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No ano em que se comemora o 24º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Instituto Aliança (IA) celebra seus 13 anos cumprindo a missão de educar pessoas, organi-
zações e comunidades para o desenvolvimento humano sustentável em âmbito nacional.

Em 2014, o Instituto foi marcado pela construção do Planejamento Estratégico (PEIA), 
importante ferramenta de desenvolvimento para uma organização, que incluiu na sua cons-
trução toda a equipe de colaboradores, diretoria técnica, conselheiros e associados visando 
a implantação de ações que estejam em consonância com as demandas e tendências do 
mundo contemporâneo. 

 O PEIA foi uma oportunidade especial para o aprofundamento conceitual e metodo-
lógico,  revisão dos processos de gestão do IA e comunicação institucional, resultando na  
criação do novo site.  Destaque para os cinco boletins informativos produzidos,  enviados 
para 14.000 leitores atentos as causas do IA.

Em 2014, o IA, cumprindo sua missão institucional,  ampliou os Programas de incidência 
em Políticas Públicas com os programas Unidades Curriculares (EEEPs), Núcleo de Trabalho, 
Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), Aprendiz na Escola, Programa Esporte, Lazer e Cidada-
nia (PELC) e o Disseminação Grandes Obras e Megaeventos.

Neste sentido,  deu continuidade à ampliação da cobertura de atendimento, decorrente 
dos programas de incidência em políticas públicas de educação do ensino médio no Estado 
do Ceará, iniciativa realizada com uma sólida parceria intersetorial, envolvendo Organiza-
ções públicas, da iniciativa privada, cooperação internacional e o Instituto Aliança.

Outro marco importante, ainda no processo de incidência nas políticas públicas de ensino 
médio do Ceará, destaca-se a parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), avaliação externa que medirá os impactos da  metodologia do IA, no que se refere à 

infl uência do desenvolvimento das competências socioemocionais no desenvolvimento de 
competências cognitivas.    

Dentre programas estratégicos, ressalta-se o desenvolvimento da iniciativa piloto com desen-
volvimento do Programa Estadual Aprendiz na Escola,  ponte entre as políticas públicas de Edu-
cação e de Trabalho, com oferta de trabalho digno e protegido para adolescentes concluintes 
do 3º ano do Ensino Médio das escolas atendidas no âmbito dos Programas de incidência.  

Outra característica importante do IA, refere-se ao esforço e investimento da equipe  na Sis-
tematização de metodologias. Em 2014, foram realizadas atualizações da sistematização dos 
Programas  Escola Social do Varejo (ESV) Com.Domínio Digital (CDD) e concluídos material 
dos professores e dos estudantes das  EEEPs, NTPPS e  Programa Esporte, Lazer e Cidadania.

Investiu também na criação do Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM) e amplia-
ção do desenvolvimento de sistemas informatizados para outros programas/projetos do 
Instituto Aliança e para a área de gestão.

A Implantação do  componente de desempenho escolar nos Projetos apoiados pelo 
HSBC tem possibilitado aos educadores, aprimorarem as estratégias para obtenção de me-
lhores resultados para os jovens em curto, médio e longo prazo.

Como destaque de 2014 o Instituto Aliança recebeu o Prêmio Global Best Awards para a 
América do Sul, na categoria Parcerias no Desenvolvimento de Competências para a Empre-
gabilidade Juvenil, por meio do Com.Domínio Digital (CDD), programa que  busca fortalecer 
competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas dos jovens, visando o seu desenvol-
vimento para a vida e para o mundo do trabalho. Outorgado pela International Education 
Business Partnership Network (IPN) a cada dois anos, o prêmio busca valorizar as melhores 
experiências de parcerias do mundo em diversas categorias e temas em seis regiões: África, 
Ásia, Austrália/Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul.

Novos desafi os
Para 2015 o IA se prepara para dar inicio a implementação do Planejamento Estratégico,  man-

ter a  cobertura de atendimento e  parcerias intersetoriais envolvendo diversos atores sociais.
 
O Instituto conta ainda com o importante desafi o  de investir na consolidação dos Progra-

mas de incidência em Políticas Públicas: EEEPs, NTPPS, Aprendiz na Escola, Programa Espor-
te, Lazer e Cidadania e o Disseminação Grandes Obras e Megaeventos  e na sistematização 
de metodologias dos programas: Aprendiz na Escola e Programa de Inclusão Comunitária.

 
A implantação e implementação de sistemas informatizados para outros Programas do 

Instituto Aliança e gestão do IA como o desenvolvimento de aplicativo para acompanha-
mento de egressos – parceria com a IBM e  avanço nas inovações tecnológicas em especial 
nos Programas com jovens, também estão como metas para o ano que segue.

 
Para complementar, mas não para fi ndar os desafi os para 2015, o IA se prepara para a 

ampliação do componente de desempenho escolar para todos os programas de inserção 
socioprodutiva no mercado formal de trabalho e a realização da avaliação externa da meto-
dologia no âmbito do Ensino Médio no Ceará referente ao primeiro ano de execução.

Realizações e perspectivas
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Em 2014, o Instituto Aliança esteve presente em 21 estados e 245 municípios brasilei-
ros, desenvolvendo 19 programas e projetos que, juntos, somam um investimento de R$ 
12.081.223,95 e atenderam diretamente a um público de mais de 82.358 pessoas, entre 
crianças, jovens, profi ssionais, educadores, lideranças, integrantes de grupos produtivos, en-
tre outros. Mais de 20.000 a mais que o número de benefi ciários do último ano de 2013 
(55.000). A área de Educação para Inserção Sócio Produtiva ganhou destaque no que diz 
respeito  ao  volume de projetos  relativos a  2013  – Gráfi co 1).

Em relação ao atendimento, entretanto, a área de Incidência nas Políticas de Ensino Mé-
dio supera signifi cativamente as demais  seguindo a média do ano passado. (Gráfi co 2). A 
área foi criada a partir do processo iniciado, em 2012, com um dos programas da área de 
Inserção Socioprodutiva – o Com.Domínio Digital – para ser incorporado como política pú-
blica de educação no estado do Ceará. Por se tratar de uma estratégia de institucionalização 
nas políticas públicas, em seu segundo ano a área continua apresentando um aumento sig-
nifi cativo no público atendido, abrangendo parte dos estudantes da rede de ensino médio 
do estado do Ceará. Isto explica também o aumento substancial no atendimento direto do 
Instituto, em relação a 2013.

Desenho da atuação em 2014

Recursos aplicados em 2014

Em relação à distribuição do público atendido entre as regiões do Brasil, permanece uma 
concentração no Nordeste do país (Gráfi co 3).



12  RELATÓRIO 2014 RELATÓRIO 2014   13

Os recursos aplicados na execução dos projetos e programas em 2014 foram da ordem 
de R$ 11.739.295,44, valor superior ao que foi utilizado em 2013 R$ 10.986.588,77 (Gráfi co 4).

Em 2014, ocorre um aumento nas fontes de recursos públicos quando comparado a 2013 
(21%). Os recursos privados continuam sendo a maior fonte do orçamento aplicado, regis-
trando um aumento em relação ao ano anterior, que apresentou um percentual de 48%.

Os programas que integram a área de Educação para a Inserção Socioprodutiva perma-
necem, em 2014, com o maior volume de recursos fi nanceiros, ampliou a diferença em 
relação ao ano de 2013 (Gráfi co 5).

Projetos realizados em 2014
A área de Direitos Humanos e Participação Social e Política atende um número expres-

sivamente maior de benefi ciários e concentra um volume signifi cativamente menor que 
outras áreas, decorrente do fato de haver uma aplicação direta dos recursos de execução 
por parte do parceiro público. Neste sentido, a captação do IA contribui para a execução 
de algumas ações programáticas, contribuindo para a manutenção da qualidade das ações.

A ação do Instituto Aliança se distribui estrategicamente em quatro áreas temáticas:
Educação para a Saúde, Convivência e Cidadania - busca desenvolver atitudes e compor-

tamentos positivos em relação à saúde, à sexualidade, à convivência interpessoal, familiar 
e comunitária, fortalecendo também a efetivação das políticas públicas referidas a esses 
temas. Acontece em parceria com governos municipais, estaduais e com organizações da 
sociedade civil, visando a implantação de programas de prevenção das vulnerabilidades e 
de promoção da cidadania, como parte da educação integral, priorizando crianças, adoles-
centes e jovens.

Educação para a Inserção Socioprodutiva – Esta área busca contribuir com a causa da em-
pregabilidade por meio  da formação integral e inserção qualifi cada, permanência e ascen-
são de jovens e adultos – urbanos e rurais – no mundo do trabalho, apoiando a construção 
dos seus projetos de vida. Busca, também, apoiar as famílias na estruturação de empreen-
dimentos geradores de renda por meio da produção e comercialização de bens e serviços.

Incidência nas Políticas de Ensino Médio – atua por meio da institucionalização de tecno-
logias educacionais voltadas para o desenvolvimento integral e integrado de adolescentes e 
jovens. Desenvolve e adapta estas tecnologias ao contexto das redes públicas, articulando 
as políticas de educação e trabalho, garantindo o princípio da universalidade com qualidade 
para todos os estudantes. Busca ainda infl uenciar as práticas educacionais no sentido de 
adotarem metodologias participativas com foco no protagonismo juvenil, tornando-as mais 
atrativas, de forma a contribuir para o alcance de  indicadores positivos relativos à educação, 
a exemplo da aprovação e desempenho; e para a diminuição dos indicadores negativos, 
como reprovação e abandono.

Direitos Humanos e Participação Social e Política – Esta área congrega duas vertentes com-
plementares, a primeira voltada para a garantia dos direitos humanos com ações na preven-
ção e no atendimento qualifi cado de crianças, adolescentes e jovens em situação de vul-
nerabilidade pessoal e social. Tem por objetivo desenvolver e disseminar tecnologias sociais 
exitosas que promovam os direitos de crianças, adolescentes e jovens. A segunda vertente 
é focada na  dimensão da participação social e política,  sendo desenvolvidas ações estraté-
gicas voltadas para a incidência em causas e políticas públicas que tenham interseção com 
a atuação institucional do IA, com presença e participação em espaços estratégicos em 
nível nacional, estadual e local, como conselhos, comitês, fóruns; que tenham em vistas a 
garantia dos direitos infantojuvenis. São também realizadas, nesta vertente de intervenção, 
iniciativas de atuação direta com jovens, visando a preparação para uma ação protagônica 
na defesa dos seus direitos e em prol do desenvolvimento do seu território.
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A seguir, são apresentados os projetos realizados em 2013 por área temática.

3.1 Educação para Saúde, Convivência e Cidadania

3.1.1  Mobilizando a Juventude – Parauapebas (PA)

O projeto Mobilizando a Juventude em Parauapebas desenvolvido entre setembro de 2013 
e em novembro de 2014,  teve como objetivo principal fortalecer a participação juvenil na Rede 
de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes do município. Os jovens são formados 
para atuar tanto no âmbito de suas instituições como em campanhas, comitês, fóruns e outros 
espaços de participação na promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes (DCA)

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 Mapeamento das instituições de Parauapebas (PA) que trabalham com e para 
adolescentes e jovens;

1 19 adolescentes e 09 educadores formados para atuarem na promoção dos 
DCA em Parauapebas;

1 27 novos adolescentes mobilizados pelos jovens formados para participarem, 
em conjunto  de ações de promoção dos DCA no município;

1 Ações educativas e rodas de conversa sobre o tema bullying, em decorrência 
da campanha criada por adolescentes formados pelo Projeto com a presença de 
1.000 adolescentes;

1 300 moradores do município sensibilizados na campanha municipal pelo 18 de 
maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes), em decorrência da participação dos adolescentes do Projeto;

1 Maior conhecimento sobre o SGDCA e sobre os desafi os das políticas públicas 
de Parauapebas por parte dos adolescentes formados.

Parceiros Financiadores -  Fundação Vale

Parceiros Locais - Prefeitura de Parauapebas, por meio do Programa CRIAR, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) Altamira, CRAS dos Minérios, CRAS Bairro da Paz, CRAS Rio Verde e Equipe 
Volante, CRAS Palmares; Organizações não governamentais que trabalham com jovens e 
grupos juvenis: Arpaki, Pastaoral da Juventude, Valentes de Davi, Projeto Esperança, SORRI 
Parauapebas, Sophie Link

“Depois do projeto passei a refletir sobre a vida, comportamentos e sobre a impor-
tância da nossa participação para que as mudanças aconteçam. O bullying não é só 
apelido, é desigualdade social. Precisa ser combatido com informação, conhecimento e 
conscientização sobre suas consequências”. 

Whitalo Mendes, adolescente mobilizador do Projeto

“A participação foi ótima, efetiva. Eles demonstraram interesse e compromisso. 
Sem eles, não teríamos feito a campanha como foi. Os pequenos teatros que fizeram 
nos semáforos foi uma ótima idéia e atingiu os objetivos da campanha”.

Jean - coordenador do CREAS - sobre a campanha de 18 de maio
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3.1.2 Desenvolver com Cidadania – Parauapebas (PA)

O projeto visa contribuir para o desenvolvimento comunitário das Vilas Sanção e Paulo Fon-
teles, localizadas na zona rural do município de Parauapebas. Uma ampliação do Programa 
Vale Juventude, o projeto propõe ações de formação e fortalecimento  de quatro grupos de 
atores locais: adolescentes, profi ssionais da Educação, da Saúde e educadores sociais;  inte-
grantes das duas principais associações de produtores rurais e integrantes das Rede de Aten-
dimento e Proteção Social (RAPS). 

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 17 adolescentes formados para participarem e contribuírem com o desenvolvi-
mento comunitário das Vilas;

1 19 integrantes da Associação de Moradores e Produtores da Vila Paulo Fonteles 
e 14 integrantes da Associação da Vila Sanção com maior conhecimento sobre 
associativismo e questões legais sobre suas respectivas organizações;

1 07 profi ssionais da Educacão e da Saúde com autonomia para planejarem e 
realizarem ações de desenvolvimento pessoal e social junto a crianças e adoles-
centes das escolas e ações de promoção da saúde junto as comunidades;

1 14 profi ssionais da Rede de Atendimento e Proteção Social de Parauapebas 
(RAPS) formados pelo projeto, no qual elaboraram e executaram o Plano de Ação 
2014 da Rede;

1 180 crianças e adolescentes das Vilas participaram de ofi cinas educativas sobre 
temas como identidade, valores,  sexualidade,  gravidez na adolescência e tipos 
de violencias; 

1 Ofi cinas educativas para adultos abordando os temas: tipos de violência, gravi-
dez na adolescência, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e prevenção às DST  
na Unidade Básica de Saúde da Vila Paulo Fonteles, realizadas por profi ssionais 
formados pelo projeto;

1 Fortalecimento das ações de enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil 
nas Vilas Sanção e Paulo Fonteles, por meio da atuação da  Rede de Atendimento 
e Proteção Social de Parauapebas (RAPS);  

1 Ampliação do conhecimento das diretorias e dos associados sobre: questões 
administrativas e jurídicas das Associações;  associativismo; elaboração de projetos;

Parceiros Financiadores -  Salobo Metais S.A. 

Parceiros Locais - Escolas e Unidades Básicas de Saúde das Vilas Sanção e Paulo Fonteles; 
Associação de Moradores e Produtores Rurais da Vila Sanção; Associação de Moradores e 
Produtores Rurais da Vila Paulo Fonteles.

“Meu maior legado será deixar essa associação legalizada, em dias, com o centro co-
munitário construído”. 

Virgilio Oliveira, Presidente da Associação de 
Moradores da Vila Paulo Fonteles

“Foi o olhar de quem tá de fora, que tem experiência e que sem dúvida contribuiu com o grupo.”
 

Aldezilma Rodrigues, Coordenadora da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social de Parauapebas, sobre a formação recebida durante o projeto

 “ As oficinas permitiram uma auto avaliação de nossas vidas e como essas mensagens 
causam impacto e refletem em nós.” 

Damila Carneiro, adolescente de 17 anos, 
da Vila Paulo Fonteles
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3.1.3  Convivência e Cidadania (Arari/MA)

O projeto Convivência e Cidadania teve como principal objetivo assessorar profi ssionais 
das Estações Conhecimento e dos seus respectivos municípios no desenvolvimento de habi-
lidades e competências de crianças e adolescentes para que elas possam relacionar-se e viver 
em grupo, tendo como base os princípios dos direitos sociais e como parte da sua educação 
integral. Entre 2010 e 2013, o projeto desenvolveu ações nos municípios do Pará (Tucumã, 
Parauapebas, Canaã dos Carajás, Barcarena e Marabá). Entre 2012 e 2014 as ações foram de-
senvolvidas no município de Arari (Maranhão).

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 23 profi ssionais da Estação Conhecimento de Arari  formados  em desenvolvi-
mento pessoal e social de crianças e adolescentes.

1 Ofi cinas educativas  para 597 crianças e adolescentes da Estação Conhecimen-
to de Arari sobre: adolescência; valores e atitudes; comunicação; sexualidade; gê-
nero; vulnerabilidades; direitos; uso abusivo de drogas; violência sexual; gravidez 
na adolescência e projeto de vida.

1 Profi ssionais da Estação Conhecimento com autonomia para planejar e realizar 
um itinerário educativo voltado para o desenvolvimento pessoal e social, para a pre-
venção das vulnerabilidades e para a promoção da saúde das crianças, adolescentes. 

1 Inclusão do desenvolvimento pessoal e social de crianças e adolescentes como 
parte do projeto pedagógico da Estação Conhecimento.

1 Legitimação da metodologia e das ações do projeto no município, com a re-
alização de ações educativas sistemáticas nas unidades de ensino municipais e 
em programas sociais voltados para crianças e adolescentes, como o ProJovem 
Adolescente. 

Parceiros Financiadores - Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico (NDHE), com 
recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de cada município.

Parceiros Locais - Prefeitura de Arari (MA), Secretarias de Educação, de Saúde e de Assistên-
cia Social; Conselho Tutelar; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

“A partir do momento em que comecei a frequentar o projeto, fui conhecendo e apren-
dendo muito mais sobre coisas que ainda não sabia ou que não tinha total conhecimento 
dos riscos e perigos que estava correndo. Posso dizer que o Convivência e Cidadania é um 
projeto que nos proporcionou conhecer e pensar de uma forma bem diferente, mais ampla 
. Obrigado a todos que fizeram e contribuíram com o projeto.”

 Natália Gomes, adolescente participante do Projeto

“Sabemos que estamos fazendo um bom trabalho por que é isso que temos recebido em 
troca: o interesse dos alunos, a forma de respeito como nos tratam, a confiança que eles nos 
dão. É algo maravilhoso poder falar isso com toda certeza - nós amamos nossos alunos, 
amamos mesmo, sem fingimento e falsidade. E nos sentir queridos por eles é nosso maior 
troféu, é ter esperança que no amanhã podemos contar uns com os outros, e independente-
mente de onde estivermos, sermos companheiros.” 

Rosi Muniz, Facilitadora do Projeto na Estação Conhecimento

3.1.4 Projeto Esporte, Lazer e Cidadania (PELC) 

O Programa Esporte, Lazer e Cidadania (PELC) criado em dezembro de 2011, tem por obje-
tivo proporcionar aos moradores do entorno dos Centros Sociais Urbanos (CSUs) de Salvador, 
oportunidades de praticarem atividades físicas e esportivas e de desenvolverem valores posi-
tivos de convivência e cidadania. O marco referencial do projeto é a noção do esporte como 
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um direito, devendo fazer parte da educação integral de pessoas de todas as idades. Para isso, 
a educação pelo esporte propõe a realização de ofi cinas, rodas de conversas, painéis e outras 
atividades educativas durante a prática esportiva, criando espaços para aprendizagem sobre 
temas de interesse dos participantes como: identidade, direitos, comunicação, cooperação, 
saúde, prevenção de violências, família e participação social. Em 2014, o projeto implantou 
sua Fase II, com o objetivo de consolidar os resultados obtidos nos anos anterio res, principal-
mente o acesso a atividades físicas e esportivas para todos os moradores do entorno dos CSU 
atendidos. A Fase II do PELC tem sua execução prevista até junho de 2015. 

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 3.491 pessoas entre 06 e 80 anos atendidas em 12 unidades (09 Centros Sociais 
Urbanos de Salvador, 01 em Camaçari, 01 em Lauro de Freitas e no CIAC de Ondina);

1 12 modalidades esportivas (alongamento, dança, ginástica, boxe, karatê, judô, 
iniciação aos esportes de quadra, vôlei, handebol, basquete, futsal, e futebol) ofe-
recidas para os participantes;

1 09 Festivais de Integração realizados nos CSU, com a participação de pessoas 
de diversas idades;

1 04 Comitês Comunitários organizados (Narandiba, Mussurunga, Major Cosme 
de Farias e Valéria);

1 31 profi ssionais formados em educação pelo esporte;

1 Melhoria na saúde e na qualidade de vida, maior conhecimento sobre o próprio 
corpo, elevação da auto estima, da capacidade de refl exão e comunicação de 
idéias dos moradores que participam do Programa;

1 Maior integração comunitária e melhor convivência entre gerações;

1 Maior conhecimento sobre direitos civis e sobre o Direito ao Esporte;

1 Incentivo e desenvolvimento de habilidades esportivas, maior fi delização das 
turmas de crianças e adolescentes;

1 Efetivação do direito ao esporte gratuito e inclusivo nos CSU

1 Fortalecimento do papel social dos CSU em suas respectivas comunidades;

Parceiros Financiadores - Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza –  SE-
DES, (atual Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS).

Parceiros Locais - Centros Sociais Urbanos de Salvador nos bairros de Castelo Branco, Luis 
Anselmo, Liberdade, Mussurunga, Narandiba, Pernambués, Valéria, Nordeste de Amaralina e 
Vasco da Gama e Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC Ondina); Centros Sociais Urba-
nos de Camaçari e Lauro de Freitas.

“Aqui a gente se diverte, dança, brinca e ainda cuida da saúde, (...) comecei a fazer 
atividade física aqui e hoje tenho como meta começar a participar de corridas e meia ma-
ratonas. É preciso ter sonhos e correr atrás”. 

Maria dos Santos, 68 anos, aluna de Ginástica do CSU de Narandiba, Salvador 
(BA)
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“O PELC influenciou muito a minha vida, mostrando que através da cidadania e do 
respeito, podemos chegar a qualquer lugar.” 

Fernando Santos, 15 anos, aluno de Futebol do CSU de Pernambués, Salvador 
(BA)

3.1.5 Tecendo Redes -  Fortaleza (CE)

O projeto Tecendo Redes foi desenvolvido no período de janeiro a novembro de 2014 com 
o objetivo principal de contribuir para a redução da vulnerabilidade de crianças, adolescentes 
e no que diz respeito à exploração sexual.  As duas vertentes de atuação do projeto foram: 
realização de ações educativas e preventivas à exploração sexual junto a adolescentes e seus 
familiares; e fortalecimento da Rede de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente existente nas comunidades adjacentes à Avenida Beira Mar.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 20 profi ssionais das áreas da Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Huma-
nos formados pelo projeto;

1 28 profi ssionais da “Rede de Cuidados e de Proteção Social para Atenção às Pesso-
as em Situação de Violência” formados pelo projeto;

1 12 instituições atuantes mobilizadas para participar do projeto: Conselho Tutelar, 
Rede Aquarela,  Rede de Pais e Mães pela Qualidade de Atenção, Programa Cidadania 
em Rede (SCDH), Projeto Indo, Unidade de Apoio à Saúde (UAPS) da SER II, Unidade 
Básica de Saúde Flavio Marcílio, Distrito de Educação da SER II e E.M. Colônia Z-8;

1 Gestores sensibilizados para as questões relacionadas à violência sexual infanto juvenil;

1 177 adolescentes e 113 profi ssionais que atuam na área de assistência ao adoles-
centes e suas famílias na região da Beira Mar, participaram de ofi cinas e ações educa-
tivas, realizadas pelos profi ssionais formados pelo projeto;

1 04 acervos técnicos com materiais educativos sobre os temas abordados pelo 
projeto foram entregues às instituições participantes;

1 Profi ssionais tecnicamente preparados para facilitar ações educativas sobre temas 
relacionados à violência sexual e atuar proativamente no monitoramento e denúncia 
de casos de violência sexual nas comunidades do entorno da Av. Beira Mar;

1 Gestores sensibilizados e atuando de forma mais integrada dentro do SGDCA, em 
relação às questões de violência sexual, na área de infl uência da Secretaria Executiva 
Regional II de Fortaleza;

1 Maior conscietização, por parte dos profi ssionais da “Rede de Cuidados e Proteção 
às Pessoas em Situação de Violência” e dos integrantes das Comissões de Notifi ca-
ção, do seu papel dentro da Rede e da função dos equipamentos sociais no SGDCA;

1 Adoção da metodologia e dos materiais do projeto nas ações da equipe do Pro-
grama Rede Aquarela da Sec. de Justiça e DH de Fortaleza, ampliando os benefícios 
do projeto para outros públicos;

1 Nas escolas, as ações do projeto fortaleceram a educação integral e a aplicação 
das Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação e a LDB.

1 31 profi ssionais formados em educação pelo esporte;

1 Melhoria na saúde e na qualidade de vida, maior conhecimento sobre o próprio 
corpo, elevação da auto estima, da capacidade de refl exão e comunicação de 
idéias dos moradores que participam do Programa;

1 Maior integração comunitária e melhor convivência entre gerações;

Parceiros Financiadores - Instituto Camargo Corrêa

Parceiros Locais - Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Executiva Regional II e do 
Programa Rede Aquarela da Sec. de Justiça e Direitos Humanos, Conselho Tutelar II,  CRAS 
(Mucuripe, Serviluz e Praia do Futuro), Rede de Pais e Mães pela Qualidade de Atenção, Pro-
grama Cidadania em Rede (SCDH), Projeto Indo, Unidade de Apoio à Saúde  (UAPS) da SER II, 
UBS Flavio Marcílio, Distrito de Educação da SER II e E.M. Colônia Z-8.

 “As facilitadoras conseguiram transmitir os conhecimentos acerca do trabalho com 
crianças e adolescentes, no contexto da exploração, de forma fácil e leve propiciando o meu 
aprendizado desses conteúdos que são novos para mim.”

Alessandra Batista,  psicóloga do CRAS
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“A metodologia do Projeto Tecendo Redes somou  e contribuiu, enriquecendo assim 
nossa atuação no enfretamento a violência sexual de crianças e adolescentes no município 
de Fortaleza” 

Josiberto Sousa, supervisor do Programa 
Rede Aquarela da Secretaria de Direitos Humanos 

3.2 Educação para Inserção Socioprodutiva 

3.2.1 Com.Domínio Digital

O Programa Com.Domínio Digital (CDD) tem o objetivo de contribuir para a diminuição do 
desemprego juvenil, através da qualifi cação profi ssional  e inserção de jovens desfavorecidos 
no mundo do trabalho, prioritariamente no mercado formal, com foco no fortalecimento da 
sua identidade e na construção dos seus planos de vida e carreira. O CDD teve origem em 
2005, como um dos projetos integrantes da rede Entra 21, e  completará 10 anos em 2015. 

O carro chefe dos programas de educação profi ssional do Instituto Aliança, o CDD ganha 
destaque pelos resultados obtidos no projeto piloto no Ceará, no qual o  programa ganhou 
dimensão nacional, expandindo-se para os Estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Sergipe, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, atingindo, entre 2004 e 2014, cerca de 31.500 
jovens, consolidando-se como uma ação que vem permitindo o compartilhamento de me-
todologias e potencialização de parcerias, a sua institucionalização como política pública e a  
internacionalização da sua metodologia para outros países da América Latina, como o projeto 
piloto Desenvolvimento de Competências para Jovens de Chumbivilcas, no Peru.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 2050   jovens matriculados nos estados do Pará, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São 
Paulo. 1754  concluintes (86%); 1601 certifi cados (92% dos concluintes), 732  jovens 
inseridos no mercado formal (42%), 63 educadores capacitados em formação conti-
nuada e em serviço;

1 Fortalecimento da identidade e maior clareza dos jovens quanto ao seu projeto de 
vida, tornando-os mais autônomos e protagonistas, maior e melhor desenvoltura e 
capacidade de expressão dos jovens, capacidade de trabalhar em equipe, de respeitar 
o outro, de conviver com a diversidade e pontualidade;

1 Avanço da organização, dos coordenadores e educadores  na utilização de novas 
tecnologias e sistemas informatizados de monitoramento;

1 Maior domínio das tecnologias da informação e comunicação  pelos jovens e 
inovação tecnológica;

1 Introdução do novo componente no desenho do itinerário: o  desempenho escolar;

1 Conquista de novas parcerias e fortalecimento de alianças em favor da emprega-
bilidade juvenil nos estados do Pará, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, envol-
vendo organizações da sociedade civil, governos municipais, estaduais e federal e a 
iniciativa privada;

1 Ampliação do montante investindo no CDD, de  R$ 2.737.481,56 (Dados do Relató-
rio IA 2013) para R$ 2.985.524,46 (Dados do Plano de Trabalho IA 2014); 

1 Mais de 50% dos jovens inseridos no mercado de trabalho, de forma qualifi cada 
(com salários acima de um salário mínimo,  em médias e grandes empresas, com 
benefícios assegurados.)

Parceiro Financiador: International Youth Foundation (IYF), Caterpiller Foundation, Chevron, 
SAFRAN, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Fundação Alcatel-Lucent, World Edu-
cation, Instituto Credit Suisse Hedging Gri� o, Fundação SES / Fundação Jacobs, Empresa Hu-
dbay Minerals, Instituto HSBC.

Parceiros Locais: Centro La Salle - Altamira (PA), Sotreq -Altamira (PA), Associação Comercial 
Industrial Agropastoril de Altamira (ACIAPA) , Banco da Providência (Rio de Janeiro), Universi-
dade Norte do Paraná  (UNOPAR) ; Simões Filho(BA),  Fundação Municipal de Ensino de Pira-
cicaba (FUMEP) - COTIP Piracicaba (SP),  Pastoral do Menor (Rio de Janeiro), Escolas da rede 
pública de ensino médio do Ceará, Paróquia Santa Rosa de Lima (Rio de Janeiro),  Fundação 
Cafú  (São Paulo).

Parceiro Estratégicos: Universidade do Estado do Ceará (UECE),  Fundação Jacobs e 
Fundação SES.
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“A certificação é uma prova de que os caminhos traçados pelo CDD estão tendo resul-
tados exitosos. “É muito emocionante poder estar aqui e perceber nos olhos destes jovens a 
satisfação de se sentirem vencedores , capazes e confiantes do seu futuro” . 

Irmão Jeime, diretor do Colegio La Salle, a instituição que abrigou o Programa 
no município de Altamira

“Hoje podemos comemorar e dizer: valeu a pena! Foram cinco meses de desafios, so-
nhos colocados no papel e transformados em metas. Cinco meses de mudanças, em que 
jovens, sem perspectiva nenhuma, encontraram novos caminhos”.

Viviane Viana Costa, 24 anos,  CDD Piracicaba 2014

Ganhei muita autoconfiança durante o Programa e descobri que posso conquistar qual-
quer coisa que quiser: Num futuro próximo, vou olhar para trás e saber que tudo que eu 
aprendi aqui me foi útil e, principalmente, levarei o mais importante dos ensinamentos: 
nós podemos sim transformar nossos sonhos em realidade!”.

Lucas Trindade Raposo, CDD núcleo da Fundação Cafu, São Paulo 2014

3.2.2 Escola Social do Varejo

O Programa Escola Social do Varejo (ESV) é uma iniciativa conjunto do Instituto Aliança e 
do Instituto Walmart, implementado em 2010, em seis estados brasileiros, tendo como base 
a experiência e metodologia exitosas do Com.Domínio Digital (CDD), apoiado pelo Instituto 
Walmart desde 2006. O ESV busca contribuir com a causa da empregabilidade juvenil através 
de um programa de qualifi cação profi ssional  e inserção de jovens em empresas varejistas de 
pequeno, médio e grande porte e já benefi ciou, ao longo dos últimos 5  anos, 6241 jovens.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 1001  jovens matriculados nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul;

1 716 (90%)  jovens concluintes com uma carga horária de  300  horas;

1 890 (89%) concluintes; 810 (91%) certifi cados com média igual ou superior a 7 e 
75% ou mais de freqüência; 

1 486 jovens inseridos no Varejo  (55%); 
 
1 28 educadores capacitados na metodologia do Programa, sendo com 40 horas 
de capacitação por imersão e 24 horas de capacitação continuada e 16 horas de ca-
pacitação em serviço;

1 Metas alcançadas e superadas, no que diz respeito à formação de jovens, evi-
denciadas através dos seguintes indicadores: evasão (10%) concluintes (90%) e 
certifi cados (90%).

1 Criação de um potente e efi caz Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM);

1 Fortalecimento da identidade, da autonomia e do protagonismo dos jovens;

1 Excelentes resultados alcançados, no recém introduzido componente de desem-
penho escolar: Porto Alegre, aumento signifi cativo na frequência, Marco Zero: 89,51% 
e último bimestre escolar: 99 %;  São Paulo, impacto signifi cativo no desempenho de 
português: Nota: 5,88 e  último bimestre: 8,00. 

1 Em São Paulo, 54% dos 50 jovens realizaram a prova do ENEM. 100% dos jovens 
foram aprovados na redação, com uma média de pontos acima de 500*.

*a partir de 540 de média os candidatos tem a possibilidade  de ingressar em um curso  de nível superior.
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Parceiro Realizador: Instituto Walmart

Financiador Regional: Diageo, HSBC

Parceiro Estratégicos: Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF,  Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná, Colegio Salesiano-PE, 

Parceiros Locais: Ong Pão dos Pobres-RGS, Ong Fenix-SP, Loja da Comunidade de Pau da Lima

“Mais um ciclo se fechou não só na minha vida, mas na de toda a turma da ESV. Fi-
quei refletindo e, no momento, foi passando um filme de todo o trajeto que fizemos desde 
quando chegamos até o dia da nossa certificação. Iniciamos no núcleo como sementinhas. 
Com o passar do tempo, fomos regadas com os conhecimentos e aprendizagem que os nos-
sos educadores nos ajudaram a adquirir. Agradeço aos Institutos Walmart e Aliança 
por nos possibilitar fazer parte desse projeto”.

Tairine Andrade, 21 anos, Núcleo Pau da Lima (BA)

“Para ser sincero nunca fiz nada igual.  As dinâmicas, desafios e oficinas oferecidas 
pelo curso da ESV foram muito importantes para minha formação . Gostei de como foram 
trabalhados os temas durante as oficinas. O método de ensino é muito direto e de fácil en-
tendimento, um dos pontos fortes do projeto, como também as dinâmicas em campo, nas  
visitas guiadas”. 

Lucas Domingues,  24 anos, Núcleo Euzébio da Mota,  Curitiba (PR)

“...Antes mesmo de entrar na ESV eu já sabia que queria fazer parte da Rede Wal-
mart, conquistando futuramente uma vaga no Centro de Distribuição da Rede. Eu já 
tinha idéia deste sonho, mas não sabia como alcançá-lo, e foi justamente este ponto chave 

na minha formação que a ESV pôde contribuir com a construção do meu projeto de vida. 
Hoje, já estou cursando logística e sinto-me melhor preparado para ser um diferencial não 
somente no varejo, como também na vida”. 

Alan Souza, 23, Núcleo Pau da Lima (BA).

3.2.3  Sustentabilidade Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

Este projeto tem como objetivo principal a prestação de serviços de assistência técnica 
e extensão rural (ATER) destinados a agricultores e agricultoras benefi ciários dos Progra-
mas Banco da Terra, Cédula da Terra e Crédito Fundiário na Bahia, que visa promover a 
agricultura familiar.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 677 famílias mobilizadas e benefi ciadas pelos serviços de assistência técnica e ex-
tensão rural (100%);

1 64 unidades produtivas familiares selecionadas (94,3%);

1 64 diagnósticos das unidades produtivas elaborados (94,3%);

1 64 planos de desenvolvimento das unidades produtivas elaborados (94,3%); 

1 1718 visitas técnicas realizadas nas unidades produtivas (84,5%).

1 Compartilhamento de técnicas para melhoria da produção;

1 Incentivo à segurança alimentar e nutricional das famílias;
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1 Apoio para a comercialização e escoamento de produção; 

1 Divulgação de diversas políticas de inclusão social (saúde, educação, habitação, 
cultura e lazer).
1 Em São Paulo, 54% dos 50 jovens realizaram a prova do ENEM. 100% dos jovens 
foram aprovados na redação, com uma média de pontos acima de 500*.

*a partir de 540 de média os candidatos tem a possibilidade  de ingressar em um curso  de nível superior.

Parceiros Financiadores -  Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA), Ministério do De-
senvolvimento Agrário,  Governo Federal.

Parceiros Locais - Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Prefeituras; Secretaria de Agricultura.

Parceiros estratégicos: Cooperativas, Conselhos Municipais, Cartórios, Financiadores.

“O projeto veio para fazer diferença,  o acompanhamento técnico está sendo um grande 
incentivo para buscarmos um futuro melhor. O Instituto Aliança contribuiu para termos 
uma visão mais ampla, estamos vendo mais longe. Por meio do projeto,  percebemos que  
precisamos de mais recursos para produzir muito mais, com as ideias que estão vindo. É 
uma coisa nova e boa para o pequeno produtor. Depois de muito tempo de reforma agrá-
ria surge uma nova perscpectiva que já esta fazendo a diferença.” 

Raimundo da Rocha, Presidente da Associação Pedra Branca, Mascote ( BA) .

3.2.4 Trilha para Mulheres

Este projeto teve como objetivo principal executar ações de qualifi cação social e profi s-
sional para 120 jovens baianas em situação de vulnerabilidade social, de forma a contribuir 
para sua inserção e permanência no mundo do trabalho e para ocupações alternativas 
geradoras de renda, atendendo a diversas demandas identifi cadas pelas políticas públicas 
em curso no Estado da Bahia.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 102 jovens mulheres baianas qualifi cadas e certifi cadas (85% da meta);

1 400 horas de qualifi cação: social, profi ssional e aulas de orientação e elaboração 
de Trabalho   Final de Curso (TFC) individual ou coletivo; 

1 Maior motivação pessoal e profi ssional, elevação da autoestima;

1 Identifi cação de oportunidades de inserção profi ssional para jovens mulheres;

1 Mudança no comportamento das jovens mulheres frente a situações de estudo e 
trabalho, como uma melhor maneira de falar, tom de voz e postura.

Parceiros Financiadores -  Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte ( SETRE); 
Governo do Estado da Bahia.

Parceiros Locais - Prefeituras, escolas municipais, Centro de Referência a Assistência social 
(CRAS), Centro de Referência Especializada a Assistência social (CREAS); Sindicato Patronal.

Parceiros estratégicos  - Comércio local,  Sinebahia.

 “Projetos como o Trilha vem fazendo com que estas mulheres se capacitem, adentrem o 
mercado de trabalho e com uma qualidade de igual para igual com os homens nos campos 
em que as mulheres precisam ocupar muito mais. Então, para a SPM é uma enorme sa-
tisfação a gente estar junto com o IA fazendo esta parceria”. 

Rita Souza, Coordenadora Executiva, Ações Temáticas 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM.

“Quando eu soube que o Instituto Aliança ia oferecer esta oportunidade, cuidei de abra-
çá-la, de peito aberto, com mão e raça mesmo, tivemos total apoio, gostei porque busquei 
novos conhecimentos e consegui novas amizades”. 

Geovana Jesus, educanda do curso de recepcionista, Uruçuca (BA).

3.2.5 Qualifi ca Bahia

Este projeto tem como objetivo principal executar ações de qualifi cação social e pro-
fi ssional para 242 trabalhadores, no âmbito do Programa Qualifi ca Bahia, Pacto pela Vida 
e Ressocialização, de forma a contribuir para sua inserção e permanência no mundo do 
trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 230 trabalhadores certifi cados no Programa (95% da meta);

1 05 municípios benefi ciados: Ibirapitanga, Ilhéus, Madre de Deus, Salvador e Vera Cruz;

1 06 tipos de cursos de qualifi cação (azulejista, corte e costura, pintor, informática 
básica, camareira e garçom com inglês), totalizando 11 turmas;

1 Trabalhadores compreendendo a importância dos cursos de qualifi cação pro-
fi ssional e de elevação da escolaridade, com desejo de dar continuidade à sua 
formação profi ssional;

1 Desenvolvimento de uma visão mais empreendedora dos trabalhadores;

1 Cadastro dos educandos no Serviço Estadual de Intermediação para o Traba-
lho - Sinebahia;

1 Desenvolvimento do plano de vida e carreira com os trabalhadores;

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 Superação da meta de 170 para 202 mulheres benefi ciadas diretamente pelo Projeto;

1 89 mulheres cadastradas nas associações/ grupos produtivos;

1 05 empreendimentos locais apoiados;

1 03 associações de mulheres cadastradas no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Itapemirim (ES);

Parceiros Financiadores -  Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  (SETRE); 
Governo do Estado da Bahia.

Parceiros Locais - Prefeituras, Escolas municipais, Centro de Referência a Assistência so-
cial (CRAS), Centro de Referência Especializada a Assistência social (CREAS); Sindicato 
Patronal.

Parceiros estratégicos - Comércio local,  Sinebahia

“Para mim o Qualifica Bahia está sendo muito gratificante, revi muitos assuntos da 
época da escola, a professora ensina com clareza e me motivou bastante, estava desacredi-

tada diante do mercado de trabalho. Durante o projeto, aprendi sobre direitos humanos, 
direitos trabalhistas, sobre como ‘correr atrás’ das oportunidades, como devo me comportar 
no dia a dia e diante da entrevista (de emprego). Grandes aprendizados! Estou ‘corren-
do atrás’, quero trabalhar; este curso foi uma oportunidade maravilhosa”. 

Jocasta dos Santos Leite, 26 anos, educanda 
do curso de corte e costura, município de Vera Cruz.

“Este é um Programa muito importante, que dar ênfase também à necessidade de se ter 
um diploma. Tenho experiência como pedreiro, jardineiro, eletricista e pintor, mas o fato 
de não ter  um diploma nestas áreas dificulta meu acesso ao mundo do trabalho. Eu gostei 
do curso, espero que continuem ajudando a gente conseguir trabalho”.

Edenísio Bispo dos Santos, 50 anos, integrante 
do curso de azulejista, município de Ibirapitanga.

3.2.6  Inclusão Comunitária

Este projeto visa ampliar a inserção social e produtiva de mulheres e jovens do município 
de Itapemirim (ES), por meio da sua formação pessoal e social, e da qualifi cação profi ssional 
contextualizada às oportunidades de trabalho e renda existentes no próprio local onde vivem.
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1 Aumento de 558,9 % na distribuição de renda entre as associadas em relação a 2013;

1 Quatro  Grupos produtivos (100%) avançando nos níveis de desenvolvimento;

1 O Grupo Águia de Saneantes conquistou o Prêmio Atitude Sustentável 2014,  ini-
ciativa da TV Gazeta, afi liada da Rede Globo no Espírito Santo.

Parceiros Financiadores -  Chevron 

Parceiros Locais - Prefeitura Municipal de Itapemirim (ES); Sebrae, Senar, Associação de 
Pescadores de Itaipava - Apedi.

“Estou muito feliz, emocionada e sem palavras para descrever o que estou sentindo neste 
momento. Fomos pegas de surpresas, não imaginávamos conquistar essa premiação e 
muito menos o 1º lugar. Agradeço muito o carinho e o reconhecimento e claro, todo o apoio 
que recebemos do Projeto de Inclusão Comunitária. Essa premiação reforça ainda mais 
nossa vontade e desejo de continuar com o nosso trabalho, gerando renda para nós asso-
ciadas, mas também ajudando a preservar e cuidar do meio ambiente.” 

Nilcinéia Romão Valente, representante do grupo Águia 
de Saneantes durante a entrega do Prêmio Atitude Sustentável.

 “A visita serviu de inspiração para todas nós. É muito importante saber que com trabalho, 
esforço, comprometimento e responsabilidade podemos chegar onde a equipe do Confecção Ta-
mar de Regência  está. Temos todo o apoio do Projeto de Inclusão Comunitária que desde o 
início vem nos capacitando e nos profissionalizando para que a gente se torne auto-sustentável” 

Luzia Souza do Nascimento, participante do Grupo Unicost, 
sobre a visita técnica à Confecção Tamar/ Regência, em Linhares (ES).

3.2.7  Saber, Fazer e Empreender (Curaçá e Abaré)

Este projeto tem o objetivo de apoiar comunidades que desenvolvam a produção de arte-
sanato, visando contribuir com a geração de trabalho e renda e com a sustentabilidade nas 
dimensões econômica, social, cultural, ambiental, política e de gestão. 

Atuação: Curaçá e Abaré

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 02 municípios baianos benefi ciados: Curaçá e Abaré;

1 30 artesãos inscritos no projeto;

1 Diagnóstico produtivo e estratégico de design com levantamento de informações 
sobre os municípios e região;

1 Parceria com a Prefeitura Municipal de Curaçá através da Secretaria de Ação Social;

Parceiros Financiadores -  Instituto Visconde de Mauá

Parceiros Locais - Prefeituras municipais

Parceiros Estratégicos - Overbrand Designers Associados Ltda

“Me inscrevi no projeto porque quero aprender mais a fazer produtos com as fibras da 
bananeira. Espero ter lucros com esta atividade de artesanato.”

Janice Ilzete dos Santos, 20 anos, Assentamento 
de Pedra Branca, município Curaçá (BA).
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“Quero participar deste projeto porque tenho vontade de aprender coisas novas e adqui-
rir um pouco mais de experiência” .

Rosimeire da Silva Souza, 40 anos, Assentamento 
de Pedra Branca, município Curaçá (BA).

3.2.8  Programa Fortalezas

O projeto visa fortalecer a atuação do Instituto Aliança na área de inserção socioprodutiva 
de jovens, através do apoio: (i) ao programa Com.Domínio Digital Ceará, voltado à qualifi cação 
profi ssional de jovens; (ii) à sistematização dos materiais didáticos do Com.Domínio Digital; e 
(iii) ao fortalecimento institucional do IA.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 Realizado  Planejamento Estratégico envolvendo toda a equipe do IA;

1 Realizada Auditoria externa, com divulgação de relatório; 

1 Elaborado Plano de  Cargos e Salários e de Formação Continuada da Equipe;

1 Elaborado novo site, Banco de Imagens e Banco de Documentos;

1 Publicados 5 boletins informativos e enviado para 14.000 leitores;

1 Publicado Relatório Anual;

1 Resultados do componente Juventude e Trabalho incorporado aos números do Es-
tado do Ceará, com destaque: 345  jovens selecionados,  325 matriculados nos municí-
pios de Baturité, Pacajús e Santa Quitéria,  295 jovens concluintes(90%) com evasão de 
10% e 62% de inserção socioprodutiva;

1 Planos de Aulas e Caderno do Participante do Programa Com.Domínio Digital  atua-
lizados e impressos ;

1 Finalizada a revisão técnica do Guia de Inserção;

1 Guia de Monitoramento dos Programas de Incidência (NTPPS e EEEPs) fi nalizados 
e  servirão de base para a transferência da metodologia de monitoramento para os Su-
perintendentes Regionais da SEDUC, que assumirão a tarefa de acompanhamento das 
escolas, sob a formação e supervisão da equipe do IA.

Parceiros Financiadores – Fundação SES, Fundação Jacobs

 “Foi uma enorme alegria participar do 1º Encontro de Jovens do Programa Forta-
lezas. Uma experiência única e incrível na minha vida. Precisamos ser jovens protago-
nistas para lutarmos por uma sociedade melhor.”

Karine Costa, jovem que integra o Programa.

“Foram dois dias maravilhosos, pois compartilhei experiências e com isso muito aprendi. 
Tive a oportunidade de ouvir os desafios e avanços da empregabilidade juvenil no Brasil, 
Colômbia e Argentina. Lá compartilhamos ideias, sonhos e desejos de um mundo melhor.”

Fabrícia Oliveira, educadora do Programa

3.3  Incidência nas Políticas de ensino médio

3.3.1 Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS) 

O Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais é uma das vertentes de institucionali-
zação do Com.Domínio Digital (CDD) na rede pública de ensino médio do estado do Ceará. 
O programa,  uma iniciativa conjunta do IA e da Secretaria de Educação do Estado do Ceará 
(SEDUC), que acontece desde 2012, em 12 escolas regulares, tem o objetivo de  promover, 
em articulação com a política pública de educação, uma reorganização curricular do ensino 
médio, de modo a garantir, ao adolescente e ao jovem, conhecimentos e competências para 
a vida e para o trabalho. A proposta está embasada na metodologia do CDD e no documento 
da Unesco “Protótipos Curriculares do Ensino Médio Integrado”
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PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 26.073 pessoas atendidas pelo Programa, sendo 25.657 alunos, 329 professores, 87 
gestores de escolas e 23 superintendentes das Credes;

1 Conclusão da iniciativa Piloto em 12 Escolas – Anos I, II e III;

1 Inclusão do Programa Aprendiz na Escola como parte do modelo metodológico do 
NTPPS para o terceiro ano; 

1 Material do Ano III desenvolvido e sistematizado;

1 Capacitação e Monitoramento realizados sistematicamente;

1 Expansão para mais 45 Escolas, totalizando 87;

1 Guia de Orientação e Monitoramento desenvolvido.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 434 adolescentes das escolas piloto do NTPPS, que optaram pela participação no 
Programa Estadual Aprendiz na Escola foram contratados como aprendizes pelas em-
presas parceiras;

1 27 professores capacitados na metodologia do Programa;

1 Integração de 200 horas de formação básica (NTPPS) com a Lei da Aprendizagem;

1 Material do aluno e dos professores desenvolvidos para a formação específi ca nos 
cursos: Serviços Administrativos, Operador de Micro e Operador de Varejo;

1 Plataforma de parceiros intersetoriais constituída e ampliada;

1 Encontro de avaliação do Programa Estadual Aprendiz na Escola, que reuniu parcei-
ros, jovens, representantes dos empregadores, representantes das Instituições parceiras, 
no qual a importância da parceria e  a inovação do Programa Aprendiz na Escola como 
piloto e fonte para futura replicação em outros Estados, foi destaque;

Parceiros  Financiadores -  Banco Intermaricano de Desenvolvimento (BID)
Instituto Walmart, Fundação SES e Fundação Jacobs

Parceiro Estratégicos -  Secretaria de Educação do Estado do Ceará

“É possível perceber as transformações que estão ocorrendo na escola, no que diz respeito 
ao currículo, à forma de ver o jovem e suas necessidades e, principalmente, às reflexões sobre 
as práticas docentes; os notáveis avanços do desenvolvimento de nossos alunos, tanto nos 
conteúdos das áreas do conhecimento, quanto nos aspectos socioemocionais;  todo este apren-
dizado construído nos  três anos de formação dos professores do Núcleo.” 

 
Ianne Nobre – Coordenadora da Escola João Matos (CE)

“São aulas muito diferentes das aulas que tínhamos. Os alunos eram acostumados a só 
sentar em sala de aula, aprender o conteúdo e aplicar numa prova e as aulas de Núcleo 
vieram pra mudar isso. Aprendi a me relacionar com meus colegas e com os professores. 
As aulas são muito mais atrativas, nelas eu aprendi a expor minhas opiniões e a defender 
minhas ideias. Antes eu tinha medo de falar, agora não!”

João de Sousa, aluno da  Escola Deputado Antonio Leite, em  Brejo Santo(CE)

3.3.2 Aprendiz na Escola

O Programa Estadual Aprendiz na Escola foi uma iniciativa piloto desenvolvida em 2014  por 
uma plataforma de parceiros intersetoriais e integra o modelo metodológico do NTPPS para 
os terceiros anos de Ensino Médio Regular no estado do Ceará, cujo foco é a preparação dos 
adolescentes para o Mundo do Trabalho. Neste sentido, a Aprendizagem profi ssional é apre-
sentada aos alunos como uma das possíveis portas de saída do Ensino Médio, com ingresso 

qualifi cado e protegido no trabalho, aliando as políticas de educação e de trabalho. Avaliação 
realizada no piloto com participação de todos os atores, inclusive jovens e empregadores, 
apontou para a relevância e inovação da iniciativa,  que será ampliada em 2015.
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Parceiros  Financiadores:  Instituto Walmart,  Secretaria de Educação do Estado do Ceará .

Parceiro Estratégicos - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  (STDS), Ministé-
rio do Trabalho e Emprego – (M.T.E.),  Superintendência Regional do Trabalho (SRTE).

 “Foi uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, tão aguardado por nós jo-
vens,  gerando Independência financeira e mudando a realidade de várias famílias de 
baixa renda.” 

Brenna Ohana – Jovem inserida nas Lojas Renner  Fortaleza
 

“Finalizamos um primeiro ciclo do Programa Estadual Aprendiz na Escola e foi mui-
to bom sentarmos para fazer uma reflexão dos aprendizados do projeto piloto, para poder 
dar continuidade aqui no Ceará e em escala nacional, como foi pactuado antes no inicio da 
execução das ações”                                                                                                         

  Josbertini Clementino, Secretário Estadual de Trabalho e Desenvolvimento

“A consolidação desse programa, que reúne trabalho e educação, escola e empresas, se coa-
duna com a política de expansão da educação profissional e tecnológica do Governo Federal 
e deve promover uma verdadeira revolução que, esperamos, possa ser expandida em ações 
similares por todos os estados da federação”    

 Ana  Lúcia de Alencastro Gonçalves, coordenadora da Secretaria de Políticas 
Públicas e Emprego (SPPE ) do  Ministério do Trabalho e Emprego ( MTE).

3.3.3 Escolas de Educação Profi ssional – (EEEPs)

 O Programa visa contribuir e reforçar a qualidade da formação profi ssional e para a vida 
de 109 Escolas Profi ssionais da rede pública de ensino médio do Estado do Ceará (EEEPs), 
implementando a exitosa tecnologia do Com.Domínio Digital (CDD), desenvolvida no Estado, 
nos últimos 9 anos. O Projeto piloto  surgiu a partir de um desafi o colocado pela Secretaria 
de Educação do Ceará ao Instituto Aliança (IA), no sentido de adequar a metodologia do CDD 
ao currículo escolar das escolas de ensino médio profi ssional. Entre as ações desenvolvidas, 
destaca-se a capacitação dos professores das Escolas de Educação Profi ssional  EEEPs, en-
carregados de ministrar duas unidades curriculares nos três anos de Ensino Médio Profi ssional 
(Projeto de Vida e Mundo de Trabalho) em 2014.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1 40.057   alunos atendidos por meio das duas unidades curriculares propostas: Projeto 
de Vida e Mundo do Trabalho, envolvendo simultaneamente os três anos de Ensino Mé-
dio de  109 EEEPs em atividade;

1 361 educadores de 109 escolas de ensino médio profi ssional formados na metodolo-
gia desenvolvida pela equipe do Instituto Aliança, aliando ações de capacitação continu-
ada, monitoramento presencial, capacitação em serviço e monitoramento à distância;

1 20 Coordenadorias Regionais de Educação (CREDEs) e 03 Superintendência das Es-
colas Estaduais de Fortaleza (SEFOR) envolvidos na implementação da  proposta do 
programa em 109 escolas, atingindo a 100%do universo das EEEPs; 

1 4 capacitações realizadas, nas áreas: unidade curricular do  Projeto de Vida e Mundo 
do Trabalho;

1 Sistematização dos Guias do aluno e do educador das unidades curriculares Projeto 
de Vida e Mundo do Trabalho;
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1 Realização de avaliação em processo, que evidenciou resultados positivos das unida-
des curriculares por parte dos alunos e dos professores. Metodologia envolveu aplicação  
de 1966 entrevistas a estudantes, e,  42  Grupos Focais com 504 estudantes e 03 grupos 
focais reunindo 35 professores; 

1 Estudantes impactados por meio das duas unidades curriculares propostas, envolven-
do simultaneamente os três anos de Ensino Médio Profi ssional, com refl exões sobre o 
mundo do trabalho e sobre os seus projetos de vida e carreira;

1 Sistematização, produção e validação do Guia de Orientação e Monitoramento - O 
guia qualifi ca a ação de monitoramento de coordenadores e será modelo para o pro-
cesso de transferência da metodologia de acompanhamento em 2015.

Parceiros  Financiadores -  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Instituto Walmart

Parceiro Estratégicos - Secretaria de Educação do Estado do Ceará,  Fundo das Nações Unidas 
para a Infância - UNICEF,  Secretaria de Educação do Estado do Paraná, Colegio Salesiano-PE, 

Parceiros Locais - Secretaria de Educação do Estado do Ceará; Fundação SES e Fundação 
Jacobs; Banco Intermaricano de Desenvolvimento; Universidade do Estado do Ceará

 “A disciplina de Projeto de Vida é de grande relevância ao nosso currículo escolar e às 
nossas atitudes, pois ela aborda temas voltados para nosso dia-a-dia: como preservar o meio 
ambiente e criar um projeto para ajudar comunidades. O professor Ribamar traz prática e 
teoria, assim aprendemos que na nossa vida precisamos colocar em prática o que aprende-
mos como superar a dificuldade de trabalhar em grupo. Acho que a disciplina de Projeto de 
Vida é de grande relevância pra mim e pra minha turma, pois com ela, ampliamos nossa 
visão de mundo e nos tornamos mais responsáveis e autônomos  para cumprir com nossas 
tarefas dentro de colégio, na família e na sociedade”. 

Douglas Alexandre de Lima – EEEP OTÍLIA Correia Saraiva – Barbalha (CE)

“As aulas de Mundo do Trabalho e de Projeto de Vida são espetaculares, na verdade 
não podem ser chamadas de aulas, são vivências reais do que os estudantes vão passar em 
suas vidas”. Maria das Dores

Coordenadora Pedagógica Eeep Isaías Gonçalves Damasceno  - São Bendito  (CE)

3.4 Direitos Humanos e Participação Social e Política

3.4.1 Plano de capacitação para o enfrentamento ao trabalho infantil

Composto por duas etapas, o projeto que teve início no mês de maio de 2014, prevê a ca-
pacitação de gestores, técnicos, educadores e representantes do Conselho de Direitos, para a 

superação do trabalho infantil, com ênfase na estruturação de Plano de Ação, contemplando 
eixos estratégicos de enfrentamento ao problema, nos estados do Semiárido brasileiro ins-
critos no Selo Município Aprovado/UNICEF,  edição 2013-2016 (Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo).

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

1a - Etapa:

1 3065 participantes sendo 1210 adolescentes e 1855 profi ssionais sensibilizados para o 
tema nos 10 estados do semiarido brasileiro;

1 875 municípios participantes da ofi cina de sensibilização.

2a - Etapa:

1 177 profi ssionais e representantes do Sistema de Garantia de Direito (SGD) que atuam 
na área do atendimento a crianças e adolescentes mobilizados, sensibilizados e capaci-
tados no tema do enfrentamento ao Trabalho Infantil no estado do Ceará;

1 108 (de 184) municípios cearenses participaram da capacitação;

1 116 municípios assinaram cartas de adesão assinadas, com compromisso do Gestor 
no enfrentamento ao Trabalho Infantil em seu município;

1 Metodologia construída com base no diálogo, em experiências focadas na realidade 
dos municípios participantes;
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1 Instrumentais disponibilizados para refl exão e aplicação com base na realidade de 
cada município, referenciando a elaboração dos diagnósticos e o desenvolvimento de 
ações estratégicas para o enfrentamento ao Trabalho Infantil;

1 Disponibilização de materiais comunicacionais diversos, incluindo um Kit contendo 
a publicação “Trabalho Infantil: caminhos para reconhecer, agir e proteger crianças e 
adolescentes”, folder, cartaz, tirinhas e vídeos para todos os participantes.

Parceiros Financiadores - Fundação Telefônica Vivo

Parceiro Estratégicos - Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF

Parceiros Locais - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará (STDS)

“As dinâmicas em grupo nos ajudaram a estimular e a pensar em conjunto nos proble-
mas e possíveis soluções para as cidades. A formação manteve o foco. Os formadores soube-
ram dosar a parte teórica e metodológica com a prática, e isso foi bem legal. O município 
onde atuo é aberto ao assunto. A discussão sobre o trabalho infantil, já está na agenda da 
cidade.”

Marília Lopes, assistente social do Cras (Centro de Referência de Assistência So-
cial) e presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente) de Jijoca de Jericoacoara (CE).

3.4.2 Projeto Capacitação das Redes de Proteção – Grandes Obras e Megaeventos – Fortaleci-
mento das ações do PAIR

O Projeto, implementado em duas etapas, prevê: a capacitação de agentes do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD) / Redes para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes; e o fortalecimento das ações do Programa de Ações Integradas e Referenciais 
de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (PAIR) no âmbito nível nacional em con-
textos de grandes obras, megaeventos e fronteiras.

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2014

Capacitação das Redes Locais

1 102 profi ssionais dos municípios de Porto Velho, Jaci Paraná e Mutum, do estado de 
Rondônia, que atuam na área do atendimento a crianças e adolescentes mobilizados, 
sensibilizados e capacitados no tema violência sexual; 

1 85 participantes certifi cados em nível de extensão universitária pela Universidade Es-
tadual do Ceará (UECE).

Fortalecimento das ações do PAIR

1 20 visitas de articulação política institucional realizadas nas cidades de Altamira, Curi-
tiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Porto Velho e Recife;

1 28 reuniões institucionais estratégicas, nacionais (Comissão Intersetorial, Agenda de 
Convergência, Conatrap, Redes Nacionais), com foco no enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes, em  especial a violência sexual e o tráfi co;

1 Proposta Metodológica da Capacitação e da Assistência Técnica construída,  testada 
e validada nos municípios de Maceió, Porto Velho  e São Luís;

1 Conteúdos, processos metodológicos e aprendizados da experiência sistematizados;
Inserção do IA em espaços estratégicos nacionais (GT da Agenda de Convergência  - Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e no Conatrap /MJ);

1 Participação/Contribuição técnica em eventos nacionais relacionados ao tema vio-
lência sexual contra crianças e adolescentes em Altamira, Belém, Belo Horizonte, Curiti-
ba, Foz do Iguaçu, Manaus, Recife e Porto Velho.

Parceiros Financiadores: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CO-
NANDA), Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR)

Parceiros Estratégicos e Locais : Universidade do Estado do Ceará (UECE), Em São Luís – Comi-
tê de Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crian-
ças e Adolescentes, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
Conselho Municipal da Condição Feminina (CMCF), Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescen-
tes, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas), Secretaria Estadual de Di-
reitos Humanos, Cidadania e Assistência Social, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 
Casa da Acolhida Maristas – Olho D’ Água, Vale e Universidade Ceuma; Em Maceió – Superin-
tendência Estadual de Políticas de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos; Secretaria 
de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos; Corregedoria Geral de Justiça; 
Ministério Público do Trabalho (MPT); Superintendência da Criança; Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió 
(SEMAS); Projeto Vira Vida e do Programa Juventude Viva – Alagoas; Em Porto Velho – Secre-
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taria de Estado da Assistência Social (SEAS); Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); 
Ministério Público do Estado de Rondônia; Universidade Federal de Rondônia/UNIR; Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conedca); Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA); do 2º Juizado da Infância e da Juventude; e do Centro 
de Defesa da a da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos (CDCA-RO).

”O curso teve um papel importante para incentivar que participantes da capacitação 
realizem ações em seus municípios, fortalecendo a rede local”

Verônica Rufino, assistente social do CRAS/CMDCA, Maceió (AL)

“Importante a disponibilização de capacitação a distância inicialmente e no segundo 
momento, presencial, pois a equipe do Instituto Aliança aqui apresentada tem excelente 
potencial porém o tempo é insuficiente para o tamanho de nossas necessidades”

Milene Marta Cutrim da Siva, Supervisora do Hospital da Criança, São Luís (MA) 




