cognitivas e afetivas, pautadas por valores de inclusão e de
protagonismo social e juvenil, promovendo, assim, estímulo à ação coletiva na definição
de estratégias que pudessem garantir perspectivas de melhoria da qualidade de vida.
O programa foi oferecido gratuitamente pelo Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André e o conteúdo organizado para as áreas administrativa, produção, comércio e
serviços.
7.1.5. Oferta Curricular
OFERTA CURRICULAR
Relações Interpessoais e Ética
Profissional

Práticas Administrativas e Gestão
Empresarial

Desenvolvimento Humano, Pessoal e
Profissional

Departamento Pessoal

Mercado de Trabalho
Diversidade Cultural e Social
Inclusão digital
Saúde e Qualidade de vida

Contabilidade
Educação Fiscal e Financeira
Gestão da Produção e Logística
Práticas do Comércio

Comunicação oral e escrita

Atendimento, Recepção e
Telemarketing

Raciocínio lógico matemático

Serviços de Alimentação

Língua Inglesa

Serviços de Farmácia
Serviços Bancários
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7.1.6. Outras ofertas
Palestras e Encontros socioeducativos
Visaram a participação dos jovens/adolescentes e familiares em palestras
socioeducativas e dinâmicas de grupo a fim de interagir, trocar experiências de vida,
através de temas relacionados à saúde, educação, cidadania, direito e deveres sociais
visando melhor grau de conhecimento e qualidade de vida.
Objetivou prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições do fortalecimento de vínculos familiares.
A abordagem grupal foi realizada através de palestras e reuniões socioinformativas, com
os temas:
Violência Sexual / Doméstica e Questão de Gênero
Sexualidade e Contracepção /Saúde da mulher/DST’s / Aids
Planejamento familiar
Cidadania: direitos e deveres
Saúde bucal
A família na contemporaneidade
Cuidados pessoais e resgate da autoestima
Saúde e Nutrição
Empreendedorismo
Profissões: Qual a sua vocação?
Prevenção ao uso de drogas: Alcoolismo e Toxicodependência.
As palestras foram ministradas por profissionais da área devidamente capacitados, em
parceria com o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, entre eles:
Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de drogas, da
Guarda municipal de Santo André); Setor de Hebiatria da FMABC; Conselho Tutelar de
Santo André; Médicos especialistas; Dentistas; Psicóloga, psicopedagoga, educadores
sociais e assistente social.
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Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.
Projeto Jovens Talentos
Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.
Projeto Jovem Empreendedor
Os usuários do programa foram estimulados a pesquisar, projetar e estruturar uma
“empresa" criando projetos sustentáveis, motivando-os à uma cultura empreendedora.
Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.
Orientação Odontológica Gratuito
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.
Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários
7.1.7. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.1.7.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Inscrição dos jovens e adolescentes (por procura espontânea; por
encaminhamento da rede socioassistencial; por encaminhamento das demais políticas
públicas) no programa por meio de retirada de fichas em datas pré-estabelecidas;
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2ª Etapa: Estudo socioeconômico familiar dos jovens e adolescentes;
3ª Etapa: Entrevistas sociais com os todos os inscritos, realizadas e acompanhadas por
psicólogos, psicopedagoga e assistente social;
4ª Etapa: Atividade de acompanhamento escolar destinados aos inscritos;
5ª Etapa: Após triagem e classificação, foram inseridos no programa 270 jovens e
adolescentes por semestre (540 jovens e adolescentes inseridos ao ano).
7.1.7.2. Execução
Participaram do Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração,
Produção, Comércio e Serviços, duzentos e setenta jovens e adolescentes por quase
um semestre (420h), num total de quinhentos e quarenta jovens e adolescentes
atendidos no ano.
Durante todos esses meses os usuários deste programa participaram diariamente ( de
2ª a 6ª feira) das atividades, divididos em períodos: manhã ( das 8h às 11h40 ) , tarde (
das 13h às 16h40) e vespertino (das 16h às 19h).
Os jovens e adolescentes ingressos no programa participaram do cronograma de
atividades que envolveram: atividades teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
7.1.7.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica e assistencial do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André objetivou o Processo Socioeducacional Transformador.
Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os adolescentes vivenciaram atividades que os colocassem como
protagonista de seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos discutidos.
A proposta metodológica da Entidade Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André foi
fundamentada em práticas socioeducativas e assistenciais, construídas através de
processos e atividades não vinculadas ao sistema de méritos e níveis, típico do sistema
escolar formal, mas sim possibilitando aprendizagens articuladas que contribuíssem
para o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes, atualizando e
complementando conhecimentos já trazidos por estes de sua vivência familiar e
experiência cultural.
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A oferta curricular foi integrada e a preocupação central foi o desenvolvimento global,
voltado à formação de um ser humano protagonista, autônomo, criativo e crítico , capaz
de participar ativamente em uma sociedade democrática e pluralista.
A equipe sociopedagógica atuou de modo transdisciplinar, trabalhando conteúdos de
desenvolvimento pessoal e humano que auxiliassem a vencer os prejuízos emocionais e
os males sociais trazidos pela grande maioria.
Buscou possibilitar a efetiva relação entre educando – objeto de conhecimento –
educador, assumindo uma atuação provocadora, desequilibradora e estimuladora,
facilitando o processo da construção – desconstrução – reconstrução de conhecimentos
para que o adolescente pudesse realmente compreender os diversos aspectos de seu
papel social e intervir na sociedade.
As práticas sociopedagógicas adotadas propiciaram o desenvolvimento de
competências transformadoras, como a formação da cidadania, o protagonismo, a
autonomia, a responsabilidade, a empatia, a solidariedade de forma democrática e
comprometida, o trabalho em equipe e a liderança compartilhada.
A metodologia foi flexível e voltada para atividades que utilizassem estratégias de
atuação que garantissem a participação dos jovens e adolescentes nos diferentes
projetos desenvolvidos e que ensinassem de modo motivacional, trabalhando
simultaneamente as diferentes limitações.
A entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos. Os jovens e
adolescentes, os familiares, os educadores e colaboradores participaram de forma
direta, com espaços para identificar as opiniões, ideias e interesses , permitindo a
execução de ações que efetivamente contribuíssem para a aprendizagem
transformadora.
7.1.7.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2019, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
Desde o início, nas entrevistas psicossociais para a inclusão nos programas, abriram-se
espaços de escuta para conhecer as expectativas dos usuários e seus familiares sobre
o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os ajustes iniciais ao plano do
semestre/ano vigente.
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Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.
E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.
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7.1.7.5. Avaliação e Monitoramento
A avaliação e monitoramento dos jovens e adolescentes no programa buscaram
observar o desempenho das habilidades, tanto individual como em grupo, por meio de
atividades teóricas, dinâmicas, pesquisas; interação, sociabilidade, responsabilidade,
iniciativa e cooperação.
Ocorreram de maneira contínua por meio de atividades interativas, formativa e
personalizada em caráter presencial.
Após a conclusão do programa os usuários receberam um certificado de conclusão e
ficaram no aguardo para participação no Programa de Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem / Lei 10.097/00).
No decorrer do programa, foram despertados o interesse e empenho dos usuários, bem
como a participação ativa da família, buscando uma significativa melhora nas relações
humanas e interpessoais, corroborando com a proposta socioassistencial da Entidade e
a satisfação da população atendida.
Também foram feitas avaliações permanentes intituladas " Olhar do Usuário " e " Olhar
da Família", feitas ao final do programa, onde os usuários e seus familiares avaliaram
sua participação, a metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade,
abrindo-se mais um espaço para sugestões e colaborações.
7.1.7.5.1. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços,foi poderoso instrumento de transformação e inclusão social dos
jovens e adolescentes participantes.
Promoveu a formação humana, cultural e profissional destes jovens e adolescentes e
famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir da geração e da
socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e profissional
sustentável.
Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, sendo indiscutível a melhoria
na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
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Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento destes.
a) Orientação/encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
Todos os jovens e adolescentes que não conseguiram atendimento na entidade foram
orientados a procurar outros projetos semelhantes no município e na impossibilidade
foram encaminhados aos Centros de Referência de Assistência social e entidades
congêneres.
Foram mantidos contatos com as entidades com programas semelhantes, que acolhem
os candidatos não atendidos, na medida em que se encontram no perfil e quantidade
das vagas oferecidas.
b) Interlocuções
Buscando viabilizar o acesso efetivo de adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e assegurar o desenvolvimento de ações
complementares essenciais para o enfrentamento e a proteção destes, foram feitas
articulações com CRAS e CREAS.
Conforme as demandas e as necessidades específicas de cada adolescente e família, o
Programa de Qualificação Social e Profissional em Técnicas Administrativas recebeu os
encaminhamentos necessários,fazendo as devidas inclusões.
Foram feitos trabalhos de parceria, articulações e comunicação, na busca de soluções
às demandas que se apresentaram, visando a superação dos problemas , a melhoria da
qualidade de vida dos usuários e a manutenção e o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários.
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André participou também de reuniões entre
instituições da rede, capacitações comuns e realização de eventos.

7.2. Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem)
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem), embasado na Lei da
Aprendizagem - 10.097/00, teve como objetivo promover, aos jovens e adolescentes em
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situação de vulnerabilidade socioeconômica, a integração ao mercado de trabalho,
através da Socioaprendizagem, atendendo ao princípio da proteção social, com
garantias sociais e de direitos, ofertando o desenvolvimento de habilidades,
evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito crítico e proporcionando a inserção
em programa para vivência e efetivo aprendizado no mundo do trabalho.
7.2.1. Objetivos
Promover a integração ao mundo do trabalho pela aprendizagem profissional no
âmbito da assistência social, visando à capacitação de jovens e adolescentes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mundo do trabalho,
atendendo ao princípio da proteção social, com garantias sociais e de direitos,
ofertando espaços e condições para o convívio familiar e o desenvolvimento de
habilidades, evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito crítico e
proporcionando a inserção em programa para “experimentação” e efetivo
aprendizado no mundo do trabalho;
Formação técnico-profissional metódica conciliando aprendizagem teórica e
prática, preparando-os para desempenhar com dignidade sua função como
profissional;
Promover aos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica a sua inserção no mundo do trabalho, por meio de um curso de
aprendizagem voltado para as áreas administrativa, produção, comércio e
serviços;
Contribuir para que o jovem e adolescente desenvolvam competência para um
rendimento favorável;
Desenvolver no jovem e adolescente um conjunto de competências básicas e
específicas, possibilitando seu crescimento pessoal e profissional, a fim de
promover sua inserção e permanência, com qualidade, no mundo do trabalho;
Promover o espírito de cooperação, trabalho em grupo baseando princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo apoio educacional e psicossocial, preparandoos para o mundo do trabalho;
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Estimular o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, proporcionando
vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo e da consciência cidadã
Promover a melhoria da qualidade de vida da família e de toda a comunidade,
realizando ação integrada em prol da cidadania.
7.2.2. Abrangência Territorial:
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem) abrangeu o município
de Santo André/SP e demais regiões periféricas do ABCDM.
A aprendizagem prática foi desenvolvida em empresas da região de Santo André/SP e
grande ABCDM e a aprendizagem teórica aconteceu em Santo André/SP , cidade sede
do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.2.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Jovens e adolescentes, de ambos o sexo e sem qualquer distinção, com idade entre 15
anos e 20 anos, e que atendessem aos requisitos:
Egressos do Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração,
Produção, Comércio e Serviços
Pertencer ao grupo de vulnerabilidade socioeconômica, considerando a renda
familiar
Frequência escolar no sistema público de ensino médio regular.
Residentes em locais de maior risco social.
Residentes no Município de Santo André e demais regiões do ABCDM.
7.2.4. Atividades Realizadas
No Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem), embasado na Lei da
Aprendizagem - 10.097/00, os jovens e adolescentes vivenciaram a realização da
prática profissional curricular em uma empresa parceira, na condição de aprendiz, por
um período de até 23 (vinte e três) meses, em locais com condições de segurança e
higiene conforme previsto na legislação e com o acompanhamento dos profissionais
técnicos da Entidade, desenvolvendo habilidades apreendidas no Programa de
Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio e Serviços.
Concomitante com a vivência prática profissional, desenvolvida nas empresas parceiras,
os participantes tiveram acompanhamento teórico semanal na Entidade, dando
sequência a formação contínua, pessoal, social e profissional.
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Foi firmado um contrato de trabalho especial, com todos os direitos trabalhistas
garantidos e receberam durante todo o período o salário mínimo- hora nacional e
demais benefícios.
7.2.4.1. Aprendizagem Profissional I (Atividades Práticas na Empresa)
Aprendiz Assistente Administrativo
O Aprendiz Assistente Administrativo desenvolveu as atividades práticas na empresa
parceira executando serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística.
Aprendiz Operador de Telemarketing ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Operador de Telemarketing atendeu usuários, ofereceu serviços e produtos,
prestou serviços técnicos especializados, realizou pesquisas, fez serviços de cobrança e
cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento.
Aprendiz Alimentador de Linha de Produção ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Alimentador de Linha de Produção fez o preparo de materiais para
alimentação de linhas de produção; organizou a área de serviço; abasteceu as linhas de
produção; alimentou máquinas e separou materiais para reaproveitamento.
Aprendiz Auxiliar nos Serviços de Alimentação ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Auxiliar nos Serviços de Alimentação desenvolveu as atividades práticas na
empresa parceira auxiliando outros profissionais da área no pré-preparo, preparando o
processamento de alimentos e na montagem de pratos. Também verificou a qualidade
dos gêneros alimentícios.
Aprendiz Fiscal de Transportes Coletivos ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Fiscal de Transportes Coletivos organizou e fiscalizou as operações dos
ônibus e outros veículos de transporte coletivo.
Aprendiz Almoxarife
O Aprendiz Almoxarife recepcionou, fez a conferência e armazenou produtos e materiais
em almoxarifados. Fez os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e
controlou os estoques. Distribuiu produtos e materiais a serem expedidos.
Aprendiz Operador do Comércio I e II
O Aprendiz Operador do Comércio I e II ( vendedor e repositor) prestou serviços de
apoio no comércio varejista ou atacadista. Registrou entrada e saída de mercadorias.
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Promoveu a venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as
para degustação ou distribuindo amostras das mesmas. Informou sobre suas qualidades
e vantagens de aquisição.
Aprendiz Recepcionista
O Aprendiz Recepcionista recepcionou e prestou serviços de apoio a clientes, pacientes,
hóspedes, visitantes e passageiros. Prestou atendimento telefônico e forneceu
informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, aeroportos e outros
estabelecimentos. Organizou informações e planejou o trabalho do cotidiano.
7.2.4.2. Aprendizagem Profissional II (Acompanhamento Teórico na Entidade)
7.2.4.2.1 Básico
Técnicas Administrativas
Introdução a Recursos Humanos
Gestão empresarial
Relações interpessoais
O Mercado e o Mundo do Trabalho
Diversidade Cultural e Social
Cidadania
Preservação do Meio Ambiente
Direitos Humanos
Segurança Pública
Ética
Inclusão digital
Saúde e Qualidade de vida
Comunicação oral e escrita
Comunicação empresarial
Raciocínio lógico matemático
Contabilidade
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Educação fiscal e financeira
Educação para o Consumo
Empreendedorismo Juvenil
7.2.4.2.1 Específico
O acompanhamento teórico específico foi de acordo com o programa que estava
inserido junto ao MTE e com as atividades práticas desempenhadas na empresa
parceira.
Outras ofertas:
Palestras e Encontros socioeducativos
Visaram a participação dos jovens/adolescentes e familiares em palestras
socioeducativas e dinâmicas de grupo a fim de interagir, trocar experiências de vida,
através de temas relacionados à saúde, educação, cidadania, direito e deveres sociais
visando melhor grau de conhecimento e qualidade de vida.
Objetivou prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições do fortalecimento de vínculos familiares.
A abordagem grupal foi realizada através de palestras e reuniões socioinformativas, com
os temas:
Violência Sexual / Doméstica e Questão de Gênero
Sexualidade e Contracepção /Saúde da mulher/DST’s / Aids
Planejamento familiar
Cidadania: direitos e deveres
Saúde bucal
A família na contemporaneidade
Cuidados pessoais e resgate da autoestima
Saúde e Nutrição
Empreendedorismo
Profissões: Qual a sua vocação?
Prevenção ao uso de drogas: Alcoolismo e Toxicodependência.
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As palestras foram ministradas por profissionais da área devidamente capacitados, em
parceria com o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, entre eles:
Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de drogas, da
Guarda municipal de Santo André); Setor de Hebiatria da FMABC; Conselho Tutelar de
Santo André; Médicos especialistas; Dentistas; Psicóloga, psicopedagoga, educadores
sociais e assistente social.
Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.
Projeto Jovens Talentos
Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.
Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.
Projeto Jovem Empreendedor
Os usuários do programa foram estimulados a pesquisar, projetar e estruturar uma
“empresa" criando projetos sustentáveis, motivando-os à uma cultura empreendedora.
Orientação Odontológica Gratuito
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.
Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários.
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7.2.5. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.2.5.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Participação do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços, com carga horária 420h;
2ª Etapa: Conclusão do Programa de Qualificação Social e
Administração, Produção, Comércio e Serviços;

Profissional em

3ª Etapa: No aguardo de entrevistas com as empresas parceiras;
4ª Etapa: Após aprovação na entrevista, o candidato e seu responsável formalizaram a
inserção/contratação de trabalho na condição de aprendiz por um período de até 15
meses;
5ª Etapa: Atividades práticas na empresa quatro vezes na semana e Acompanhamento
teórico na Entidade uma vez por semana, além de acompanhamento prático na empresa
regularmente a cada três (3) meses por meio de orientações e avaliações;
6ª Etapa: Conclusão e certificação do programa.
7.2.5.2. Execução
Participaram do Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem),
trezentos e oitenta e três jovens e adolescentes.
Durante um período de até 23 meses (1280h), os jovens e adolescentes deste programa
participaram de atividades de formação diárias (de 2ª a 6ª feira), que incluíam
aprendizagem prática e teórica, assim distribuídas:
Aprendizagem prática na empresa parceira quatro vezes na semana, por até 6h diárias;
Uma vez por semana, durante até 6 horas, participaram da aprendizagem teórica na
sede do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
O cronograma de atividades envolveu: aulas teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
7.2.5.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica e assistencial do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André objetivou o Processo Socioeducacional Transformador.
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Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os adolescentes vivenciaram atividades que os colocassem como
protagonista de seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos discutidos.
A proposta metodológica da Entidade foi fundamentada em uma aprendizagem
participativa do ponto de vista vivencial do cotidiano. Foi caracterizada por um processo
socioeducacional dinâmico, com conteúdos significativos e aplicáveis que visaram à
transformação positiva e de qualidade de alguns dados da realidade para a
aprendizagem profissional.
A oferta curricular foi integrada e a preocupação central foi o desenvolvimento global,
voltado à formação de um ser humano protagonista, autônomo, criativo e crítico , capaz
de participar ativamente em uma sociedade democrática e pluralista.
A equipe sociopedagógica atuou de modo transdisciplinar, trabalhando conteúdos de
desenvolvimento pessoal e humano que auxiliassem a vencer os prejuízos emocionais e
os males sociais trazidos pela grande maioria.
Buscou possibilitar a efetiva relação entre educando – objeto de conhecimento –
educador, assumindo uma atuação provocadora, desequilibradora e estimuladora,
facilitando o processo da construção – desconstrução – reconstrução de conhecimentos
para que o adolescente pudesse realmente compreender os diversos aspectos de seu
papel social e intervir na sociedade.
As práticas sociopedagógicas adotadas propiciaram o desenvolvimento de
competências transformadoras, como a formação da cidadania, o protagonismo, a
autonomia, a responsabilidade, a empatia, a solidariedade de forma democrática e
comprometida, o trabalho em equipe e a liderança compartilhada.
A entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos. Os jovens e
adolescentes, os familiares, os educadores e colaboradores participaram de forma
direta, com espaços para identificar as opiniões, ideias e interesses , permitindo a
execução de ações que efetivamente contribuíssem para a aprendizagem
transformadora.
7.2.5.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2019, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
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Desde o início, abriram-se espaços de escuta para conhecer as expectativas dos
usuários e seus familiares sobre o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os
ajustes iniciais ao plano do semestre/ano vigente.
Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um, bem como foram feitas atividades e ações
para a possibilidade de continuidade na empresa, iniciando-se assim um plano de
carreira.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.
E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
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espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.
7.2.5.5. Avaliação e Monitoramento
A proposta do programa demandou uma grande importância à avaliação, reiterando que
ela foi: contínua, formativa ,personalizada e auto avaliativa, concebendo-a como mais
um elemento do processo de aprendizagem, o qual permitiu conhecer o resultado das
ações socioeducacionais e assistenciais e, por conseguinte, melhorá-las.
O acompanhamento/monitoramento ocorreu de modo sistemático, através de reuniões e
orientações entre coordenação e empresa parceira, além de acompanhamento das
atividades práticas do usuário/aprendiz, garantindo o cumprimento das exigências
legais, a observância das normas e principalmente da oportunidade de desenvolvimento
integral do jovem e adolescente/aprendiz, no seu convívio no ambiente laboral.
Também foram feitas avaliações permanentes intituladas " Olhar do Aprendiz " , " Olhar
do Gestor " e " Olhar da Família", feitas trimestralmente e ao final do programa, onde as
empresas parceiras , os usuários e seus familiares avaliaram sua participação, a
metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade, abrindo-se mais um
espaço para sugestões e colaborações.
Durante a participação no programa, ocorreu o monitoramento do desempenho escolar
dos jovens e adolescentes/ aprendizes no sentido de permanência e elevação da
escolaridade.
A aprendizagem profissional na empresa objetivou proporcionar ao usuário a
experimentação das tarefas relativas ao cotidiano de uma empresa , contribuindo para
seu aprimoramento pessoal e profissional.
7.2.6. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem) foi poderoso
instrumento de transformação,inclusão social e geração de renda dos jovens e
adolescentes participantes.
Além da geração de renda, promoveu a formação humana, cultural e profissional destes
jovens e adolescentes e famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir
da geração e da socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e
profissional sustentável.

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, bem como contribuiu para a
diminuição significativa da evasão e repetência escolar, sendo também indiscutível a
melhoria na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento, bem como na situação socioeconômica familiar.
Ao final do programa, cerca de 62% dos adolescentes iniciaram uma carreira efetiva na
empresa parceira, o que demonstra também a eficácia de todo o trabalho feito em torno
de mobilizar e sensibilizar as empresas em relação a responsabilidade social.

a) Orientação/encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
Todos os esforços foram voltados para que os jovens e adolescentes egressos do
Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio
e Serviços fossem inseridos neste programa. Entretanto, a inclusão dependeu da
adesão ao programa pelas empresas parceiras.
Assim, os jovens e adolescentes que não conseguiram inserção neste programa na
entidade, além de continuarem no aguardo de uma oportunidade, foram orientados a
procurar outros projetos semelhantes no município e na impossibilidade ou urgência
foram encaminhados aos Centros de Referência de Assistência Social e entidades
congêneres.
Foram mantidos contatos com as entidades com programas semelhantes, que acolhem
os candidatos não atendidos, na medida em que se encontram no perfil e quantidade
das vagas oferecidas.
b) Interlocuções
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Buscando viabilizar o acesso efetivo de adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e assegurar o desenvolvimento de ações
complementares essenciais para o enfrentamento e a proteção destes, foram feitas
articulações com CRAS e CREAS.

7.3. Programa de Estágio Social ( Lei 11.788/08)
O Programa de Estágio Social , embasado na Lei do Estágio - 11.788/08, teve como
principal foco promover, aos jovens e adolescentes em situação de pobreza e
vulnerabilidade socioeconômica, a integração e permanência ao mundo de trabalho,
atendendo ao princípio da proteção social, com garantias sociais e de direitos, ofertando
o desenvolvimento de habilidades, evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito
crítico e proporcionando a inserção em programa para vivência e efetivo aprendizado no
mundo do trabalho.
7.3.1. Objetivos
Promover aos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a sua
inserção no mundo do trabalho, por meio de um programa assistencial voltado
para a vivência profissional;
Contribuir para que o jovem e o adolescente desenvolvam competência para um
rendimento favorável;
Promover o espírito de cooperação, trabalho em equipe baseado em princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo apoio socioeducativo e psicossocial,
preparando-os para o mundo do trabalho.
7.3.2. Abrangência Territorial:
O Programa de Estágio Social abrangeu o município de Santo André/SP e demais
regiões periféricas do ABCDM.
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As atividades práticas de estágio foram desenvolvidas em empresas da região de Santo
André/SP e grande ABCDM e as atividades e oficinas socioeducativas aconteceram em
Santo André/SP , cidade sede do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.3.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Para inserção no programa, foram considerados os seguintes critérios:
Jovens e adolescentes a partir de 16 anos completos;
Jovens e adolescentes participantes/egressos do Programa de Qualificação
Social e Profissional;
Jovens e adolescentes participantes/egressos do Programa de Aprendizagem
Profissional (Socioaprendizagem);
Estar regularmente matriculado no sistema de ensino médio , ensino médio
técnico ou ensino superior ;
7.3.4. Atividades Realizadas
Através de sua rede de parceria, a entidade proporcionou estágios sociais remunerados
para jovens e adolescentes em vulnerabilidade social, a partir de 16 anos, formalizados
por meio de Termos de Compromisso de Estágio válidos por um ano e renováveis por
mais um ano, com empresas, indústrias, comércios, órgãos públicos e profissionais
liberais (os clientes colaboradores parceiros do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André).
Neste programa os usuários vivenciaram a realização da prática profissional curricular
em uma empresa parceira, na condição de estagiário, em locais com condições de
segurança e higiene conforme previsto na legislação e com o acompanhamento dos
profissionais técnicos da Entidade, desenvolvendo habilidades apreendidas nos
Programas de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio
e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem).
Durante todo o programa , o jovem estagiário continuou participando quinzenalmente
das atividades e oficinas socioeducativas promovidas pelo Corpo de Patrulheiros Mirins
de Santo André, bem como de atividades culturais e recreativas e continuou recebendo
todos os atendimentos e benefícios ofertados anteriormente nos Programas de
Qualificação Social e Profissional e Socioaprendizagem, nas áreas: Social, Pedagógica
e Psicológica.

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Os usuários que tiveram a oportunidade de estágio social foram acompanhados pelo
Serviço Social da entidade, que manteve constante contato com sua família, com a
empresa onde ele estagiou e também com a escola onde ele estudava.
Foram realizadas bimestralmente reuniões/entrevistas com os pais e/ou responsáveis
para levantamento socioeconômico familiar e acompanhamento do aproveitamento
escolar dos jovens e adolescentes.
E através de uma parceria firmada entre Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André e
as escolas do município, foram preenchidos relatórios com as informações (avaliação e
frequência) dos usuários, que receberam orientação da assistente social da entidade,
conforme os resultados individuais.
7.3.4.1 Estágio Social - Promoção a integração ao mercado de Trabalho
O jovem estudante do ensino médio vivenciou, através do programa de estágio social,
atividades administrativas de uma empresa , em setores diversos, como RH,
almoxarifado, recepção, expedição postal e atendimento ao público.
Já a vivência do estágio social para estudantes do ensino técnico e superior foi
obrigatoriamente compatível com seu curso.
Durante todo o programa , o jovem estagiário continuou participando quinzenalmente
das atividades e oficinas socioeducativas promovidas pelo Corpo de Patrulheiros Mirins
de Santo André, bem como de atividades culturais e recreativas e continuou recebendo
todos os atendimentos e benefícios ofertados anteriormente nos Programas de
Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio e Serviços e
Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem).
Palestras e Encontros socioeducativos
Visando a participação contínua dos jovens/adolescentes e familiares, foram promovidos
encontros e palestras socioinformativos no intuito de proporcionar recursos para a
integração no mundo de trabalho, tanto dos familiares como dos usuários após a
permanência no programa.
Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.

Projeto Jovens Talentos
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Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.
Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.
Orientação Odontológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.
Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários.
7.3.5. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.3.5.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Participação do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem);
2ª Etapa: Conclusão do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem);
3ª Etapa: No aguardo de entrevistas com as empresas parceiras;
4ª Etapa: Após aprovação na entrevista, o jovem e seu responsável assinaram os
Termos de Compromisso de Estágio válidos por um ano e renováveis por mais um ano
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5ª Etapa: Atividades práticas de estágio na empresa e Acompanhamento teórico
quinzenal na Entidade, além de acompanhamento na empresa regularmente por meio
de orientações e avaliações;
6ª Etapa: Conclusão e certificação do programa.
7.3.5.2. Execução
Participaram do Programa de Estágio Social , dez jovens e adolescentes.
Durante 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, os jovens e adolescentes deste
programa participaram de atividades de formação diárias (de 2ª a 6ª feira), num total de
30 horas semanais.
Quinzenalmente, participaram das atividades e oficinas socioeducativas promovidas
pelo Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, bem como de atividades culturais e
recreativas.
Foram acompanhados pelo Serviço Social da entidade, que manteve constante contato
com sua família, com a empresa onde ele estagiou e também com a escola onde ele
estudava.
Foram realizadas bimestralmente reuniões/entrevistas com os pais e/ou responsáveis
para levantamento socioeconômico familiar e acompanhamento do aproveitamento
escolar dos jovens e adolescentes.
7.3.5.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André objetivou
o Processo Socioeducacional Transformador.
Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os jovens vivenciaram atividades que os colocaram como protagonista de
seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos aprendidos e a preocupação central
foi o desenvolvimento global dos jovens e adolescentes.
A metodologia foi caracterizada por um processo sociopedagógico dinâmico, com
conteúdos significativos e aplicáveis que visaram a transformação positiva e de
qualidade de alguns dados da realidade para a educação profissional.
O processo ensino /aprendizagem buscou privilegiar o comportamento autônomo e
responsável do jovem e adolescente.
Foi dada especial atenção para metodologias que envolvessem:
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Desenvolvimento de competências;
Valorização das experiências, vivências e conhecimentos prévios de cada um;
Construção conjunta das habilidades, conhecimentos e condutas;
Ação ligada à reflexão e à intervenção social;
Construção da autonomia, o exercício do poder compartilhado e a invenção de
novas formas de representação;
Autoavaliação;
Abordagem transdisciplinar e contextualizada do conhecimento;
Avaliação por competências e habilidades
Trabalho com projetos;
Flexibilidade;
Gestão compartilhada.
Além disso, durante toda a execução do Programa os usuários participaram de forma
direta, com abertura de espaços para identificar as opiniões e interesses (avaliações
informais e feedbacks após atividades, encontros e palestras e autonomia, entre outros),
permitindo a execução de ações e serviços que efetivamente contribuíssem para o
interesse dos mesmos.
7.3.5.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2019, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
Desde o início, abriram-se espaços de escuta para conhecer as expectativas dos
usuários e seus familiares sobre o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os
ajustes iniciais ao plano do semestre/ano vigente.
Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
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atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um, bem como foram feitas atividades e ações
para a possibilidade de continuidade na empresa, iniciando-se assim um plano de
carreira.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.
E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.
7.3.5.5. Avaliação e Monitoramento
A avaliação aconteceu de maneira dinâmica, processual, contínua e priorizando os
aspectos qualitativos relacionados ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do
usuário, observados durante a realização das atividades propostas.
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O acompanhamento/monitoramento ocorreu de modo sistemático, através de reuniões e
orientações entre coordenação e empresa parceira, além de acompanhamento das
atividades práticas do usuário/estagiário.
Também foram mantidas as avaliações permanentes intituladas " Olhar do Estagiário " ,
" Olhar do Gestor " e " Olhar da Família", feitas trimestralmente e ao final do programa,
onde as empresas parceiras , os usuários e seus familiares avaliaram sua participação,
a metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade, abrindo-se mais um
espaço para sugestões e colaborações.
Durante a participação no programa, ocorreu o monitoramento do desempenho escolar
dos/as estagiários no sentido da elevação da escolaridade.
A vivência profissional na empresa objetivou proporcionar ao usuário a experimentação
das tarefas relativas ao cotidiano de uma empresa , contribuindo para seu
aprimoramento pessoal e profissional.
7.3.6. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Estágio Social foi poderoso instrumento de transformação,inclusão
social e geração de renda dos jovens e adolescentes participantes.
Além da geração de renda, promoveu a formação humana, cultural e profissional destes
jovens e adolescentes e famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir
da geração e da socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e
profissional sustentável.
Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, bem como contribuiu para a
diminuição significativa da evasão e repetência escolar, sendo também indiscutível a
melhoria na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
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credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento, bem como na situação socioeconômica familiar.

8. CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Os profissionais que compõem a equipe tiveram reuniões técnicas e encontros
sociopedagógicos mensais para planejamento, avaliação, aprimoramento e inovações
das atividades realizadas.
A Entidade se preocupou em oferecer a equipe de colaboradores, cursos de formação
continuada para respectivas áreas de conhecimento.
A equipe participou de atividades, encontros e cursos de formação diversos.
Foram realizadas visitas regulares e participação em eventos nas empresas parceiras.

9. AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL
O CPMSA avaliou os resultados e impactos dos programas e projetos desenvolvidos
(anexo II), visando auxiliar na gestão institucional e na accountability para os
investidores sociais, bem como um meio de comunicar as suas ações de
responsabilidade social e fortalecer a transparência e a confiança de todos os
envolvidos, desde a comunidade e os beneficiários até os investidores e demais
stakeholders.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A juventude brasileira se constitui como um dos segmentos mais desfavorecidos pelo
crescimento dos problemas socioeconômicos do País, tais como concentração de renda,
educação de baixa qualidade, desemprego, baixos salários, entre outros. Diante do
quadro exposto, grande parte da juventude vem se inserindo precocemente no mercado
de trabalho, buscando sua sustentação e, muitas vezes, de seus familiares. Em
decorrência, geralmente os jovens e adolescentes são afastados da escola pela
dificuldade de conciliação entre estudo e trabalho, impedindo que avancem seus
estudos e tenham melhores possibilidades de ascensão socioeconômica.
Esses jovens e adolescentes, que não têm oportunidade de prolongamento dos estudos,
tornam-se uma força laboral de baixo custo e desqualificada, submetendo-se a
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situações de precariedade nos mais diversos setores, inclusive no mercado informal e
ilegal, como o tráfico de drogas e a criminalidade.
Diante das situações de vulnerabilidade socioeconômicas que muitos dos jovens e
adolescentes do município e região se encontram, o CORPO DE PATRULHEIROS
MIRINS DE SANTO ANDRÉ atuou expressivamente ( e o faz há mais de 50 anos) na
área da assistência social, através de programas socioeducativos e socioassistenciais
promovendo a formação humana, cultural e profissional de jovens e adolescentes e
famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir da geração e da
socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e profissional
sustentável e a geração de emprego foi elemento fundamental do processo de inclusão
social.
O Programa de Qualificação Social e Profissional foi um grande diferencial na inclusão e
integração destes jovens e adolescentes ao mundo do trabalho, considerando-se que as
exigências de conhecimentos e vivências/convivências são cada vez maiores e as
mudanças tecnológicas mais rápidas, tornam-se cada vez mais complexos os desafios
para que os adolescentes e jovens ingressem no seu primeiro emprego e
principalmente, permaneçam integrados.
O Programa de Aprendizagem Profissional – Socioaprendizagem ( validado junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego) atendeu a Lei 10.097/00, e o usuário/aprendiz
cumpriu com uma programação anual, na qual realizou formação prática, nas empresas
parceiras. Deste modo, aliou seus conhecimentos práticos à sua formação humana, que
juntas, promovem a autonomia que precisa, para iniciar sua vida profissional de modo
digno.
O mesmo ocorreu com o Programa de Estágio Social, que atendendo a lei 11.788/08,
proporcionou aos participantes a transformação,inclusão social e geração de renda.
Assim, os Programas Socioassistenciais foram grandes instrumentos de política de
inclusão social, ampliando-se também a rede de proteção aos jovens e adolescentes.
Reduziram sensivelmente o tempo ocioso dos atendidos, afastando-os das ruas e
aproximando-os da sociedade. Como consequência, os contatos com os problemas
causados pelas drogas e criminalidade foram minimizados.
A rede social dos usuários foi ampliada, no contato com pessoas do mundo corporativo
das empresas.
Resultou-se também em redução do índice de evasão e repetência escolar e estimulou
os jovens e adolescentes na sequência dos estudos, aumentando o grau de instrução.
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E sendo assim, é neste sentido que todos os esforços foram voltados para que os
programas proporcionassem aos usuários, capacidade e discernimento para trabalhar
com pessoas, compreender suas atitudes e motivações, contribuindo para a sua
formação pessoal e profissional, inserindo-os no mundo do trabalho, além da inclusão
social, da valorização e da dignificação da pessoa humana.
O atendimento foi gratuito, planejado e continuado, propiciando experiências que lhes
permitiram construir projetos de vida, promovendo o desenvolvimento do sentimento de
pertença e de identidade, priorizando o fortalecimento de vínculos familiares e
incentivando a socialização e a convivência comunitária, estimulando e atuando
preventivamente no enfrentamento da vulnerabilidade socioeconômica.

José Luiz Tordino Gomes - Presidente CPMSA
Vanessa Kern de Godoy - Coordenadora CPMSA

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

ANEXO I - Atividades Desenvolvidas
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ANEXO II - Impacto Social
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ANEXO III - Reconhecimentos 2019
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Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André

Relatório de
de Atividades 2018
2018

Há mais de 56
56 anos transformando o
futuro!

(11) 4438.7733/ 4438.7575
www.patrulheirosmirins.com
coordenacao@patrulheirosmirins.com

1. Dados de Identificação
Nome da Entidade: CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ
Endereço: Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira nº 120 - Vila Guiomar - Santo André - SP
Telefones:(11) 4438-7733
7733 / 4438-7575
4438
Email: coordenacao@patrulheirosmirins.com
Site: www.patrulheirosmirins.com
Certificações: Certificado de Entidades Beneficentes
Beneficentes de Assistência Social – Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (CEBAS);
(CEBAS); Utilidade Pública Federal;
Utilidade Pública Municipal; Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Santo
André (CMDCA) e Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André (CMAS).
2. Missão, Visão e Valores

3. Finalidade e Objetivos
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André é uma associação civil, de direito privado
com fins não econômicos, com prazo indeterminado de duração, regido pelo seu
estatuto social, pelo Código Civil Brasileiro e demais disposições aplicáveis. É uma
entidade fundada pelo Rotary Club de Santo André, autônoma e independente, não se
constituindo de patrimônio daquele, ou de qualquer outra entidade, sociedade ou
indivíduo.
Se constitui na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, como Entidade Beneficente de
Assistência Social com preponderância no atendimento de assessoramento e defesa e
garantia dos direitos, desenvolvendo Programas Socioeducacionais e Assistenciais
Assistenci e
Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho.
Objetiva o desenvolvimento progressivo e integral de adolescentes e jovens,
jovens
possibilitando que se tornem cidadãos conscientes e proativos, capazes de construir e
reconstruir suas histórias e vivências individuais
individuais e coletivas, na família e na sociedade
em que vivem.
Atua junto aos seus jovens e adolescentes oferecendo atendimento gratuito, planejado e
continuado, propiciando experiências que lhes permitam construir projetos de vida,
promovendo o desenvolvimento
desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, priorizando
Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

o fortalecimento de vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência
comunitária, estimulando e atuando preventivamente no enfrentamento da
vulnerabilidade social.
O CPMSA tem por finalidade:
a) Promover a assistência social na forma de promoção a integração ao mercado de
trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social como aprendizes e
estagiários, atuando de forma continuada, permanente, planejada na prestação
de serviços e execução de programas e projetos voltados para a promoção
social, em consonância com a legislação vigente, como a Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
b) Desenvolver atividades que promovam a convivência social, a participação
cidadã e uma formação geral e de integração ao mundo do trabalho, de jovens e
adolescentes em vulnerabilidade social e /ou risco social;
c) Promover programas e projetos visando o desenvolvimento de competências e
atitudes estruturantes na formação do indivíduo, através de capacitação,
qualificação, aprimoramento e profissionalização, agregando habilidades
técnicas, humanas e conceituais, potencializando oportunidades de integração ao
mundo do trabalho;
d) Promover a integração ao mundo do trabalho, de jovens e adolescentes, sem
distinção de gênero, entre quatorze e vinte e quatro anos de idade, em situação
de vulnerabilidade social e /ou risco social e cursando o ensino médio ou
superior, através da Programas de Socioaprendizagem e Estágio Social;
e) Estimular o aprimoramento educacional de jovens em situação de vulnerabilidade
social e/ou risco social, egressos ou não dos programas de socioaprendizagem e
estágio social acima referidos, mediante a disponibilização de curso preparatório
para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; Atuar como entidade
qualificadora e agente de integração, visando a promoção do ensino
profissionalizante e de estágios curriculares, realizando a intermediação entre o
sistema de ensino público e privado e os setores de produção, serviços,
comunidade e governo, atendendo aos objetivos e pressupostos previstos na
legislação vigente (Lei nº 11.788 /2008, Lei nº 10.097 /2000 e suas atualizações).
Todas as ações desenvolvidas tem como foco elevar a autoestima, promovendo a
formação pessoal, social e profissional a fim de que alcancem autonomia, tornando-se
protagonistas de suas próprias vidas.
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4. Recursos
4.1. Recursos Financeiros
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André é uma entidade que mobiliza sua gestão
para se tornar autossustentável.
Os programas, serviços e projetos foram mantidos principalmente com verbas
provenientes de parceria com empresas e doações diversas , bem como captação de
recursos e parcerias com institutos e fundações.
Todas as ações do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André na consecução de seus
objetivos institucionais se caracterizam como promoção da Assistência Social, de
caráter beneficente e no atendimento de suas finalidades, inclusive seus investimentos
patrimoniais, seu “superávit”, suas despesas, receitas, seus ingressos, desembolsos e
suas gratuidades.
Receitas no ano de 2018
Taxa /Parcerias com Empresas
Doações Diversas
Eventos
Outras Receitas
Total

R$ 1.145.919,84
R$ 75,356,00
R$ 47.939,00
R$ 2.188,20
R$ 1.271.403,04

Despesas Operacionais no ano de 2018
Despesas Gerais e Administrativas
R$ 996.694,18
Despesas Tributárias
R$ 2.533,72
Despesas Financeiras
R$ 13.512,14
Total
R$ 1.012.740,04
4.2. Recursos humanos
A estrutura do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André incluiu órgãos diretivos
(Diretoria Executiva e Conselho Fiscal), órgãos consultivos (Conselho Deliberativo) e
órgãos de execução (Coordenação Geral, Corpo Técnico e Corpo Administrativo).
Os Conselhos e a Diretoria Executiva foram eleitos por Assembleia Geral e exerceram
voluntariamente as suas funções estatutárias.
A Coordenação Geral, o Corpo Técnico e o Corpo Administrativo foram compostos por :
coordenadora administrativa e pedagógica, assistente de coordenação, assistente
social, psicóloga, pedagoga, educadores, analista de departamento pessoal, assistente
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de departamento pessoas, analista financeiro, assistente financeiro, recepcionista,
auxiliares de cozinha e limpeza e porteiros.
4.2.1. Quadro de voluntários
Além de toda diretoria e conselhos que, conforme estabelecido em Assembleia,
prestaram serviços sem remunerações e de modo voluntário, o Corpo de Patrulheiros
Mirins de Santo André contou com a participação voluntária de diversos profissionais ,
entre eles: Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de
drogas, da Guarda municipal de Santo André), Setor de Hebiatria da FMABC, Conselho
Tutelar de Santo André, Programa Mesa Brasil - SESC/SP, Instituto GM, Médicos,
Dentistas e Nutricionistas, que ministraram palestras e participaram dos encontros
socioeducativos com os usuários e familiares.

5. Infraestrutura
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André está instalado em um terreno de
5.758,04 m2, doado pela Prefeitura Municipal de Santo André.
Possui 5 (cinco) salas de atividades, equipadas com computadores, projetores e telas de
projeção; 1 (um) laboratório de informática com 40 computadores; 1 (uma) sala de
convivência e leitura; 1 (uma) quadra de esportes; 1 (uma) área de recreação; 1 (uma)
cozinha; 1 (um) refeitório; 1 (uma) sala de Psicologia e Assistência Social; 1 (uma) sala
de Coordenação ; 1 (uma) sala de Administração ; 1 (uma) sala de Reunião ; 1 (uma)
recepção; 09 (nove) banheiros; 3 (três) vestiários; 1 (um) almoxarifado; 1 (um) salão
social e estacionamento para aproximadamente 70 veículos.
6. Atendimento e Perfil
A capacidade de atendimento anual é de até 1.000 jovens e adolescentes, tanto
meninos e meninas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes no
Município de Santo André e demais regiões do ABCDM.
O processo seletivo para inserção nos programas socioeducacionais aconteceu
semestralmente para o Programa de Qualificação Social e Profissional e a cada 11
(onze) meses para o Programa de Aprendizagem Profissional e Estágio Social.
Para participar foi necessário estar regularmente matriculado ou ter concluído o ensino
médio, preferencialmente em escolas públicas.
Entretanto, também puderam participar jovens e adolescentes do ensino particular na
condição de bolsistas, estudantes universitários e do ensino técnico.
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A análise socioeconômica atendeu às condições estabelecidas no Decreto
D
nº 6.135 de
26 de junho de 2007, observando-se
observando se o parágrafo 4º que estabelece parâmetros para
esta análise, contemplando:
a) Renda per capta de até meio salário mínimo vigente;
b) Renda familiar de até 03 salários mínimos;
c) Vulnerabilidade Social: exposição a risco social , residentes em áreas de alta
vulnerabilidade, famílias que recebem auxílios de transferências de renda, fragilidades
e/ou ausência dos vínculos familiares.
Aos jovens que buscaram acesso ao programas, porém não estavam matriculados
matricula
no
sistema de ensino regular, foram feitas orientações, incentivos e encaminhamentos para
a retomada dos estudos, por exemplo, através de programas na modalidade de ensino
de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Também foram orientados sobre a possibilidade
possibilidade de, uma vez comprovadamente
matriculados e com frequência , retornarem a Entidade para novo atendimento e
inclusão no programa.
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7. Programas Socioeducacionais
7.1. Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio e
Serviços
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços teve como principal foco a inclusão social, através da qualificação
de jovens e adolescentes para o mundo do trabalho.
7.1.1. Objetivos
Promover a inclusão social de jovens e adolescentes em situação de pobreza e
vulnerabilidade socioeconômica, por meio de sua qualificação pessoal e
profissional, contribuindo assim, para sua melhor inserção no mundo do trabalho
e para a construção de um projeto de vida produtivo.
Promover uma formação que contemplasse o desenvolvimento de competências
sociais, cognitivas e afetivas, pautadas por valores de inclusão e de
protagonismo social e juvenil, promovendo, assim, estímulo à ação coletiva na
definição de estratégias que garantissem perspectivas de melhoria da qualidade
de vida.
Contribuir para o preparo, inserção e permanência de jovens e adolescentes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho, visando o
desenvolvimento pessoal, social e profissional, além da geração e melhoria de
renda.
Promover e ampliar as oportunidades de acesso, desenvolvendo competências e
talentos dos grupos atendidos e proporcionando a eles uma nova condição de
participação democrática e convivência social.
Contribuir para que o jovem e adolescente desenvolvesse competência para um
rendimento favorável na atuação de aprendiz e/ou estagiário;
Promover o espírito de cooperação e trabalho em grupo baseado em princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco pessoal e social oferecendo apoio
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socioassistencial, educacional e psicossocial, preparando-os para o mundo do
trabalho.
7.1.2. Abrangência Territorial
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços abrangeu (preferencialmente) o município de Santo André/SP e
demais regiões periféricas do ABCDM.
As atividades foram desenvolvidas em Santo André/SP, cidade sede do Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Jovens e adolescentes, de ambos o sexo e sem qualquer distinção, com idade entre 15
anos e 20 anos, e que atendessem aos requisitos:
Pertencer ao grupo de vulnerabilidade socioeconômica, considerando a renda
familiar.
Estar regularmente matriculado no sistema de ensino público (salvo aqueles
contemplados com bolsa de estudo de 100% em escola particular).
Jovens e adolescentes residentes em locais de maior risco social.
Jovens e adolescentes residentes no Município de Santo André e demais
regiões do ABCDM.
7.1.4. Atividades Realizadas
Durante cinco meses (420h), duzentos e setenta jovens e adolescentes, de 15 a 20 anos
de idade e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, divididos em períodos
manhã , tarde e vespertino,
participaram de atividades voltadas à ações
profissionalizantes, de inclusão digital, recreativas, culturais, estímulo ao protagonismo e
ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
No início do atendimento aos usuários e seus familiares, foi realizada uma reunião de
acolhimento para apresentação de toda equipe, dos programas e das atividades que a
serem desenvolvidas no decorrer do semestre.
Foi apresentado a todos um acordo de convivência interna, abrindo-se espaços para
questionamentos e sugestões.
Realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância dos encontros
socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a sugestão de outros
temas.
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Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, atendimento individual ou familiar para dúvidas, sugestões e
orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente utilizada pela
Entidade.
Durante todo o período do Programa, todos os usuários participaram do cronograma de
atividades que envolveram: atividades teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
Os processos assistenciais e socioeducacionais ofertados a estes jovens e adolescentes
visaram promover uma formação que contemplasse o desenvolvimento de
competências sociais, cognitivas e afetivas, pautadas por valores de inclusão e de
protagonismo social e juvenil, promovendo, assim, estímulo à ação coletiva na definição
de estratégias que pudessem garantir perspectivas de melhoria da qualidade de vida.
O programa foi oferecido gratuitamente pelo Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André e o conteúdo organizado para as áreas administrativa, produção, comércio e
serviços.
7.1.5. Oferta Curricular
OFERTA CURRICULAR
Relações Interpessoais e Ética
Profissional

Práticas Administrativas e Gestão
Empresarial

Desenvolvimento Humano, Pessoal e
Profissional

Departamento Pessoal

Mercado de Trabalho
Diversidade Cultural e Social
Inclusão digital
Saúde e Qualidade de vida

Contabilidade
Educação Fiscal e Financeira
Gestão da Produção e Logística
Práticas do Comércio

Comunicação oral e escrita

Atendimento, Recepção e
Telemarketing

Raciocínio lógico matemático

Serviços de Alimentação

Língua Inglesa

Serviços de Farmácia
Serviços Bancários
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7.1.6. Outras ofertas
Palestras e Encontros socioeducativos
Visaram a participação dos jovens/adolescentes e familiares em palestras
socioeducativas e dinâmicas de grupo a fim de interagir, trocar experiências de vida,
através de temas relacionados à saúde, educação, cidadania, direito e deveres sociais
visando melhor grau de conhecimento e qualidade de vida.
Objetivou prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições do fortalecimento de vínculos familiares.
A abordagem grupal foi realizada através de palestras e reuniões socioinformativas, com
os temas:
Violência Sexual / Doméstica e Questão de Gênero
Sexualidade e Contracepção /Saúde da mulher/DST’s / Aids
Planejamento familiar
Cidadania: direitos e deveres
Saúde bucal
A família na contemporaneidade
Cuidados pessoais e resgate da autoestima
Saúde e Nutrição
Empreendedorismo
Profissões: Qual a sua vocação?
Prevenção ao uso de drogas: Alcoolismo e Toxicodependência.
As palestras foram ministradas por profissionais da área devidamente capacitados, em
parceria com o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, entre eles:
Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de drogas, da
Guarda municipal de Santo André); Setor de Hebiatria da FMABC; Conselho Tutelar de
Santo André; Médicos especialistas; Dentistas; Psicóloga, psicopedagoga, educadores
sociais e assistente social.
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Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.

Projeto Jovens Talentos
Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.

Projeto Jovem Empreendedor
Os usuários do programa foram estimulados a pesquisar, projetar e estruturar uma
“empresa" criando projetos sustentáveis, motivando-os à uma cultura empreendedora.

Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.

Orientação Odontológica Gratuito
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.

Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários.
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7.1.7. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.1.7.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Inscrição dos jovens e adolescentes (por procura espontânea; por
encaminhamento da rede socioassistencial; por encaminhamento das demais políticas
públicas) no programa por meio de retirada de fichas em datas pré-estabelecidas;
2ª Etapa: Estudo socioeconômico familiar dos jovens e adolescentes;
3ª Etapa: Entrevistas sociais com os todos os inscritos, realizadas e acompanhadas por
psicólogos, psicopedagoga e assistente social;
4ª Etapa: Atividade de acompanhamento escolar destinados aos inscritos;
5ª Etapa: Após triagem e classificação, foram inseridos no programa 270 jovens e
adolescentes por semestre (540 jovens e adolescentes inseridos ao ano).
7.1.7.2. Execução
Participaram do Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração,
Produção, Comércio e Serviços, duzentos e setenta jovens e adolescentes por quase
um semestre (420h), num total de quinhentos e quarenta jovens e adolescentes
atendidos no ano.
Durante todos esses meses os usuários deste programa participaram diariamente ( de
2ª a 6ª feira) das atividades, divididos em períodos: manhã ( das 8h às 11h40 ) , tarde (
das 13h às 16h40) e vespertino (das 16h às 19h).
Os jovens e adolescentes ingressos no programa participaram do cronograma de
atividades que envolveram: atividades teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
7.1.7.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica e assistencial do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André objetivou o Processo Socioeducacional Transformador.
Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os adolescentes vivenciaram atividades que os colocassem como
protagonista de seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos discutidos.
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A proposta metodológica da Entidade Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André foi
fundamentada em práticas socioeducativas e assistenciais, construídas através de
processos e atividades não vinculadas ao sistema de méritos e níveis, típico do sistema
escolar formal, mas sim possibilitando aprendizagens articuladas que contribuíssem
para o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes, atualizando e
complementando conhecimentos já trazidos por estes de sua vivência familiar e
experiência cultural.
A oferta curricular foi integrada e a preocupação central foi o desenvolvimento global,
voltado à formação de um ser humano protagonista, autônomo, criativo e crítico , capaz
de participar ativamente em uma sociedade democrática e pluralista.
A equipe sociopedagógica atuou de modo transdisciplinar, trabalhando conteúdos de
desenvolvimento pessoal e humano que auxiliassem a vencer os prejuízos emocionais e
os males sociais trazidos pela grande maioria.
Buscou possibilitar a efetiva relação entre educando – objeto de conhecimento –
educador, assumindo uma atuação provocadora, desequilibradora e estimuladora,
facilitando o processo da construção – desconstrução – reconstrução de conhecimentos
para que o adolescente pudesse realmente compreender os diversos aspectos de seu
papel social e intervir na sociedade.
As práticas sociopedagógicas adotadas propiciaram o desenvolvimento de
competências transformadoras, como a formação da cidadania, o protagonismo, a
autonomia, a responsabilidade, a empatia, a solidariedade de forma democrática e
comprometida, o trabalho em equipe e a liderança compartilhada.
A metodologia foi flexível e voltada para atividades que utilizassem estratégias de
atuação que garantissem a participação dos jovens e adolescentes nos diferentes
projetos desenvolvidos e que ensinassem de modo motivacional, trabalhando
simultaneamente as diferentes limitações.
A entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos. Os jovens e
adolescentes, os familiares, os educadores e colaboradores participaram de forma
direta, com espaços para identificar as opiniões, ideias e interesses , permitindo a
execução de ações que efetivamente contribuíssem para a aprendizagem
transformadora.
7.1.7.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2018, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
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questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
Desde o início, nas entrevistas psicossociais para a inclusão nos programas, abriram-se
espaços de escuta para conhecer as expectativas dos usuários e seus familiares sobre
o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os ajustes iniciais ao plano do
semestre/ano vigente.
Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.

7.1.7.5. Avaliação e Monitoramento
A avaliação e monitoramento dos jovens e adolescentes no programa buscaram
observar o desempenho das habilidades, tanto individual como em grupo, por meio de
atividades teóricas, dinâmicas, pesquisas; interação, sociabilidade, responsabilidade,
iniciativa e cooperação.
Ocorreram de maneira contínua por meio de atividades interativas, formativa e
personalizada em caráter presencial.
Após a conclusão do programa os usuários receberam um certificado de conclusão e
ficaram no aguardo para participação no Programa de Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem / Lei 10.097/00).
No decorrer do programa, foram despertados o interesse e empenho dos usuários, bem
como a participação ativa da família, buscando uma significativa melhora nas relações
humanas e interpessoais, corroborando com a proposta socioassistencial da Entidade e
a satisfação da população atendida.
Também foram feitas avaliações permanentes intituladas " Olhar do Usuário " e " Olhar
da Família", feitas ao final do programa, onde os usuários e seus familiares avaliaram
sua participação, a metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade,
abrindo-se mais um espaço para sugestões e colaborações.

7.1.7.5.1. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção,
Comércio e Serviços,foi poderoso instrumento de transformação e inclusão social dos
jovens e adolescentes participantes.
Promoveu a formação humana, cultural e profissional destes jovens e adolescentes e
famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir da geração e da
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socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e profissional
sustentável.
Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, sendo indiscutível a melhoria
na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento destes.
a) Orientação/encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
Todos os jovens e adolescentes que não conseguiram atendimento na entidade foram
orientados a procurar outros projetos semelhantes no município e na impossibilidade
foram encaminhados aos Centros de Referência de Assistência social e entidades
congêneres.
Foram mantidos contatos com as entidades com programas semelhantes, que acolhem
os candidatos não atendidos, na medida em que se encontram no perfil e quantidade
das vagas oferecidas.
b) Interlocuções
Buscando viabilizar o acesso efetivo de adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e assegurar o desenvolvimento de ações
complementares essenciais para o enfrentamento e a proteção destes, foram feitas
articulações com CRAS e CREAS.
Conforme as demandas e as necessidades específicas de cada adolescente e família, o
Programa de Qualificação Social e Profissional em Técnicas Administrativas recebeu os
encaminhamentos necessários,fazendo as devidas inclusões.
Foram feitos trabalhos de parceria, articulações e comunicação, na busca de soluções
às demandas que se apresentaram, visando a superação dos problemas , a melhoria da
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qualidade de vida dos usuários e a manutenção e o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários.
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André participou também de reuniões entre
instituições da rede, capacitações comuns e realização de eventos.

7.2. Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem)
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem), embasado na Lei da
Aprendizagem - 10.097/00, teve como objetivo promover, aos jovens e adolescentes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, a integração ao mercado de trabalho,
através da Socioaprendizagem, atendendo ao princípio da proteção social, com
garantias sociais e de direitos, ofertando o desenvolvimento de habilidades,
evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito crítico e proporcionando a inserção
em programa para vivência e efetivo aprendizado no mundo do trabalho.
7.2.1. Objetivos
Promover a integração ao mundo do trabalho pela aprendizagem profissional no
âmbito da assistência social, visando à capacitação de jovens e adolescentes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mundo do trabalho,
atendendo ao princípio da proteção social, com garantias sociais e de direitos,
ofertando espaços e condições para o convívio familiar e o desenvolvimento de
habilidades, evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito crítico e
proporcionando a inserção em programa para “experimentação” e efetivo
aprendizado no mundo do trabalho;
Formação técnico-profissional metódica conciliando aprendizagem teórica e
prática, preparando-os para desempenhar com dignidade sua função como
profissional;
Promover aos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica a sua inserção no mundo do trabalho, por meio de um curso de
aprendizagem voltado para as áreas administrativa, produção, comércio e
serviços;
Contribuir para que o jovem e adolescente desenvolvam competência para um
rendimento favorável;
Desenvolver no jovem e adolescente um conjunto de competências básicas e
específicas, possibilitando seu crescimento pessoal e profissional, a fim de
promover sua inserção e permanência, com qualidade, no mundo do trabalho;
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Promover o espírito de cooperação, trabalho em grupo baseando princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo apoio educacional e psicossocial, preparandoos para o mundo do trabalho;
Estimular o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, proporcionando
vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo e da consciência cidadã
Promover a melhoria da qualidade de vida da família e de toda a comunidade,
realizando ação integrada em prol da cidadania.
7.2.2. Abrangência Territorial:
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem) abrangeu o município
de Santo André/SP e demais regiões periféricas do ABCDM.
A aprendizagem prática foi desenvolvida em empresas da região de Santo André/SP e
grande ABCDM e a aprendizagem teórica aconteceu em Santo André/SP , cidade sede
do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.2.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Jovens e adolescentes, de ambos o sexo e sem qualquer distinção, com idade entre 15
anos e 20 anos, e que atendessem aos requisitos:
Egressos do Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração,
Produção, Comércio e Serviços
Pertencer ao grupo de vulnerabilidade socioeconômica, considerando a renda
familiar
Frequência escolar no sistema público de ensino médio regular.
Residentes em locais de maior risco social.
Residentes no Município de Santo André e demais regiões do ABCDM.
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7.2.4. Atividades Realizadas
No Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem), embasado na Lei da
Aprendizagem - 10.097/00, os jovens e adolescentes vivenciaram a realização da
prática profissional curricular em uma empresa parceira, na condição de aprendiz, por
um período de 15 (quinze) meses, em locais com condições de segurança e higiene
conforme previsto na legislação e com o acompanhamento dos profissionais técnicos da
Entidade, desenvolvendo habilidades apreendidas no Programa de Qualificação Social e
Profissional em Administração, Produção, Comércio e Serviços.
Concomitante com a vivência prática profissional, desenvolvida nas empresas parceiras,
os participantes tiveram acompanhamento teórico semanal na Entidade, dando
sequência a formação contínua, pessoal, social e profissional.
Foi firmado um contrato de trabalho especial, com todos os direitos trabalhistas
garantidos e receberam durante todo o período o salário mínimo- hora nacional e
demais benefícios.
7.2.4.1. Aprendizagem Profissional I (Atividades Práticas na Empresa)
Aprendiz Assistente Administrativo
O Aprendiz Assistente Administrativo desenvolveu as atividades práticas na empresa
parceira executando serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística.
Aprendiz Operador de Telemarketing ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Operador de Telemarketing atendeu usuários, ofereceu serviços e produtos,
prestou serviços técnicos especializados, realizou pesquisas, fez serviços de cobrança e
cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento.
Aprendiz Alimentador de Linha de Produção ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Alimentador de Linha de Produção fez o preparo de materiais para
alimentação de linhas de produção; organizou a área de serviço; abasteceu as linhas de
produção; alimentou máquinas e separou materiais para reaproveitamento.
Aprendiz Auxiliar nos Serviços de Alimentação ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Auxiliar nos Serviços de Alimentação desenvolveu as atividades práticas na
empresa parceira auxiliando outros profissionais da área no pré-preparo, preparando o
processamento de alimentos e na montagem de pratos. Também verificou a qualidade
dos gêneros alimentícios.
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Aprendiz Fiscal de Transportes Coletivos ( maiores de 18 anos)
O Aprendiz Fiscal de Transportes Coletivos organizou e fiscalizou as operações dos
ônibus e outros veículos de transporte coletivo.
Aprendiz Almoxarife
O Aprendiz Almoxarife recepcionou, fez a conferência e armazenou produtos e materiais
em almoxarifados. Fez os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e
controlou os estoques. Distribuiu produtos e materiais a serem expedidos.
Aprendiz Operador do Comércio I e II
O Aprendiz Operador do Comércio I e II ( vendedor e repositor) prestou serviços de
apoio no comércio varejista ou atacadista. Registrou entrada e saída de mercadorias.
Promoveu a venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as
para degustação ou distribuindo amostras das mesmas. Informou sobre suas qualidades
e vantagens de aquisição.
Aprendiz Recepcionista
O Aprendiz Recepcionista recepcionou e prestou serviços de apoio a clientes, pacientes,
hóspedes, visitantes e passageiros. Prestou atendimento telefônico e forneceu
informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, aeroportos e outros
estabelecimentos. Organizou informações e planejou o trabalho do cotidiano.

7.2.4.2. Aprendizagem Profissional II (Acompanhamento Teórico na Entidade)
7.2.4.2.1 Básico
Técnicas Administrativas
Introdução a Recursos Humanos
Gestão empresarial
Relações interpessoais
O Mercado e o Mundo do Trabalho
Diversidade Cultural e Social
Cidadania
Preservação do Meio Ambiente
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Direitos Humanos
Segurança Pública
Ética
Inclusão digital
Saúde e Qualidade de vida
Comunicação oral e escrita
Comunicação empresarial
Raciocínio lógico matemático
Contabilidade
Educação fiscal e financeira
Educação para o Consumo
Empreendedorismo Juvenil
7.2.4.2.1 Específico
O acompanhamento teórico específico foi de acordo com o programa que estava
inserido junto ao MTE e com as atividades práticas desempenhadas na empresa
parceira.

Outras ofertas:
Palestras e Encontros socioeducativos
Visaram a participação dos jovens/adolescentes e familiares em palestras
socioeducativas e dinâmicas de grupo a fim de interagir, trocar experiências de vida,
através de temas relacionados à saúde, educação, cidadania, direito e deveres sociais
visando melhor grau de conhecimento e qualidade de vida.
Objetivou prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições do fortalecimento de vínculos familiares.
A abordagem grupal foi realizada através de palestras e reuniões socioinformativas, com
os temas:
Violência Sexual / Doméstica e Questão de Gênero
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Sexualidade e Contracepção /Saúde da mulher/DST’s / Aids
Planejamento familiar
Cidadania: direitos e deveres
Saúde bucal
A família na contemporaneidade
Cuidados pessoais e resgate da autoestima
Saúde e Nutrição
Empreendedorismo
Profissões: Qual a sua vocação?
Prevenção ao uso de drogas: Alcoolismo e Toxicodependência.
As palestras foram ministradas por profissionais da área devidamente capacitados, em
parceria com o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, entre eles:
Anjos da Guarda ( Projeto de Conscientização a prevenção ao uso de drogas, da
Guarda municipal de Santo André); Setor de Hebiatria da FMABC; Conselho Tutelar de
Santo André; Médicos especialistas; Dentistas; Psicóloga, psicopedagoga, educadores
sociais e assistente social.
Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.
Projeto Jovens Talentos
Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.
Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
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de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.
Projeto Jovem Empreendedor
Os usuários do programa foram estimulados a pesquisar, projetar e estruturar uma
“empresa" criando projetos sustentáveis, motivando-os à uma cultura empreendedora.
Orientação Odontológica Gratuito
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.
Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários.

7.2.5. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.2.5.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Participação do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços, com carga horária 420h;
2ª Etapa: Conclusão do Programa de Qualificação Social e
Administração, Produção, Comércio e Serviços;

Profissional em

3ª Etapa: No aguardo de entrevistas com as empresas parceiras;
4ª Etapa: Após aprovação na entrevista, o candidato e seu responsável formalizaram a
inserção/contratação de trabalho na condição de aprendiz por um período de até 15
meses;
5ª Etapa: Atividades práticas na empresa quatro vezes na semana e Acompanhamento
teórico na Entidade uma vez por semana, além de acompanhamento prático na empresa
regularmente a cada três (3) meses por meio de orientações e avaliações;
6ª Etapa: Conclusão e certificação do programa.
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7.2.5.2. Execução
Participaram do Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem),
duzentos e quinze jovens e adolescentes.
Durante 15 meses (1280h), os jovens e adolescentes deste programa participaram de
atividades de formação diárias (de 2ª a 6ª feira), que incluíam aprendizagem prática e
teórica, assim distribuídas:
Aprendizagem prática na empresa parceira quatro vezes na semana, por 6h diárias;
Uma vez por semana, durante 6 horas, participaram da aprendizagem teórica na sede
do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
O cronograma de atividades envolveu: aulas teóricas, palestras e encontros, atividades
práticas, atividades culturais e recreativas, visitas às empresas parceiras, avaliações e
seminários.
7.2.5.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica e assistencial do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André objetivou o Processo Socioeducacional Transformador.
Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os adolescentes vivenciaram atividades que os colocassem como
protagonista de seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos discutidos.
A proposta metodológica da Entidade foi fundamentada em uma aprendizagem
participativa do ponto de vista vivencial do cotidiano. Foi caracterizada por um processo
socioeducacional dinâmico, com conteúdos significativos e aplicáveis que visaram à
transformação positiva e de qualidade de alguns dados da realidade para a
aprendizagem profissional.
A oferta curricular foi integrada e a preocupação central foi o desenvolvimento global,
voltado à formação de um ser humano protagonista, autônomo, criativo e crítico , capaz
de participar ativamente em uma sociedade democrática e pluralista.
A equipe sociopedagógica atuou de modo transdisciplinar, trabalhando conteúdos de
desenvolvimento pessoal e humano que auxiliassem a vencer os prejuízos emocionais e
os males sociais trazidos pela grande maioria.
Buscou possibilitar a efetiva relação entre educando – objeto de conhecimento –
educador, assumindo uma atuação provocadora, desequilibradora e estimuladora,
facilitando o processo da construção – desconstrução – reconstrução de conhecimentos
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para que o adolescente pudesse realmente compreender os diversos aspectos de seu
papel social e intervir na sociedade.
As práticas sociopedagógicas adotadas propiciaram o desenvolvimento de
competências transformadoras, como a formação da cidadania, o protagonismo, a
autonomia, a responsabilidade, a empatia, a solidariedade de forma democrática e
comprometida, o trabalho em equipe e a liderança compartilhada.
A entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos. Os jovens e
adolescentes, os familiares, os educadores e colaboradores participaram de forma
direta, com espaços para identificar as opiniões, ideias e interesses , permitindo a
execução de ações que efetivamente contribuíssem para a aprendizagem
transformadora.
7.2.5.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2018, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
Desde o início, abriram-se espaços de escuta para conhecer as expectativas dos
usuários e seus familiares sobre o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os
ajustes iniciais ao plano do semestre/ano vigente.
Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
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Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um, bem como foram feitas atividades e ações
para a possibilidade de continuidade na empresa, iniciando-se assim um plano de
carreira.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.
E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.
7.2.5.5. Avaliação e Monitoramento
A proposta do programa demandou uma grande importância à avaliação, reiterando que
ela foi: contínua, formativa ,personalizada e auto avaliativa, concebendo-a como mais
um elemento do processo de aprendizagem, o qual permitiu conhecer o resultado das
ações socioeducacionais e assistenciais e, por conseguinte, melhorá-las.
O acompanhamento/monitoramento ocorreu de modo sistemático, através de reuniões e
orientações entre coordenação e empresa parceira, além de acompanhamento das
atividades práticas do usuário/aprendiz, garantindo o cumprimento das exigências
legais, a observância das normas e principalmente da oportunidade de desenvolvimento
integral do jovem e adolescente/aprendiz, no seu convívio no ambiente laboral.
Também foram feitas avaliações permanentes intituladas " Olhar do Aprendiz " , " Olhar
do Gestor " e " Olhar da Família", feitas trimestralmente e ao final do programa, onde as
empresas parceiras , os usuários e seus familiares avaliaram sua participação, a
metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade, abrindo-se mais um
espaço para sugestões e colaborações.
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Durante a participação no programa, ocorreu o monitoramento do desempenho escolar
dos jovens e adolescentes/ aprendizes no sentido de permanência e elevação da
escolaridade.
A aprendizagem profissional na empresa objetivou proporcionar ao usuário a
experimentação das tarefas relativas ao cotidiano de uma empresa , contribuindo para
seu aprimoramento pessoal e profissional.
7.2.6. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem) foi poderoso
instrumento de transformação,inclusão social e geração de renda dos jovens e
adolescentes participantes.
Além da geração de renda, promoveu a formação humana, cultural e profissional destes
jovens e adolescentes e famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir
da geração e da socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e
profissional sustentável.
Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, bem como contribuiu para a
diminuição significativa da evasão e repetência escolar, sendo também indiscutível a
melhoria na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento, bem como na situação socioeconômica familiar.
Ao final do programa, cerca de 25% dos adolescentes iniciaram uma carreira efetiva na
empresa parceira, o que demonstra também a eficácia de todo o trabalho feito em torno
de mobilizar e sensibilizar as empresas em relação a responsabilidade social.
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a) Orientação/encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
Todos os esforços foram voltados para que os jovens e adolescentes egressos do
Programa de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio
e Serviços fossem inseridos neste programa. Entretanto, a inclusão dependeu da
adesão ao programa pelas empresas parceiras.
Assim, os jovens e adolescentes que não conseguiram inserção neste programa na
entidade, além de continuarem no aguardo de uma oportunidade, foram orientados a
procurar outros projetos semelhantes no município e na impossibilidade ou urgência
foram encaminhados aos Centros de Referência de Assistência Social e entidades
congêneres.
Foram mantidos contatos com as entidades com programas semelhantes, que acolhem
os candidatos não atendidos, na medida em que se encontram no perfil e quantidade
das vagas oferecidas.
b) Interlocuções
Buscando viabilizar o acesso efetivo de adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e assegurar o desenvolvimento de ações
complementares essenciais para o enfrentamento e a proteção destes, foram feitas
articulações com CRAS e CREAS.

7.3. Programa de Estágio Social ( Lei 11.788/08)
O Programa de Estágio Social , embasado na Lei do Estágio - 11.788/08, teve como
principal foco promover, aos jovens e adolescentes em situação de pobreza e
vulnerabilidade socioeconômica, a integração e permanência ao mundo de trabalho,
atendendo ao princípio da proteção social, com garantias sociais e de direitos, ofertando
o desenvolvimento de habilidades, evidenciando potenciais, desenvolvendo o espírito
crítico e proporcionando a inserção em programa para vivência e efetivo aprendizado no
mundo do trabalho.
7.3.1. Objetivos
Promover aos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a sua
inserção no mundo do trabalho, por meio de um programa assistencial voltado
para a vivência profissional;
Contribuir para que o jovem e o adolescente desenvolvam competência para um
rendimento favorável;
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Promover o espírito de cooperação, trabalho em equipe baseado em princípios
éticos;
Proporcionar conhecimentos qualitativos na rotina organizacional;
Despertar a capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes e motivações;
Resgatar e promover a cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo apoio socioeducativo e psicossocial,
preparando-os para o mundo do trabalho.
7.3.2. Abrangência Territorial:
O Programa de Estágio Social abrangeu o município de Santo André/SP e demais
regiões periféricas do ABCDM.
As atividades práticas de estágio foram desenvolvidas em empresas da região de Santo
André/SP e grande ABCDM e as atividades e oficinas socioeducativas aconteceram em
Santo André/SP , cidade sede do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André.
7.3.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Para inserção no programa, foram considerados os seguintes critérios:
Jovens e adolescentes a partir de 16 anos completos;
Jovens e adolescentes participantes/egressos do Programa de Qualificação
Social e Profissional;
Jovens e adolescentes participantes/egressos do Programa de Aprendizagem
Profissional (Socioaprendizagem);
Estar regularmente matriculado no sistema de ensino médio , ensino médio
técnico ou ensino superior ;
7.3.4. Atividades Realizadas
Através de sua rede de parceria, a entidade proporcionou estágios sociais remunerados
para jovens e adolescentes em vulnerabilidade social, a partir de 16 anos, formalizados
por meio de Termos de Compromisso de Estágio válidos por um ano e renováveis por
mais um ano, com empresas, indústrias, comércios, órgãos públicos e profissionais
liberais (os clientes colaboradores parceiros do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo
André).
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Neste programa os usuários vivenciaram a realização da prática profissional curricular
em uma empresa parceira, na condição de estagiário, em locais com condições de
segurança e higiene conforme previsto na legislação e com o acompanhamento dos
profissionais técnicos da Entidade, desenvolvendo habilidades apreendidas nos
Programas de Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio
e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem).
Durante todo o programa , o jovem estagiário continuou participando quinzenalmente
das atividades e oficinas socioeducativas promovidas pelo Corpo de Patrulheiros Mirins
de Santo André, bem como de atividades culturais e recreativas e continuou recebendo
todos os atendimentos e benefícios ofertados anteriormente nos Programas de
Qualificação Social e Profissional e Socioaprendizagem, nas áreas: Social, Pedagógica
e Psicológica.
Os usuários que tiveram a oportunidade de estágio social foram acompanhados pelo
Serviço Social da entidade, que manteve constante contato com sua família, com a
empresa onde ele estagiou e também com a escola onde ele estudava.
Foram realizadas bimestralmente reuniões/entrevistas com os pais e/ou responsáveis
para levantamento socioeconômico familiar e acompanhamento do aproveitamento
escolar dos jovens e adolescentes.
E através de uma parceria firmada entre Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André e
as escolas do município, foram preenchidos relatórios com as informações (avaliação e
frequência) dos usuários, que receberam orientação da assistente social da entidade,
conforme os resultados individuais.

7.3.4.1 Estágio Social - Promoção a integração ao mercado de Trabalho
O jovem estudante do ensino médio vivenciou, através do programa de estágio social,
atividades administrativas de uma empresa , em setores diversos, como RH,
almoxarifado, recepção, expedição postal e atendimento ao público.
Já a vivência do estágio social para estudantes do ensino técnico e superior foi
obrigatoriamente compatível com seu curso.
Durante todo o programa , o jovem estagiário continuou participando quinzenalmente
das atividades e oficinas socioeducativas promovidas pelo Corpo de Patrulheiros Mirins
de Santo André, bem como de atividades culturais e recreativas e continuou recebendo
todos os atendimentos e benefícios ofertados anteriormente nos Programas de
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Qualificação Social e Profissional em Administração, Produção, Comércio e Serviços e
Aprendizagem Profissional (Socioaprendizagem).
Palestras e Encontros socioeducativos
Visando a participação contínua dos jovens/adolescentes e familiares, foram promovidos
encontros e palestras socioinformativos no intuito de proporcionar recursos para a
integração no mundo de trabalho, tanto dos familiares como dos usuários após a
permanência no programa.
Atividades Culturais e de Recreação
Promoção de atividades culturais e recreativas voltadas para os usuários do programa,
tais como visita a museus, cinemas, teatros, jogos, campeonatos.
Projeto Jovens Talentos
Baseado na ideia do protagonismo juvenil, o projeto serviu como instrumento propulsor
de transformações pessoais e sociais , de capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade, oferecendo aos jovens atendidos a oportunidade de experienciar
todo o seu potencial e criatividade, desenvolvendo atitudes de autoconfiança e
promovendo a cultura e convivência.
Projeto de Intercâmbio
Em parceria com o Youth Exchange Program, programa de intercâmbio promovido pelo
Rotary International, os usuários dos programas puderam participar do processo
classificatório para bolsas de intercâmbio . O jovem classificado participa do intercâmbio
de longa duração, com todas as despesas pelo Rotary Club de Santo André e com
aporte do CPMSA.
Orientação Odontológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
odontológica e encaminhamentos necessários.
Orientação Psicológica Gratuita
Os usuários do programa e seus familiares receberam, gratuitamente, orientação
psicológica e encaminhamentos necessários.
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7.3.5. Como a Entidade ou Organização fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
7.3.5.1 Ingresso no Programa
1ª Etapa: Participação do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem);
2ª Etapa: Conclusão do Programa de Qualificação Social e Profissional em
Administração, Produção, Comércio e Serviços e/ou Aprendizagem Profissional
(Socioaprendizagem);
3ª Etapa: No aguardo de entrevistas com as empresas parceiras;
4ª Etapa: Após aprovação na entrevista, o jovem e seu responsável assinaram os
Termos de Compromisso de Estágio válidos por um ano e renováveis por mais um ano
5ª Etapa: Atividades práticas de estágio na empresa e Acompanhamento teórico
quinzenal na Entidade, além de acompanhamento na empresa regularmente por meio
de orientações e avaliações;
6ª Etapa: Conclusão e certificação do programa.
7.3.5.2. Execução
Participaram do Programa de Estágio Social , sete jovens e adolescentes.
Durante 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, os jovens e adolescentes deste
programa participaram de atividades de formação diárias (de 2ª a 6ª feira), num total de
30 horas semanais.
Quinzenalmente, participaram das atividades e oficinas socioeducativas promovidas
pelo Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, bem como de atividades culturais e
recreativas.
Foram acompanhados pelo Serviço Social da entidade, que manteve constante contato
com sua família, com a empresa onde ele estagiou e também com a escola onde ele
estudava.
Foram realizadas bimestralmente reuniões/entrevistas com os pais e/ou responsáveis
para levantamento socioeconômico familiar e acompanhamento do aproveitamento
escolar dos jovens e adolescentes.
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7.3.5.3. Metodologia
A Proposta Sociopedagógica do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André objetivou
o Processo Socioeducacional Transformador.
Baseada em valores como a afetividade, solidariedade, respeito, democracia e
participação, os jovens vivenciaram atividades que os colocaram como protagonista de
seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos aprendidos e a preocupação central
foi o desenvolvimento global dos jovens e adolescentes.
A metodologia foi caracterizada por um processo sociopedagógico dinâmico, com
conteúdos significativos e aplicáveis que visaram a transformação positiva e de
qualidade de alguns dados da realidade para a educação profissional.
O processo ensino /aprendizagem buscou privilegiar o comportamento autônomo e
responsável do jovem e adolescente.
Foi dada especial atenção para metodologias que envolvessem:
Desenvolvimento de competências;
Valorização das experiências, vivências e conhecimentos prévios de cada um;
Construção conjunta das habilidades, conhecimentos e condutas;
Ação ligada à reflexão e à intervenção social;
Construção da autonomia, o exercício do poder compartilhado e a invenção de
novas formas de representação;
Autoavaliação;
Abordagem transdisciplinar e contextualizada do conhecimento;
Avaliação por competências e habilidades
Trabalho com projetos;
Flexibilidade;
Gestão compartilhada.
Além disso, durante toda a execução do Programa os usuários participaram de forma
direta, com abertura de espaços para identificar as opiniões e interesses (avaliações
informais e feedbacks após atividades, encontros e palestras e autonomia, entre outros),
permitindo a execução de ações e serviços que efetivamente contribuíssem para o
interesse dos mesmos.
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7.3.5.4. Participação dos Usuários
Nas ações desenvolvidas no ano de 2018, os usuários dos programas tiveram reais
oportunidades de participação ativa e igualdade, com espaços para opiniões,
questionamentos e reflexões, buscando-se favorecer a ocorrência do processo de
protagonismo e cidadania.
Desde o início, abriram-se espaços de escuta para conhecer as expectativas dos
usuários e seus familiares sobre o atendimento, o que possibilitou a Entidade fazer os
ajustes iniciais ao plano do semestre/ano vigente.
Este contato inicial também , além de possibilitar o início do vínculo entre entidade e
usuários e famílias, possibilitou a compreensão sobre as demandas, vulnerabilidades e
necessidades desse público.
Após, foi realizada a reunião de acolhimento a todos os usuários e familiares e/ou
responsáveis legais para a apresentação de toda equipe, dos programas e das
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do semestre (Plano de ação), bem como
do acordo de convivência interna, em linguagem clara, simples e acessível a todos.
Neste momento, ainda, realizou-se um trabalho de sensibilização sobre a importância
dos encontros socioeducativos, convidando-os a participarem e estimulando-os a
sugestão de outros temas.
Também foram apresentados todos os canais permanentes de comunicação, tais como:
telefones, email, redes sociais, atendimento individual ou familiar para dúvidas,
sugestões e orientações, bem como apresentação da caixa de sugestões permanente
utilizada pela Entidade.
Nos primeiros dias das atividades com os usuários , foi retomada a questão do acordo
de convivência, onde os usuários puderam, através da fala, da escuta qualificada e do
empoderamento (metodologia de processos circulares), criar acordos com base nas
expectativas e necessidades de todos os envolvidos.
Ainda nestes primeiros dias, foi apresentado e discutido o plano de atividades
previstas/plano de ação , onde mais uma vez os usuários tiveram participação ativa,
discutindo e opinando sobre a metodologia e temas a serem discutidos e trabalhados.
A partir daí e durante todo o período de realização dos programas, a participação e
protagonismo dos jovens e adolescentes foram incentivados, promovendo, assim,
estímulo à ação coletiva na definição de estratégias que pudessem garantir perspectivas
de melhoria no projeto de vida de cada um, bem como foram feitas atividades e ações
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para a possibilidade de continuidade na empresa, iniciando-se assim um plano de
carreira.
Deste modo, a entidade se posicionou de modo sempre aberto a escutar a todos, como
garantia de participação, inclusão e pertencimento.
E como instrumentos de avaliação da qualidade e objetivos de suas ações, o Corpo de
Patrulheiros Mirins de Santo André realizou reuniões ao término dos programas com
espaços para escuta e pesquisas de satisfação com todos os envolvidos e os resultados
serviram de balizadores para melhorias contínuas e aprimoramentos dos serviços
ofertados, bem como para a revisão e elaboração do plano de ação.
7.3.5.5. Avaliação e Monitoramento
A avaliação aconteceu de maneira dinâmica, processual, contínua e priorizando os
aspectos qualitativos relacionados ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do
usuário, observados durante a realização das atividades propostas.
O acompanhamento/monitoramento ocorreu de modo sistemático, através de reuniões e
orientações entre coordenação e empresa parceira, além de acompanhamento das
atividades práticas do usuário/estagiário.
Também foram mantidas as avaliações permanentes intituladas " Olhar do Estagiário " ,
" Olhar do Gestor " e " Olhar da Família", feitas trimestralmente e ao final do programa,
onde as empresas parceiras , os usuários e seus familiares avaliaram sua participação,
a metodologia, os educadores, os colaboradores e a Entidade, abrindo-se mais um
espaço para sugestões e colaborações.
Durante a participação no programa, ocorreu o monitoramento do desempenho escolar
dos/as estagiários no sentido da elevação da escolaridade.
A vivência profissional na empresa objetivou proporcionar ao usuário a experimentação
das tarefas relativas ao cotidiano de uma empresa , contribuindo para seu
aprimoramento pessoal e profissional.
7.3.6. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e
dificuldades encontradas)
O Programa de Estágio Social foi poderoso instrumento de transformação,inclusão
social e geração de renda dos jovens e adolescentes participantes.
Além da geração de renda, promoveu a formação humana, cultural e profissional destes
jovens e adolescentes e famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir
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da geração e da socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e
profissional sustentável.
Associou conhecimento, reconhecimento e inclusão social, bem como contribuiu para a
diminuição significativa da evasão e repetência escolar, sendo também indiscutível a
melhoria na convivência familiar, grupal e comunitária.
O Programa auxiliou evitar ou sanar situações de exclusão, privação, riscos, fragilidades
de vínculos e vulnerabilidades , promovendo o desabrochar das potencialidades
pessoais, sociais, intelectuais e produtivas dos adolescentes beneficiados, bem como de
sua família.
Foi acompanhado de perto o entusiasmo e o desenvolvimento pessoal e profissional
destes jovens e adolescentes, identificando, acima de tudo, o desejo e a vontade de
transformar a realidade do contexto em que vivem.
O envolvimento da família também foi de extrema importância, tanto na participação
ativa das atividades socioassistenciais, quanto nas manifestações de apoio,
credibilidade e agradecimentos pelas mudanças que passaram a identificar no
comportamento, bem como na situação socioeconômica familiar.

8. CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Os profissionais que compõem a equipe tiveram reuniões técnicas e encontros
sociopedagógicos mensais para planejamento, avaliação, aprimoramento e inovações
das atividades realizadas.
A Entidade se preocupou em oferecer a equipe de colaboradores, cursos de formação
continuada para respectivas áreas de conhecimento.
A equipe participou de atividades, encontros e cursos de formação diversos.
Foram realizadas visitas regulares e participação em eventos nas empresas parceiras.

9. MELHORES ONGs DO BRASIL
Em 2018, o Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André foi eleito como uma das 100
Melhores ONGs do Brasil.
A premiação é uma iniciativa do Instituto Doar e Rede Filantropia e a seleção, realizada
por 20 jurados da FGV - Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de identificar as
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Entidades que realizam as melhores práticas organizacionais, de governança e
transparência para a sociedade.
Foram analisados aspectos administrativos, financeiros, de comunicação e
transparência nas relações com parceiros, apoiadores e público atendido, além dos
resultados obtidos com sua atuação.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A juventude brasileira se constitui como um dos segmentos mais desfavorecidos pelo
crescimento dos problemas socioeconômicos do País, tais como concentração de renda,
educação de baixa qualidade, desemprego, baixos salários, entre outros. Diante do
quadro exposto, grande parte da juventude vem se inserindo precocemente no mercado
de trabalho, buscando sua sustentação e, muitas vezes, de seus familiares. Em
decorrência, geralmente os jovens e adolescentes são afastados da escola pela
dificuldade de conciliação entre estudo e trabalho, impedindo que avancem seus
estudos e tenham melhores possibilidades de ascensão socioeconômica.
Esses jovens e adolescentes, que não têm oportunidade de prolongamento dos estudos,
tornam-se uma força laboral de baixo custo e desqualificada, submetendo-se a
situações de precariedade nos mais diversos setores, inclusive no mercado informal e
ilegal, como o tráfico de drogas e a criminalidade.
Diante das situações de vulnerabilidade socioeconômicas que muitos dos jovens e
adolescentes do município e região se encontram, o CORPO DE PATRULHEIROS
MIRINS DE SANTO ANDRÉ atuou expressivamente ( e o faz há mais de 50 anos) na
área da assistência social, através de programas socioeducativos e socioassistenciais
promovendo a formação humana, cultural e profissional de jovens e adolescentes e
famílias em risco e em vulnerabilidade socioeconômica, a partir da geração e da
socialização do conhecimento, visando um desenvolvimento pessoal e profissional
sustentável e a geração de emprego foi elemento fundamental do processo de inclusão
social.
O Programa de Qualificação Social e Profissional foi um grande diferencial na inclusão e
integração destes jovens e adolescentes ao mundo do trabalho, considerando-se que as
exigências de conhecimentos e vivências/convivências são cada vez maiores e as
mudanças tecnológicas mais rápidas, tornam-se cada vez mais complexos os desafios
para que os adolescentes e jovens ingressem no seu primeiro emprego e
principalmente, permaneçam integrados.
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O Programa de Aprendizagem Profissional – Socioaprendizagem ( validado junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego) atendeu a Lei 10.097/00, e o usuário/aprendiz
cumpriu com uma programação anual, na qual realizou formação prática, nas empresas
parceiras. Deste modo, aliou seus conhecimentos práticos à sua formação humana, que
juntas, promovem a autonomia que precisa, para iniciar sua vida profissional de modo
digno.
O mesmo ocorreu com o Programa de Estágio Social, que atendendo a lei 11.788/08,
proporcionou aos participantes a transformação,inclusão social e geração de renda.
Assim, os Programas Socioassistenciais foram grandes instrumentos de política de
inclusão social, ampliando-se também a rede de proteção aos jovens e adolescentes.
Reduziram sensivelmente o tempo ocioso dos atendidos, afastando-os das ruas e
aproximando-os da sociedade. Como consequência, os contatos com os problemas
causados pelas drogas e criminalidade foram minimizados.
A rede social dos usuários foi ampliada, no contato com pessoas do mundo corporativo
das empresas.
Resultou-se também em redução do índice de evasão e repetência escolar e estimulou
os jovens e adolescentes na sequência dos estudos, aumentando o grau de instrução.
E sendo assim, é neste sentido que todos os esforços foram voltados para que os
programas proporcionassem aos usuários, capacidade e discernimento para trabalhar
com pessoas, compreender suas atitudes e motivações, contribuindo para a sua
formação pessoal e profissional, inserindo-os no mundo do trabalho, além da inclusão
social, da valorização e da dignificação da pessoa humana.
O atendimento foi gratuito, planejado e continuado, propiciando experiências que lhes
permitiram construir projetos de vida, promovendo o desenvolvimento do sentimento de
pertença e de identidade, priorizando o fortalecimento de vínculos familiares e
incentivando a socialização e a convivência comunitária, estimulando e atuando
preventivamente no enfrentamento da vulnerabilidade socioeconômica.

Gustavo Faé Vallejo - Presidente CPMSA
Vanessa Kern de Godoy - Coordenadora CPMSA
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ANEXOS

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André
www.patrulheirosmirins.com / (11) 4438.7733 Santo André /SP

