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AMBIÇÃO
Implantar um ambiente virtual de aprendizagem que utilize
tecnologias computacionais, redes de comunicação e
recursos multimídia para colaborar no processo de educação
profissional de jovens aprendizes, qualificando suas
atividades laborais na empresa e abrindo novos espaços para
o mundo de trabalho.

Desta forma, visa garantir a empregabilidade dos usuários
através do empoderamento de ferramentas de Tecnologias de
Informação e Comunicação.

CONTEXTO E PÚBLICO
Adolescentes e jovens que vivam em condições sociais e econômicas desfavoráveis, prioritariamente moradores da região Sul de
Campinas, conforme ainda as seguintes características:

15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiadas de programas de transferência de renda;
Egressos de medidas socioeducativas em meio aberto;
Em cumprimentos ou egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990);
Participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou adolescentes egressos ou vinculados a programa de
combate à violência e ao abuso e a exploração sexual;
De famílias com perfil de programas de transferência de renda, com deficiência, em especial beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada;
Adolescentes evadidos da escola.

Jovens de 18 a 29 anos pertencentes a famílias beneficiadas de programas de transferência de renda; em situação de
isolamento; com vivência e/ou negligência;
Fora da escola ou com defasagem superior a 2 (dois) anos;
Em situação de acolhimento; de medidas socioeducativas em meio aberto;
Egressos ou vinculados a programa de combate à violência e ao abuso e a exploração sexual; egressos de medidas de proteção
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990);
Em situação de rua; e em situação de vulnerabilidades devido a deficiências.

ENTREGAS
1

Qualificar as oficinas de Informática e Produção de Sites;

2

Implantar as oficinas de Produção de Filmes e Produção Gráfica ;

3

Atender 180 (cento e cinquenta) jovens aprendizes por ciclo*, sendo 06 (seis) turmas de 30 atendidos.
*Obs: O ciclo em questão dependerá da família ocupacional do curso oferecido e do nível de complexidade
técnica dessa ocupação, que pode variar entre 11 e 14 meses.
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RAZÕES PARA APOIAR
O Projeto qualificará a inclusão social e digital de 180 (cento e oitenta) jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de sua
evolução tecnológica e da incorporação de habilidades essenciais a partir da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), ao
mesmo tempo em que qualifica o próprio Programa de Aprendizagem Profissional ofertado pela AEDHA “Guardinha”.
Tal qualificação possibilitará o desenvolvimento de diversas oficinas específicas, como: Informática (Windows, Office e internet),
Produção Gráfica (imagem e fotografia), Produção de sites (web design) e Produção de Filmes (edição de vídeo e cinema). Além disso,
permitirá o exercício da interdisciplinaridade com os demais conteúdos oferecidos pela Aprendizagem Profissional. Para tanto,
utilizaremos os softwares Windows, Photoshop CC, Flash, Fireworks, Dreamweaver, After Effects CC, Sony Vegas, Particle Illusion e
Ilustrator.
Além do empoderamento de ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação, tais oficinas pretendem resgatar a
autoestima dos nossos atendidos e aumentar sua sociabilidade através de interações para a construção de projetos coletivos. As oficinas
a serem ofertadas trabalharão competências para o mercado de trabalho, como comunicação verbal e não verbal, criatividade,
vocabulário, organização, responsabilidade, motivação, proatividade, relacionamento interpessoal, liderança, entre outros aspectos.
Atualmente são oferecidas as oficinas de Informática e Produção de Sites, utilizando poucos recursos e máquinas defasadas. Contudo,
verificamos grande interesse e participação de nossos atendidos. A Instituição já conta com um Educador Social da área, assim como
material didático das oficinas já desenvolvidas e daquelas que pleiteamos desenvolver.
Através da qualificação da infraestrutura física e dos equipamentos ofertados para os jovens aprendizes em sua formação técnicoprofissional, o Programa de Aprendizagem Profissional da AEDHA “Guardinha” se adequará às demandas tecnológicas do mercado
de trabalho no município de Campinas, que hoje é considerado um Polo Tecnológico. Essa demanda está sendo cobrada pelas
empresas parceiras, que esperam receber jovens aprendizes já qualificados tecnologicamente, o que atualmente não é possível oferecer.
Isso também parte de empresas que procuram a AEDHA atrás dessas qualificações.
Qualificando o programa, esperamos inserir um número cada vez maior de jovens no mercado de trabalho e, consequentemente,
obter maior suporte financeiro para garantir a manutenção/qualificação do Programa de Aprendizagem Profissional da AEDHA.
Além disso, o Ambiente Virtual de Aprendizagem criará novas possibilidades de atividades laborativas para jovens aprendizes,
admitindo a criação de novos cursos pela Instituição, que atenderão novas empresas de ramos diferenciados.
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PROPONENTE
AEDHA - Associação de Educação do Homem de Amanhã - Instituição pioneira no olhar e ação formativa do jovem para a qualificação para o
mercado de trabalho, divulgou um modelo que foi absorvido por outros municípios e incentivou a criação de outros programas com os mesmos
objetivos na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo e em outras localidades do Brasil. Oferece a jovens de poucos recursos sociais e
econômicos, oportunidade para reforço em seu processo educativo e de formação.

INVESTIMENTO

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR
Disponibilização de trabalho voluntário;
Contratação de Aprendizes AEDHA;
Oferecimento de palestras sobre o Mercado de Trabalho;
Disponibilização de visitas às empresas de tecnologia;
Realização de campanhas de doação de máquinas e equipamentos.

CONTATOS
Responsável: Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini
(19) 3772-9699
guardinha@guardinha.org.br

www.guardinha.org.br
guardinhacampinas

