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 Dados de identificação da organização: 
Razão Social: Instituto Martec de Educação e Desenvolvimento Social  
CNPJ: 20.629.007/0003-46 
Endereço: Rua Rui Barbosa 245 – Guariba /SP – CEP 14840-000 
Tipo de Atividade: Instituição – ONG 
E-mail: institutomartec@gmail.com 
Fone: (16)4141.1741 ou (16)99149-4463 

 
 Data da Fundação: 03/07/2014 

 
 Certificado OSCIP, 

Certificado Utilidade Pública – Guariba/SP 
Certificado Utilidade Pública – Ribeirão Preto /SP 

 
 Registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente: 

Nome do Conselho: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CNPJ: 11.423.105./0001-70                   Município: Guariba     UF: SP 
E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br ;guariba@guariba.sp.gov.br 
Fone: (16)3251-3423 / (16)3251-2790 

 
 Área de atuação: Educação e formação de adolescentes para o trabalho (14 a 17 anos 

incompletos) 
 

 Endereço completo para correspondências: 
Instituto Martec de Educação e Desenvolvimento Social 
Endereço: Rua Rui Barbosa 245 – Guariba /SP – CEP 14840-000 
Tipo de Atividade: Instituição – ONG 
E-mail: institutomartec@gmail.com 
Fone: (16)4141.1741 ou (16)99149-4463 

 
 Nome do Representante / Cargo 

Nome: Ana Claudia Margatho 
Cargo: Presidente        
CPF 163.899.158-88            RG: 24.155.374-X 
E-mail: anaclaudia@institutomartec.org.br 

 
 Nome do responsável pela elaboração do projeto:  

Nome: Janaina Silva de Amorim  
Cargo: Coordenadora e Instrutora de Ensino 
CPF: 178.766.698-08         RG: 23.744.887-7 
E-mail: janaina@institutomartec.org.br 
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1. OBJETO 
 

Oferece espaço para o convívio e participação para adolescentes entre 14 a 17anos de ambos 
os sexos, em horários alternados ao da escola. 

 
2. OBJETIVO 

 
O projeto JOVENS TALENTOS, tem o objetivo de oferecer aos adolescentes de 14 a 17 anos, 
em situação de vulnerabilidade social, assegurando espaços de referência e de participação, 
de relações de afetividade, de respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu 
universo de trocas culturais e a experimentação da participação o na vida pública e 
profissional. 

 
3. TEMPO DE FUNCIONAMENTO 

 
12 meses ao ano, com 15 dias de recesso no mês de julho, um mês  de férias coletivas. 

 
4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO JOVENS TALENTOS 

 
Carga horária de 10 horas semanais dividida em dois períodos as terças e quintas (podendo  
haver  mudanças nos  dias ), em horário alternado ao do período escolar (considerar o 
horário dos sistemas de ensino) – sendo opcional (considerando as condições de segurança 
e econômicas da organização), articulando as parcerias locais. As ofertas de atividades para 
os adolescentes devem ter horário flexível, não demandando compromisso para todos os 
dias da semana. 

 
5. FORMAS DE ACESSO 

 
A admissão dos adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social é feita por meio 
de encaminhamento do CRAS, e entidades após discussão com os profissionais que atuam 
nos centros ou por acesso direto ao serviço, devendo este compartilhar as informações. 

 
6. ABRANGÊNCIA 
 

Prioritariamente do distrito ou região de moradia. 
 

7.1 ESPAÇO FÍSICO 
• Sala de atividade 
•  Área livre 
 

7.2. MATERIAIS 
• Material pedagógico  
 Uniforme  

7.3. PROFISSIONAL DESEJÁVEL 
• 1 Educador / Coordenador socioeducativo nível superior completo;  
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 PÚBLICO PARTICIPANTE 

 
 O projeto JOVENS TALENTOS que atende a adolescentes entre 14 a 17 anos em condição de 

vulnerabilidade, em situações de violência doméstica, infrações, entre outros, é a oportunidade de 
desenvolver competências e favorecer o ingresso precoce e regular no mercado do trabalho. É 
importante olhar para o trabalho não como fim, mas como introdução em um mundo que pede 
constantes atualizações e aprimoramentos, hábitos que devem ser despertados e desenvolvidos na 
escola e nas atividades socioeducativas. Exploração, experimentação e produção são consideradas 
processos indissociáveis no desenvolvimento de situações de aprendizagem com a juventude. 
Inspiram-se em duas características marcantes dessa etapa: o espírito exploratório e a motivação 
para empreender descobertas. 
 
  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Refere aos estudos sobre o trabalho, comprende que o convivio com outras pessoas deve ser 

organizado de maneira que os conceitos de justiça, respeito solidariedade sejam vivificados e 
compreendidos como aliados à perspectiva de uma “VIDA BOA”.  

 
Construir  uma imagem positiva de si, o respeito próprio traduzido pela confiança em sua 

capacidade de escolhere realizar seu projeto de vida e pela legitimação das normas morais que 
garantam, a todos, essa ralização.  Idetinficar a diversidade das relações de trabalho existentes, suas  
transformações e permanência no decorrer do tempo , seu vínculo com a realidade local, regional, 
nacional e mundial. 

 
Assuntos Abordados: ética e cidadania, empregabilidade, ser empreendedor, objetivos 
pessoais, oportunidades, traçar metas, seus objetivos, vontades e determinação de crescer. 

 Administrativos  mostrar para os jovens como é o funcionamento de uma organização. Se 
as pessoas dentro das organizações tiverem oportunidade de progressão, elas vão poder 
dar o melhor delas, originando resultados positivos para a empresa em questão. 

Assuntos Abordador: noções e a diferençã de RH e DP, funcionamento de um 
almoxarifado, economia, política, etc... 

Uma boa gestão dos elementos de uma organização causa um crescimento contínuo, onde 
todos contribuem para um ambiente de eficiência e eficácia. 

 Importância da Informática e a suas novas formas de produção do saber, especialmente 
em relação com a Internet. 

Assuntos Abordados: Cibercultura, Noção de segurança da Informação, mundo conectado 
etc... 

 
 METAS DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS DE 14 A 17 ANOS 

 
 Confiar na própria capacidade de aprender, propor e atuar. 

 Reconhecer o processo de escolarização como valor para fortalecimento da cidadania e o 

processo socioeducativo para ampliação das possibilidades de escolha. 
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 Conviver pautado em valores éticos, trabalhar em grupo respeitando pontos de vista 

distintos e utilizando o diálogo na resolução de conflitos. 

 Discernir e repudiar ações de discriminação, assim como saber propor encaminhamentos 

para as mesmas. 

  Respeitar os saberes e as experiências dos outros e recorrer a eles como fonte de 

aprendizagem e informação. 

 Compreender o saber social e o conhecimento acumulado historicamente como patrimônio 

coletivo. 

 Escolher e tomar decisões individuais e coletivas. 

 Interessar-se por participar dos processos democráticos de discussão, questionamento e 

proposição de regras de convivência e leis, em diferentes âmbitos. 

 Interessar-se por acompanhar o que acontece no País e no mundo. 

 Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local na 

relação com a diversidade das culturas. 

 Reconhecer a importância de preservar o meio ambiente, ter responsabilidade com o 

ecossistema e com a biodiversidade. 

 Valorizar a promoção à saúde individual, familiar e comunitária. 

 Procurar conhecer-se e orientar-se para uma vida sexual saudável e segura. 

 Identificar os diversos contextos comunicativos, produzindo processos fluentes de 

comunicação oral e escrita. 

 Conhecer, produzir e utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – como 

forma de interação com diferentes tempos, lugares, pessoas e objetos das culturas. 

  Conhecer os conceitos de diversidade, liberdade e identidade cultural na sua relação com o 

outro e com o momento histórico. 

 Compreender a saúde dentro das dimensões culturais, sociais, ambientais e biológicas. 

 Conhecer as possibilidades de formação e aperfeiçoamento profissional disponíveis na 

sociedade. 

 Saber identificar seus interesses profissionais. 

  Saber analisar as ofertas do mercado de trabalho relacionando-as com seus interesses. 

 Conhecer as áreas de formação profissional e as carreiras correspondentes 

 
 
 REALIZAÇÃO DAS AULAS 
 
As aulas do Projeto “Jovens  Talentos” iniciarão nas plataformas digitais, durante o  
período de Pandemia COVID 19, as aulas retornaram presenciais  quando  as 
autoridades sanitárias autorizarem. O retorno será de forma segura, cumprindo as 
normas de segurança, como distanciamento social, álcool em gel entre outros. 
 
Plataforma Digitais: Meet, Classroom, Whatsapp, e-Mails – ( Pandemia – Covid 19) 

Turma de 15 a 20 Jovens Inscritos de 14 à 17 anos - Horário 07:30hs às 10hs - Todas as Terças e Quintas 

Turma de 15 a 20 Jovens Inscritos de 14 a 17 anos - Horário 13hs às 15h30hs - Todas as Terças e Quintas 

Instrutora: Janaina Silva de Amorim 

 

Polo: Igreja Assembleia de Deus - Rua: Vicente Marafiotti , nº 395 - Bairro Monte Belo – Guariba / SP 
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Turma de 15 a 20 Jovens Inscritos de 14 à 17 anos - Horário 07:30hs às 10hs - Todas as Terças e Quintas 

Turma de 15 a 20 Jovens Inscritos de 14 a 17 anos - Horário 13hs às 15:30hs - Todas as Terças e Quintas 

Instrutora: Janaina Silva de Amorim 
 

 RECURSOS FINANCEIROS RAÍZEN 
 

Planejamento das atividades: Recursos necessários para formação de turma até 20 

alunos por período. 

 Valor recebido  R$ 55.000,00 

 Valor CMDCA R$  11.000,00 

 Valor Repassado R$  44.000,00  

 

CRONOGRAMA REPASSE/Ano 2021 - 2022 

 
CRONOGRAMA FINANCEIRO / Ano 2021 – 2022 

 
 

          TOTAL GERAL: R$ 44.000,00 

Descrição  do Item 
Valor 

utilizado 
Maio/21 

Valor 
utilizado 
Julho/21 

Valor 
utilizado 

Setembro/21 

Valor 
utilizado 

novembro/21 

Valor 
utilizado 

Janeiro/22 

Repasse 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 

Descrição  do Item 
Valor 
utilizado 
06/2021 

Valor 
utilizado 
07/2021  

Valor 
utilizado 
08/2021 

Valor 
utilizado 
09/2021 

 
 Valor 
utilizado 
10/2021 

Valor 
utilizado 
11/2021  

Recursos Humanos 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 

Encargos Empresa 487,62 487,62 487,62 487,62 487,62 487,62 

Serviços Contábeis 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 

Material Escritório 182,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

Evento/Formatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 

       

Totais 3598,50 3.606,50 3.606,50 3.606,50 3.606,50 3.971,50 

Descrição  do Item 
Valor 
utilizado 
12/2021 

Valor 
utilizado 
01/2022  

Valor 
utilizado 
02/202 

Valor 
utilizado 
03/2022 

Valor 
utilizado 
04/2022 

Valor 
utilizado 
05/2022  

Recursos Humanos 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 2.438,14 

Encargos Empresa 487,62 487,62 487,62 487,62 487,62 487,62 

Serviços Contábeis 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 

Material Escritório 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

Formatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 

       

Totais 3.606,50 3.606,50 3.606,50 3.606,50 3.606,50 3.971,50 
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TRABALHO SOCIAL 

 ACOLHIDA, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL: 
 

1. Encaminhamentos monitorados para a rede de proteção e demais serviços correspondentes 

às necessidades pessoais e familiares detectadas; 

2. Encaminhamentos para ações específicas de saúde (campanhas de saúde pública, de 

vacinação e de prevenção de doenças). 

 

 
 PLANEJAMENTO 

 
1. Garantir padrão de qualidade das ações; 

2. Planejar as ações e sempre que necessário, de acordo com as diretrizes técnicas 

3.  Respeitar a autonomia das organizações, considerando sua realidade física, humana, social e 

os recursos; 

4. Definir instrumentos de registro do trabalho: (planejamento e execução) de maneira a 

possibilitar seu conhecimento, divulgação, avaliação e replanejamento 

5. Planejar a ação de equipe multiprofissional voluntária  

 
 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 
      Indicadores para o monitoramento: 

 Número de jovens atendidos por idade; 
 Frequência / rotatividade / evasão; 
 Atividades executadas no mês; 

 


