
PACTO - PREPARANDO ADOLESCENTES 
PARA O COLÉGIO TÉCNICO

social 
rodada



Por meio de oportunidades de estudo, tornar o jovem capaz de construir um sonho e conquistá-lo, garantindo sua realização pessoal 
e, futuramente, profissional

AMBIÇÃO

PACTO – PREPARANDO ADOLESCENTES PARA O COLÉGIO TÉCNICO I Grupo Primavera

CONTEXTO E PÚBLICO

Jovens de 13 a15 anos, de baixa renda, moradores da região dos Amarais em Campinas e bairro Matão de Sumaré, concluintes do 
Ensino Fundamental nas redes públicas de ensino.  

Parte desses jovens residem no Jardim São Marcos, local que apresenta problemas como tráfico de drogas e prostituição. O bairro 
vem positivamente se desenvolvendo a partir de projetos como o Pacto.

RAZÕES PARA APOIAR

ENTREGAS
32 jovens ingressados nos colégios técnicos em 18 meses com 03 horas aulas diárias. (Agosto até Dezembro do ano seguinte)
Os índices apontam um número de 80 a 90 por cento de aprovação dos atendidos pelo projeto nos colégios técnicos de Campinas e 
região.

O Projeto Pacto tem resultados significativos e comprovados. 
O jovem recebe um acompanhamento diferenciado, o 
resultado deste trabalho contribui para o fortalecimento dos 
vínculos escolares e familiares, tornando o jovem proativo no 
compromisso com os estudos. “Aprendendo a Aprender”.

Acreditamos que o ingresso dos adolescentes no mercado de 
trabalho, através da educação em nível técnico 
profissionalizante, pode criar um movimento positivo e 
propulsor, capaz de mudar em parte a realidade em que estão 
inseridos e principalmente sua realização pessoal.

A defasagem didática hoje existente entre o ensino público e o 
privado é acentuada. Prova disso são os dados fornecidos pelos 
colégios técnicos que mostram que cerca de 70% das vagas 
disponíveis  são conquistadas por jovens provenientes da rede 
particular de ensino; A grande maioria provém de bairros de 
classe média alta.
 
O Projeto proporciona ao atendido um maior conhecimento 
dos conteúdos necessários e autoconfiança para concorrer de 
forma mais igualitária com os demais concorrentes que 
disputam vagas nos colégios técnicos. Assim, contribui para 
redução das desigualdades.

SOLUÇÃO

Divulgação 
dos aprovados 
para as vagas 
no mês de 
Junho;

Início em 
Agosto, aulas 
diárias das 18h 
às 21h15;

Plantão de 
dúvidas de 
Matemática e 
utilização da 
plataforma 
educativa Khan 
Academy duas 
horas semanais;

Aulas multidisciplinares 
sobre temas relevantes, 
palestras informativas sobre 
cursos e colégios, palestras 
motivacionais com 
voluntários parceiros do 
projeto;

Realização de simulados mensais 
modelo das provas vestibulinhos, 
para acompanhamento dos 
conteúdos adquiridos, tempo para 
a  realização e controle emocional 
do jovem no momento das provas 
oficiais;

Cronograma 
das inscrições 
e realizações 
das mesmas 
durante o 
projeto;

Acompanhamen
to dos alunos 
pelos professores 
no dia das 
provas dos 
principais 
colégios ;

Material 
apostilado, 
listas de 
exercícios e 
seminários;

Contabilizar os 
resultados dos 
aprovados nos 
meses de 
Dezembro a 
Março do ano 
seguinte;

Elaboração de 
relatório com os 
resultados 
conclusivos do 
período.

Inscrições para 
prova do 
Processo 
Seletivo anual 
entre os meses 
de Março e 
Maio;

Apresentação de 
documentação e 
boletim escolar 
com média 7 nas 
disciplinas de 
Matemática, 
Português e 
Ciências;



PROPONENTE
Fundado em 1981, o Grupo Primavera é uma Organização da Sociedade Civil que recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 
anos do entorno do Jardim São Marcos em Campinas (SP), para atendê-las em programas de educação complementar, cultural e 
profissional. A entidade atende hoje cerca de 500 meninas e meninos, além de seus familiares, ofertando Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

O projeto Pacto existe há  17 anos e nos últimos anos atingiu um trabalho de excelência com equipe pedagógica preparada e atuante e 
metodologia eficiente,  observando-se a crescente melhora nos índices de alunos aprovados nos colégios técnicos.
Contamos com a parceria de empresas que acreditam no trabalho realizado como 3M, Instituto Bosch, Buckman, CI&T, 
EagleBurgman. 

O Grupo Primavera completou 36 anos de existência e já atendeu mais de 11.000 crianças e adolescentes. Alguns prêmios 
concedidos ao Grupo Primavera:

          Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social - 2001
          Menção Honrosa – Prêmio  Itaú- Unicef -2001
          VI Prêmio Bem Eficiente - 2002
          X Prêmio Bem Eficiente - 2006 
          Innovemos UNESCO - 2006
          Prêmio Cidade Campinas – Responsabilidade Social - 2012

INVESTIMENTOS

O Projeto Pacto solicita apoio para o processo de preparação para os  vestibulinhos  de acesso ao nível médio técnico com duração de 
18 meses.
O  apoio é para uma turma com 40 alunos pelo período de 18 meses.
O custo total por aluno é de R$ 9.814,35 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).
Sendo assim o custo total da turma é de R$ 392.570,00 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta reais).
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Recursos Humanos  Descrição  Unid. Mensal 18 MESES 

SERVIÇOS  Coordenador /educadores  

11
 

 

11.328,00
 

 

203.904,00
 

CLT
 

Equipe técnica: Psicólogo, 
Assistente Social e pedagogo

 
 
 

03

 

 
 

2.671,00

 
 

 
 

48.078,00

 

CLT

 

Manutenção/ limpeza, 
cozinheira e auxiliares.

 
 
 

06

 

 

3.833,00

 
 

68.994,00

 

CLT

 

Assistentes RH Contábil e 
auxiliar.

 
 

03

 
 

1.867,00

 
 

33.606,00

 

 

Total

 
   

19.699,00

 
 

354.582,00

 
 



Em nossas atividades como os simulados mensais estão inseridas a logomarca das empresas que contribuem para a manutenção e 
continuidade do projeto.

O Fórum de Profissões é um evento realizado anualmente, com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos nossos jovens sobre os diversos 
cursos técnicos e profissões.

Contamos com a participação da maioria dos colégios técnicos de Campinas e região e também os profissionais voluntários das 
empresas parceiras que falam do segmento delas e a possível empregabilidade dos técnicos nas áreas específicas. 

A logomarca é amplamente divulgada como contrapartida do recurso fornecido para o projeto.

O Grupo Primavera atende 80 adolescentes neste projeto.
Temos como contrapartida estrutura disposta para  atender mais 40 adolescentes :  
· espaço (salas, refeitório, sala de informática)  
· equipamentos (carteiras, lousa, data show) 
· equipe pedagógica
Para atender esta demanda de mais 40 alunos precisamos de patrocínio para a manutenção, contratações de profissionais e 
educadores, material didático e outros.

CONTRAPARTIDA

CONTATOS

(19) 3746-7990
lilian@gprimavera.org.br

gprimavera.org.br
facebook.com/grupoprimavera/

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

        •Recebemos profissionais com formação em várias áreas do conhecimento e experiência no mercado de trabalho para dar seus 
depoimentos e orientações para os alunos.
         •Palestras motivacionais também contribuem muito para que o aluno continue com seus objetivos nos estudos e não desista no 
decorrer do curso.
       •Doações de materiais pedagógicos são importantes para um melhor aprofundamento nos conteúdos como: microscópios, 
livros para premiação nos simulados, material didático de apoio etc.
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Responsável: Lilian Gibim

 
Materiais 

Material Pedagógico: 
Sulfite, apostilas,outros  

 
Diversos 
 

  
12.500,00 

Uniformes Camisetas 
 

   
3.450,00 

 
Simulados 

 
Cópias, folders, 
  

 
Diversos 

  
3.772,00 

 
Forum de Profissões 

Divulgação, locações 
diversas, serviços de som e 
outros.  

 
Diversos 

  
3.200,00 

 
Consumo 

Energia elétrica, Internet, 
Telefone.  

  
      
837,00 

 
15.066,00 

TOTAL    37.988,00 
 
TOTAL GERAL 

    
392.570,00 

 

http://gprimavera.org.br
http://facebook.com/grupoprimavera/
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