A Inclusão Sócio-Digital
Apresentação:
A AMA é uma associação formada por pessoas da sociedade civil, com
experiência de mais de dez anos em voluntariado, em diversas áreas, que
decidiram dedicar parte do seu tempo ao trabalho voluntário, e que tem
como objetivo auxiliar CRIANÇAS e ADOLESCENTES e seu núcleo
familiar, ligado às entidades já existentes em Jundiaí e região.
Para nós, da AMA, desejamos a inclusão da criança e adolescente, em
nossa sociedade, de uma forma justa, propiciando para eles novas
possibilidades, de estudo, trabalho, valores morais e psicológicos. Tudo
isso com base no ECA (Estatuto da Criança e adolescente) lhes
restaurando o direito a CIDADANIA. Não necessitando, ingressar na
marginalidade para conquistar seus objetivos pessoais.
Buscamos

justiça

e

imparcialidade

na

assistência

à

criança,

ao

adolescente e ao seu núcleo familiar. Com alegria, baseamos nosso
trabalho em valores como dedicação, comprometimento, responsabilidade,
união,

transparência,

compaixão,

generosidade,

amizade

e,

principalmente, muito amor.

Objetivo:
O objetivo deste projeto é a inclusão sócio-digital de crianças e adolescentes
entre 10 a 17 anos, trabalhando através do computador e suas aplicações, nos
seguintes objetivos específicos:
 Inclusão Digital: Permitindo ao assistido o acesso a tecnologia da
informação, desenvolvendo conhecimentos básicos e aprofundados, da

informática, e nos programas básicos, dependendo da faixa etária,
acompanhados por um técnico de informática.
 Apoio pedagógico: Identificando as dificuldades dos assistidos,
independe do ano escolar, trabalhando essas dificuldades através de
programas específicos, com o acompanhamento de uma Pedagoga.
 Valores Morais: Buscando resgatar nos assistidos valores básicos da
cidadania, trabalhando individualmente e em grupo, proporcionado
através do computador conteúdos diferenciados, acrescentando novos
conceitos, acompanhados por uma psicóloga.
 Sustentabilidade: Realizando através de ferramentas fornecidas pela
tecnologia, formas de se aliar a reciclagem à informática, inicialmente
estimulando os adolescentes, no processo de transformar computadores
“antigos” em máquinas possíveis de se utilizar, doando para as
entidades necessitadas, pois a grande maioria, ainda não tem acesso a
tecnologia, assim criamos um sistema circular, em que o “lixo
tecnológico” se torna útil.
Neste objetivo, além de trabalhar a sustentabilidade, estimulamos os
adolescentes na aprendizagem na montagem dos computadores,
motivando-os neste inicio de sua carreira profissional, esse trabalho será
acompanhando por todos os profissionais e voluntários envolvidos no
projeto.
Mercado de Trabalho: Temos ainda, como objetivo neste projeto,
preparar e capacitar os adolescentes de 15 a 17 anos para o mercado de
trabalho, através da informática, aplicando testes vocacionais, e

empregando-os nas empresas parceiras da AMA, esse trabalho será
acompanhando por todos os profissionais e voluntários envolvidos no
projeto.

Justificativa:
Hoje em dia os números são alarmantes dos jovens que o crime organizado
angariou, além das sub-organizões, como o narcotráfico e a prostituição.
Segundo a Fundação Casa, dos jovens infratores somente 5% consegue ser
reinseridos na sociedade, devido a toda problemática da reclusão e da
dependência química, e não há medidas de recuperação.
Pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra
que houve nos últimos anos uma redução da idade de ingresso das crianças no
tráfico de drogas do Brasil. Atualmente, a média de idade de quem entra nessa
vida é de 11 a 13 anos. No início da década, era de 15 a 17 anos. De acordo com
a pesquisa divulgada pela OIT, 67,5% das crianças e adolescentes envolvidas
com o tráfico entraram nas quadrilhas com menos de 13 anos. Alarmante!!
Cursos técnicos e profissionalizantes, somente estão disponíveis para jovens a
partir dos 13 anos, por isso, nosso objetivo é atuar com as crianças a partir dos
10 anos, preenchendo essa lacuna.
Entre as meninas o inicio na prostituição ocorre dos 9 aos 17 anos, por diversos
motivos, dentre eles a prostituição ainda é considerado o trabalho “fácil”, onde
conseguem rendimentos bem elevados, e vislumbram uma vida bem diferente
da realidade.
Falando sobre a EDUCAÇÃO, a realidade é deprimente e avassaladora. Com
uma população de 25 anos de idade ou mais, quase 55 milhões de pessoas não

têm terminado ou completado no mínimo o ensino fundamental; isso segundo
os dados do IBGE em meados do Censo 2010! A percentagem beira 79% de
analfabetos! Outros aproximados 16 milhões nem completaram o ensino
médio!! Tão somente 11,25% da faixa etária pré-citada possuem o nível superior
completo!!!
Considerando os fatos expostos acima, desejamos com esse projeto, resgatar a
criança e o adolescente, antes que as organizações criminosas o façam,
mostrando para eles outra opção de vida e de valores. Aliando a
EDUCAÇÃO, pois essa é a verdadeira forma de evolução de uma População.
Tornando nossa sociedade um LUGAR MELHOR PARA SE VIVER. Além de
prepara-los para o mercado de trabalho.

Público Alvo:
São crianças de 10 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. Sendo como pré
requisito que esses assistidos estejam estudando e de preferencia ligados a uma
entidade de social de acompanhamento familiar.

Metodologia:
Este projeto é dimensionado da seguinte forma:
 Atendimento: de segunda a sexta - manhã das 9:00 às 11:00 e a tarde
14:30 às 16:30 hs. Na sede da AMA, no Anhangabaú – Jdí.
 Frequência: Três vezes na semana, sendo que dois dias estaremos
abordando

o

conteúdo

pragmático,

dentro

dos

conceitos

pré-

estabelecidos, e o terceiro dia, sexta-feira, estaremos trabalhando a
Sustentabilidade, Grupo de preparação para o primeiro emprego e
Hardware. Por um período de um ano, onde acreditamos atingir nosso
objetivo.

 Intervalo (Lanche): Manhã – 9:45 às 10:00 e tarde – 15:15 as 15:30
 Computadores: Inicialmente começaríamos com 8 (oito) máquinas e 2
(duas) impressoras
 Turmas: Teremos 4 (quatro) turmas nos dois períodos, com 8 (oito)
assistidos, perfazendo um total atendido diretamente de 36 (trinta e seis),
inicialmente. A ideia é separar pela faixa etária, porém isso depende da
demanda dos assistidos, no inicio das atividades.
Período

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Manhã

Grupo A

Grupo B

Grupo A

Grupo B

Grupo A B

Psicologia

Pedagogia

Pedagogia

Psicologia

Psic e Ped

Grupo C

Grupo D

Grupo C

Grupo D

Grupo C D

Pedagogia

Psicologia

Psicologia

Pedagogia

Psi e Ped

Tarde

 Profissionais envolvidos:
o Auxiliar administrativo: Cumprindo 44 horas semanais, 8:00 às
18:00 hs, com 1:15min de almoço, com a tarefa de organizar o
espaço, atendimento dos assistidos na chegada e saída, controle
de presença, preparação do lanche, limpeza.

o Pedagoga: 18 horas semanais, 8:30 às 11:30 quando na manhã e
14:00 às 17:00 hs quando na tarde, com o objetivo de trabalhar as
dificuldades primarias dos assistidos, trabalhando através da
estimulação e motivação, utilizando programas específicos no
computador. Ela estará sempre alternando com a psicóloga, assim
teremos sempre um profissional técnico acompanhando o grupo.
E quando necessário visita na unidade escolar.
o Psicóloga: 18 horas semanais, 8:30 às 11:30 quando na manhã e
14:00 às 17:00 hs quando na tarde, com o objetivo de acompanhar
o grupo emocionalmente, socialmente, na preparação do primeiro
emprego. E quando necessário efetuar a sindicância em seu núcleo
familiar.
o Técnico de Informática: Cumprindo 44 horas semanais, 8:00 às
18:00 hs, com 1:15min de almoço, com a tarefa de preparar os
computadores,

aplicar

as

aulas

de

conhecimentos

em

informáticas, e acompanhar o grupo em Hardware, procurando
desenvolver os talentos, para formar os futuros grupos de SMT e
efetuar as manutenções quando necessárias.

Resultados Esperados:
O principal resultado esperado é o engajamento dos assistidos através da
tecnologia, em nossa sociedade, proporcionando a eles, possibilidades
profissionais, melhores condições educacionais e morais. Preparando pessoas
melhores para nossa sociedade. Melhorando assim nossa cidade como um
TODO!! Com isso afastando-os do assédio do crime organizado e suas suborganizações.

Todo o projeto será avaliado com material técnico apropriado, tanto na
aplicação dos recursos, como no resultado dos assistidos, e apresentado
mensalmente, através de relatórios para a empresa Patrocinadora. Avaliando
sempre os resultados!
Resultados coadjuvantes esperados:
o A melhora do seu núcleo familiar;
o Mão de obra qualificada para o mercado de trabalho;
o Retorno sustentável, com os computadores reciclados e doados as
entidades necessitadas;
o Possíveis profissionais de SMT;
Quanto à empresa PATROCINADORA, disponibilizados
um selo, empresa amiga, que poderá ser usado em todo
material de divulgação da empresa, colocando o nome
do Patrocinador em destaque nas ações da AMA,
principalmente através dos veículos de comunicação:
site, jornal, folder e etc.
Todos os funcionários e voluntários envolvidos no projeto utilizaram um botton
com o logo da empresa.
Colocando a empresa em alto conceito, para com seus clientes e fornecedores,
por se preocupar e cumprir com a sua responsabilidade social, ajudando a
transformar a realidade da nossa sociedade.

Recursos Materiais:

 Despesas Operacionais:
O projeto será executado na sede da AMA, utilizando-se toda
estrutura. Neste item incluem-se, as despesas com o lanche dos

assistidos, água, energia, internet Banda Larga, material de
papelaria, impressão e manutenção.
 Despesas com Funcionários
o Psicóloga e Pedagoga, consideramos os encargos
trabalhistas, e uma carga horaria mensal de 72 horas. Que
serão contratadas através de contrato, em nome da AMA
o Auxiliar administrativo e Técnico de Informática,
consideramos os encargos trabalhistas e uma carga
horaria mensal de 220 horas, devido a jornada de
trabalho, serão contratados através da CLT, gerando
encargos trabalhistas, em nome da AMA.

Descrição
Despesas Operacionais
Despesas com Funcion.
Auxiliar Administrativo
Tecn. Informática
Encargos trabalhistas
Psicologa Contratada
Pedagoga Contratada

Valor Mensal
R$2.115,00

Valor Anual
R$25.380,00

R$ 900,00
R$1.600,00
R$2.790,00
R$1.200,00
R$ 1.200,00

R$10.800,00
R$19.200,00
R$33.480,00
R$14.400,00
R$14.400,00

R$9.805,00

R$ 117.660.00

Valores Totais

Custo básico mensal, por assistido do projeto R$ 272,36
Não foi considerado o custo dos computadores e impressoras

Duração do Projeto:
O tempo para realização desse projeto é de 12 meses, quando acreditamos obter
os resultados iniciais.

Contato:
Felipe Nonato – (11) 98389-6783 ou (11) 4521-8091
Patricia Benites – (11) 98145-9212
ama@amavoluntarios.org.br

Jundiaí, 02 de abril de 2013.

Felipe Teixeira de Barros Nonato
Presidente

