INSTITUTO ROBERT BOSCH - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ano de 2020 – Semente Esperança

1. Período do relatório
Ano Completo de 2020
Março a dezembro

2. Nome do Projeto
Projeto Novos Rumos – Ser – Conhecer - Poder

3. Identificação da OSC
Razão Social: Centro Socioeducativo Semente Esperança

CNPJ: 02.243.432/0001-59

Endereço completo: Rua Crispim Ferreira de Souza, 144 Jd. Paranapanema
Cidade: Campinas

UF: SP

Telefone: 3579 14 87

E-mail: semente.esperanca@hotmail.com

4. Representantes da ONG
Representante legal da instituição
Nome completo: Claudino José Campos Stevanatto
Cargo: Presidente
Telefone: 19 98387 15 51
E-mail: claudinost@gmail.com
Responsável pelo preenchimento do documento
Nome completo: Priscila Graner Pinto Ribeiro
Cargo: Coordenação
Telefone: 19 98174 87 49
E-mail: semente.esperanca@hotmail.com

CEP: 13100-223

5. Descrição dos projetos apoiados - Resumo

O Projeto Novos Rumos tem como objetivo possibilitar para o público adolescente/jovem o
desenvolvimento de habilidades e competências, de modo a orientá-lo a fazer escolhas conscientes,
na vida pessoal e no mundo profissional.
Iniciamos o projeto presencialmente em 9 de março, atendendo 36 adolescentes na faixa etária de
15 a 18 anos, estudantes prioritariamente de escola pública, moradores do São Fernando e seu
entorno.
Em 20 de março, suspendemos as atividades presenciais e novas estratégias foram adotadas para
a realização do projeto.
A pandemia trouxe grandes desafios, e grandes desafios trouxeram consigo novas ações, novas
ideias, as quais precisavam possibilitar a continuidade do nosso trabalho com a qualidade que tanto
prezamos. Inovação e criatividade foi o que permeou o ano de 2020.
Os adolescentes participaram do projeto de forma remota, com aulas semanais on line, com oficinas
de: Participação Cidadã, Mundo do trabalho, Educação Financeira, Habilidades para a Vida, Inglês,
Informática e Comunicação e Expressão.
Mantivemos nossos princípios metodológicos, garantindo o dinamismo nas aulas, incentivando a
participação e o interesse dos jovens. Mesmo remotamente, as atividades tinham caráter prático
potencializando os resultados.
Em novembro, presencialmente, participaram da produção do “Produto Final”, com apresentação em
dezembro de 5 grupos com temáticas diferentes cada um deles.
Como resultados, observamos os jovens mais conscientes de suas realidades, entendendo melhor
seu papel na sociedade, nas relações e em suas responsabilidades. Com um novo olhar de si
mesmo, são capazes de projetar novos rumos para suas vidas.

6. Valor aprovado pelo Instituto Robert Bosch
Verba repassada pelo Instituto Robert
Bosch
Incluir o valor total repassado
Data de recebimento da verba
Incluir a data que a verba foi depositada na
conta da instituição.

R$ 61.000,00
Data:
02/03/2020
03/09/2020 (26.000,00)

(35.000,00)

e

7. Despesas resumidas
Apenas despesas referentes as doações do Instituto Robert Bosch serão consideradas
Despesas

Despesas durante o período
execução do projeto
Incluído no início deste documento

Custo de pessoal
(REGISTRADOS CLT)

R$ 28.231,87

Custo de pessoal
(PRESTADORES DE SERVIÇO)

R$ 22.650,00

Houve a destinação de verba para
alimentação durante a pandemia?
(*Até 30% da verba do projeto)
Valor refere-se ao período presencial mais
as cestas básicas de natal entregue às
famílias

R$ 2.371,61

Recarga de Chips

R$ 3.102,70

Materiais e Equipamentos

R$ 3.226,43

Material Pedagógico

R$ 340,00

Impressões Certificados

R$ 78,00

Camisetas

R$ 975,60

TOTAL:

R$ 60.976,21

de

Por favor, apresente este orçamento detalhado em um documento anexado (Anexo 1).
O documento deve conter informações sobre as notas fiscais usadas nos custos do projeto: Data de
débito / Fornecedor / CNPJ / Valor / Descrição do item.

8. Variações
Variações entre as despesas e as doações recebidas

R$ 23,79 (saldo)

A verba cumpriu todos os gastos previstos no
projeto?

Sim (X)

Não (

)

Devido a pandemia, informe se há algum saldo
residual para o ano de 2021.

Sim (X)

Não (

)

Caso haja saldo residual da doação para o projeto de
2020, informe.

R$ 23,79

ANEXO 3

Em fevereiro de 2020, iniciamos as ações com a divulgação em escolas, comunidade e redes sociais
para inscrição no Projeto Novos Rumos.
Tivemos 36 inscrições realizadas no período de três semanas. Selecionamos os 36 adolescentes que
efetivaram suas matrículas.
No decorrer dos 10 meses de projeto, 12 adolescentes deixaram de participar do programa pelos
motivos elencados a seguir:
- 2 casos por mudança de endereço;
- 6 adolescentes iniciaram atividades de trabalho remunerado
- 5 casos de jovens que não se interessaram pela proposta.
Finalizamos o curso com 24 adolescentes.

Na primeira semana de projeto, os adolescentes participaram de gincanas, desafios e bate papos, com
o objetivo de conhecer uns aos outros, “quebrar o gelo”, aproximar as relações e então iniciar uma
trajetória cheia de descobertas e conhecimento.
A segunda semana de projeto coincidiu com suspensão de aulas nas escolas estaduais, impactando
diretamente na frequência dos jovens na instituição. Logo a seguir, no dia 20 de março, suspendemos
as atividades presenciais.
Para a equipe foi bastante desafiadora a missão de continuidade do projeto, uma vez que não houve
tempo suficiente para vivenciarem minimamente as oficinas oferecidas, tempo para desenvolver as
relações com os professores e colegas, o “estar no Semente Esperança”, aspectos que levariam a
criação de vínculo, fator essencial principalmente para o público atendido.
Fizemos reuniões semanalmente com a coordenação e educadores, no período de março a setembro
e, após este período quinzenalmente.
Passamos por 5 etapas neste período. Em cada etapa, de acordo com a avaliação da equipe as
estratégias eram avaliadas e melhoradas.
Desde o início do isolamento, passamos pelas seguintes etapas no trabalho com os jovens:
1ª ETAPA – 20 de março a 17 de abril
Comunicação com os jovens através do grupo de whats app.
As aulas foram postadas no grupo de whats app e, as discussões sobre o tema aconteciam por meio
de mensagens. As tarefas dadas nas oficinas também foram postadas no grupo de whatsapp.

2ª ETAPA – de 20 de abril a 29 de maio
“Novas orientações para o Projeto”.

As orientações abaixo, também foram postadas no grupo de famílias/responsáveis dos Novos Rumos.

Olá! Seguem nossas novas orientações (regras) para darmos continuidade ao nosso curso dos
NOVOS RUMOS.
" Se liga":
A partir de 20 de abril, próxima segunda feira, nos encontraremos, pelo whatsapp, todos os dias,
de segunda a sexta feira. Como?
- Cada professor, com sua oficina, postará um vídeo curto no grupo, no período da manhã, com
uma aula e uma tarefa para ser realizada.
Na segunda-feira, aula de Participação Cidadã e Informática – Alexandro
Na terça-feira, Comunicação e Expressão – Girlene
Na quarta-feira, Inglês – Márcia
Na quinta feira, Educação Financeira – Nivia
Na sexta-feira, Mundo do trabalho com Gustavo e Habilidades para a vida com Arthur
- Cada professor, dará uma pequena tarefa por dia. Esta tarefa deverá ser realizada no mesmo
dia da aula dada, registrada no caderno que foi entregue a cada um de vocês e, enviada
diretamente no privado do professor.
- A presença/ frequência de vocês será contada somente se a tarefa for entregue. Exemplo: Terá
presença na segunda feira, quem entregar a tarefa solicitada naquele dia, e assim por diante.
Cada tarefa, uma presença!
-Importante: quem não tiver presença suficiente não poderá voltar para o curso quando voltar
presencialmente! Para isso, os professores estarão à disposição para dar suporte em todas as
dúvidas!!!
- Assim que receberam as orientações, vocês deverão dar um sinal de "ok" no grupo do
WhatsApp, que significará para nós, o comprometimento e confirmação individual do interesse e
disponibilidade para darmos continuidade ao projeto!!
Um abraço fraterno da equipe Novos Rumos – Semente Esperança

Em 11 de abril, entregamos para os jovens chips de celular com acesso a internet para a garantia da
participação nas oficinas.

3ª ETAPA – 4 de junho a 10 de julho
Nesta etapa, iniciamos as oficinas on line utilizando a plataforma zoom.
Os encontros aconteciam três vezes na semana, com uma hora e meia de duração e realização de
duas oficinas por encontro.
Esta etapa possibilitou ao grupo grandes aprendizados para além dos conteúdos propostos de cada
oficina.
Para todos os jovens, foi a primeira experiência de atividade on line. Além disso, possibilitou a formação
de vínculos entre os adolescentes e o desenvolvimento da identidade de grupo.
Férias de 13 a 31 de julho

4ª ETAPA – agosto a outubro
De segunda a quinta feira, encontro on line com duração de 40 minutos, uma oficina por dia.
Sexta feira, encontro on line, duas oficinas neste dia, com duração de 40 minutos cada.

5ª ETAPA – novembro – (realização do Produto Final)
Sistema híbrido, com encontros presenciais na sexta feira para ensaios, suporte, elaboração do
material referente ao produto final, e on line durante a semana para reunião entre tutor e grupo para
orientações e discussões sobre o projeto.

A média de frequência dos jovens no projeto no período de março a novembro foi de 80,98%.

Ainda sobre os indicadores, demonstramos os seguintes dados:
Indicadores Quantitativos

Resultado 2019

Meta projetada

1.Número de concluintes

24

24

2.Número de encaminhamentos realizados
para cursos, jovens aprendiz e afins

31

20

3.Inserção no mercado de trabaho

1

5

1.Interesse em continuar os estudos e ou
formação profissional qualificada

24

20

2.Projeto de vida

24

24

Indicadores Qualitativos

A seguir, um breve relato das oficinas desenvolvidas.

1) OFICINA MUNDO DO TRABALHO
Embora, tenha sido muito desafiador falar de temas relacionados ao mundo do trabalho de forma
remota, a turma dos Novos Rumos de 2020 foi um sucesso. A seguir, alguns detalhes de como
ocorreram as atividades .
A oficina Mundo do Trabalho foi estruturada para abordar quatro grandes temas, são estes:
autoconhecimento profissional, informação profissional, planejamento de futuro e informações
educacionais e sobre o mercado de trabalho.
Sendo assim, as atividades iniciais trataram de promover reflexões a respeito do autoconhecimento
profissional, para que os adolescentes conseguissem perceber quais suas principais características e
interesses visando auxiliar na escolha de uma profissão. Para isso, foram encaminhadas a eles
algumas atividades impressas, que com o meu auxílio puderam ser preenchidas e discutidas. Além das
atividades impressas, uma teoria denominada de RIASEC foi apresentada a eles, a fim de contribuir
para a reflexão de seus interesses profissionais bem como para a compreensão de quais profissões
estariam mais congruentes com seus interesses.
Na sequência os adolescentes foram desafiados a listar em ordem de preferência três profissões que
pretendiam seguir no futuro. A partir desta lista, foram passadas algumas estratégias de busca de
informações profissionais e solicitado a eles que explorassem mais as profissões que listaram. No final
da pesquisa todos compartilharam informações com o grupo a respeito das profissões pesquisadas.
Em seguida, foram discutidas formas de se planejar o futuro para que fique mais viável o atingimento
de metas. Além disso, também foram, durante o ano, abordados temas como: diferenças entre trabalho,
emprego, profissão e ocupação; regimes de trabalho; como entrar na universidade e escolas técnicas;
como elaborar um currículo e se portar em uma entrevista.
A fim de avaliar a eficácia das intervenções desenvolvidas, realizamos duas avaliações idênticas a
respeito de algumas competências que iriamos abordar na oficina. A primeira avaliação ocorreu antes
do início do curso e a segunda após a finalização do curso. As cinco perguntas que foram respondidas
pelos adolescentes a respeito da oficina Mundo do Trabalho constam a seguir.
INDICADOR - Hoje, quanto eu acredito na minha capacidade de:
Tabela 1
Desenvolvi nada ou
quase nada
1

Desenvolvi
pouco

Desenvolvi
ou menos

2

3

mais

Desenvolvi
bem

Desenvolvi
extremamente bem

4

5

HABILIDADES

T1 (março)

T2 (novembro)

1. Descrever minhas características e preferência
em relação ao Mundo do Trabalho

2,62

3,57

2. Utilizar diferentes estratégias para obter as
informações sobre possibilidades de carreira

2,76

3,67

3. Estabelecer meta/objetivos de carreira e traçar
passos para alcança-las

2,71

4,00

4. Estabelecer prioridades de carreira e implementar
decisões

2,62

3,71

5 -Executar estratégias para identificar e lidar com
obstáculos
decisionais
e
prossíveis
arrependimentos após a decisão

2,86

3,52

Como pode-se notar na Tabela 1, os resultados indicaram que os adolescentes, em média, relataram
ter desenvolvido mais as competências avaliadas no final do curso em comparação com o momento
inicial. Esse resultado indicou que as atividades promovidas durante o ano parecem ter despertado nos
adolescentes uma maior crença nas suas capacidades para escolher uma profissão.

2) OFICINA DE INGLÊS
A turma do Projeto “Novos Rumos” de 2020 se mostrou resiliente ao formato predominantemente
remoto, adaptando-se bem as propostas sugeridas na oficina de inglês.
As atividades da língua inglesa foram realizadas de forma lúdica, com jogos e músicas para que
tivessem a interação e o dinamismo como se estivessem na aula presencial, reforçando o aprendizado
e treinando dessa forma a oralidade.
A interação provocada pelas atividades possibilitou muitas trocas entre o grupo e do grupo com o
professor, favorecendo o exercício do “falar inglês“.
Outro ponto importante, se refere aos temas abordados em aula. Assuntos como autoconhecimento,
sentimentos, juventude estimulam o interesse do jovem em participar da aula dando abertura para o
aprendizado de vocabulário e expressões dentro deste contexto.
Atividades de conversação também foram propostas. No início a vergonha, porém aos poucos foram
se soltando e acreditando mais no potencial de se “arriscar“ mais no inglês.
Vários relatos mostraram que os jovens tiveram no curso uma nova visão sobre o aprender inglês,
deixando para trás o bloqueio e a negação de possibilidade de aprendizado da língua.
INDICADOR - O quanto você acredita ser possível aprender a se comunicar em inglês? Sendo:
1) Impossível/ pouco provável
2) Provável/ Possível
Tabela 2
Habilidade
Possibilidade de comunicar em
inglês

T1 (março)
1,95

T2 (novembro)
1,78

3) COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Iniciamos o conteúdo das aulas abordando a “comunicação falada”, tratando da importância do uso da
linguagem coloquial, em determinados contextos, além do cuidado ao falar “gírias” em ambientes de
trabalho ou lugares mais formais.
A “comunicação escrita”, teve bastante relevância no processo de interpretação e construção de textos.
Os adolescentes foram estimulados ao exercício da leitura, análise de charges e gravuras, além de
produções escritas baseadas nas interpretações, observações, sentimentos e ideias.
Na linguagem corporal buscou-se trabalhar o esquema corporal como parte fundamental da
comunicação, pois o “corpo fala”, e desde as expressões faciais, bem como a postura, vestimenta, e
apresentação pessoal são partes fundamentais que compõem o que desejamos comunicar.
De maneira geral, os resultados atingidos foram satisfatórios, considerando os próprios relatos dos
adolescentes em relação a maneira que conseguem hoje se comunicar e se expressar com os distintos
grupos de convívio.
Ressalto também a capacidade resiliente da maioria dos adolescentes que chegaram com bastante
dificuldade na escrita, além do fator da timidez que é bastante comum na adolescência, finalizando o
processo com capacidade de realizarem processos seletivos com êxito.
“Participei de um processo seletivo, e fui muito bem, pois segui as orientações que temos aqui nas
aulas”. Maria Eduarda
“ Agora consigo me expressar melhor com a minha família e também consigo entender melhor o que
eles falam” Pedro Luis
“Antes das aulas, falar em público, escrever texto era muito difícil para mim, agora tenho mais
confiança” Kerley
INDICADOR - De 1 a 5, sendo 1 pouco e 5 muito, classifique:
- Organizo e apresento minhas ideias de forma clara e eficaz verbalmente
- Organizo e apresento minhas ideias de forma clara e eficaz por escrito
Tabela 3
Habilidade
Expressão verbal
Expressão por escrito

T1 (março)
2,71
3,52

T2 (novembro)
3,47
3,95

4) OFICINA HABILIDADES PARA A VIDA
O ano de 2020 foi um ano muito desafiador para todos do projeto Novos Rumos.
De maneira totalmente inesperada nos encontramos numa situação de pandemia e fomos todos
forçados a nos adaptar aos trabalhos à distância com a utilização dos meios digitais para a formação
de mais uma nova turma.
De maneira adaptada e limitada no quesito “distanciamento”, a oficina Habilidades para a Vida

funcionou de maneira surpreendente. Ao longo do ano foram abordados os seguintes temas:
Autoconhecimento, autodisciplina, empatia, resolução de conflitos, tomada de decisão,
relacionamentos interpessoais, ansiedade, medo, entre outros temas.
Os assuntos abordados foram muito bem aceitos pelos jovens, mesmo sendo desafiador para cada
um, surtindo como efeito muitas questões, dúvidas e readequações em como se comportar/agir em
cada um deles.
Os jovens conseguiram compreender a profundidade de cada tema colocando em prática alguns
desafios sobre seus relacionamentos conflituosos dentro de suas casas, utilizando as estratégias e
reflexões sobre o tema abordado nas aulas.
Essas estratégias foram baseadas na prática contínua do que era tratado nas oficinas. Exemplo: em
um bate papo sobre relacionamentos interpessoais com ênfase em empatia e paciência, os jovens
eram estimulados a colocar tudo isso em prática dentro de casa e na aula seguinte expor um breve
depoimento de como foi essa experiência.
Alguns jovens relataram que em suas casas haviam muitas brigas, conflitos, falhas de comunicação
e diversos motivos que causavam stress e até mesmo doenças emocionais como: depressão,
ansiedade, medo excessivo, insônias, etc.
A adolescente Anna Luiza, relatou que sempre foi muito reativa e com temperamento explosivo, por
conta disso sempre teve muitos atritos com sua mãe e familiares. Depois de entender a importância
dos temas propostos na oficina e colocá-los em prática, Anna teve uma mudança em seus
relacionamentos melhorando a convivência com seus familiares.
A adolescente Maria Eduarda, relatou da importância dos aprendizados da oficina. Ela trouxe que tinha
um perfil autoritário e sempre quis tudo do seu próprio jeito. Este comportamento prejudicou muito suas
relações interpessoais. Ao compreender verdadeiramente a importância da empatia, procurou mudar
sua forma de agir. Contou que seus familiares perceberam a mudança em seu comportamento.

INDICADOR - De 1 a 5, sendo 1 pouco e 5 muito, classifique: Acredito ser criativo na resolução de
problemas (não os de matemática na escola.... os problemas do dia a dia, certo?)
Tabela 4
Habilidade
Criativo
na
problemas

solução

de

T1 (março)
2,29

T2 (novembro)
4,00

5) EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Este foi um ano recheado de gratas surpresas apesar de “tudo” e uma delas foi a adaptação do
planejamento para atividades remotas de maneira que o conteúdo se tornasse mais interessante
atraindo o jovem para oficina.
Os temas foram pensados para que pudessem despertar os jovens para a importância do conteúdo,
não somente no momento do aprendizado imediato, mas também para seu futuro.
A primeira abordagem, foi dizer que planejar ou se educar financeiramente não tem relação com o
valor que se ganha e nem com ficar rico, apesar de ser um caminho possível, a questão toda se resume
em como lidar com o dinheiro.
A partir deste ponto foram abordados os seguintes temas:
- Sonhos e projetos;
- Escolhas. Equilíbrio entre emoção e razão;
- Necessidade e desejo;
- Orçamento pessoal e familiar;
- Planejamento: receitas e despesas;
- Registro;
Foi trabalhado com os jovens, formas práticas e acessíveis para que pudessem compreender o impacto
de se planejar, guardar ou investir dinheiro desde cedo. Na tentativa de fixar esta verdade, foi
apresentado o relato do dono da EQI, Juliano Custódio, que conta em 18 minutos, como uma conversa
com o seu tio, após ter passado em um concurso público mudou a sua vida!
Outros temas abordados:
- reserva de emergência e dívidas. Os impactos das dívidas na vida pessoal e familiar.
- abertura de conta para jovens menores e maiores de 18 anos, sobre renda fixa e um pouco sobre
renda variável.
- simulações no site do Tesouro Direto
Neste ponto as aulas ficaram ainda mais produtivas e pudemos experimentar algo muito especial! As
falas dos jovens e suas descobertas!
"A oficina de educação financeira tem me ajudado muito no sentido que a gente
sabe que precisa guardar dinheiro e se organizar, mas a gente nunca sabe os
modos e como fazer isso. Eu aprendi muita coisa e tive mais consciência que a
questão não é o quanto você guarda. O pouquinho que sobra é sempre bom você guardar
e investir o seu dinheiro. Eu não sabia de sites que eu pudesse investir e que seria legal.

me ajudou e me influenciou bastante e eu estou influenciando meus pais a entrar nessa vida de
educação financeira. Anna Luiza

“Não sabia que comprar muito ou compulsão por compras era considerado uma doença!”
Lidia Pontes Miranda

“Eu estou gostando muito da oficina de educação financeira, porque ela está me proporcionando
novos conhecimentos que eu não tinha, nem fazia ideia, como abrir conta, essa questão do tesouro
direto que eu achei muito bacana e estou muito interessado, e também quero começar a realizar
investimentos e estou tendo uma visão diferente do dinheiro. Eu via investimento com receio, com
medo e agora eu estou vendo investimento e a questão do dinheiro com mais tranquilidade, com
outro olhar. Estou curtindo muito a oficina de educação financeira.” Gabriel Junqueira
INDICADOR – “Descreva como você se planeja hoje financeiramente para realizar seus sonhos”
Classificamos as respostas em:
1 – sem planejamento/sem ideia
2 – ideia vaga sobre o assunto
3 – plano não estruturado
4 – plano estruturado
Tabela 5
Habilidade
Planejamento financeiro

T1 (março)
1,40

T2 (novembro)
2,95

6) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Em 2020 a oficina Participação Cidadã seguiu o mesmo roteiro de 2019, trabalhando direitos e deveres
e o que é ser cidadão, tendo como base textos da Constituição Brasileira e o ECA, contextualizando as
discussões de acordo com a realidade de 2020.
Foi trabalhado políticas públicas, servindo como base o que já temos implantado, e o que ainda seria
necessário. A questão da saúde pública colaborou para ilustrar e facilitar o entendimento dos jovens,
principalmente por conta da problemática da pandemia.

Sendo um ano importante também no contexto político, por conta das eleições municipais, também
abordamos a importância de se conhecer os candidatos e suas propostas para Campinas. Escolher um
representante também é exercer cidadania.
Em cada aula, foi possível notar um maior envolvimento quando uma analogia era feita com realidades
mais próximas a dos alunos, trazendo falas, situações reais deles e dos familiares.
Além do envolvimento, também foi relatado pelos alunos situações reais onde puderam vivenciar a
violações de direitos, onde puderam se colocar contra, fazendo-se valer do direito que é garantido a
todos. Em uma das situações foi relatado o desconhecimento de poder cobrar quando o transporte
publico atrasa, ligando na garagem e exigindo que fosse cumprido o horário. A aluna disse ter ficado
com muito orgulho de descobrir como exigir e fazer valer o seu direito.
Alguns pontos que os alunos consideraram importante, foram transformados em “pesquisa de opinião“
por meio do Google Forms, e disponibilizadas para familiares e amigos responderem.
INDICADOR - “Considerando o número (1) muito pouco e o número (5) muito, classifique sua
“participação cidadã” no seu dia-a-dia.
Tabela 6
Habilidade
Participação cidadã

T1 (março)
2,63

T2 (novembro)
3,21

9) PRODUTO FINAL

Com a pandemia o projeto para o produto final foi alterado, pois com a impossibilidade de encontros
presenciais, vimos a dificuldade do trabalho em grupo a distância. Sendo assim, a proposta era a
realização deste trabalho individualmente com tema sugerido pela equipe.
Em meados de novembro, vimos a possibilidade de realizar encontros presenciais. A equipe estava
capacitada para a realização dos protocolos de segurança em saúde, contando também com uma
estrutura física favorável, com números de salas suficientes para garantir o distanciamento social.
No primeiro encontro presencial, vimos no olhar, a energia dos jovens de compartilhar o que haviam
aprendido até então. Muitos relatos, muitas vivências realizadas com os aprendizados e uma grande
vontade de fazer/mostrar mais.
Diante disso, alteramos a proposta do Produto Final que este ano seria realizado individualmente e
lançamos para os jovens o desafio do Produto Final a ser realizado em grupo com livre escolha de
tema.
Diferente dos anos anteriores, este ano a turma 2020 teve apenas 1 mês para a realização do projeto.
Ideia, desenvolvimento da ideia, material de apresentação e apresentação foram os 5 passos dados
em um mês.
Os projetos apresentados foram:
- “Semente News” - telejornal, ao vivo, no qual relataram como estava ocorrendo o uso da internet
por jovens na pandemia. O projeto apresentou pesquisa de campo, entrevistas e uma oratória
admirável.

- Grupo Informa Jovem – divulgação para o público jovem (panfletagem e pagina própria no Instagran)
de oportunidades para os jovens de periferia para primeiro emprego, cursos
técnicos/profissionalizantes, cursos para a formação para o mercado de trabalho, garantia e efetivação
dos direitos para a juventude.

- Protótipo de um gerador de energia eólico – produziram maquete de mini gerador de energia,
utilizando os princípios da energia produzida pelo vento

- “Racismo Não” – produziram um vídeo com conteúdo contra o preconceito racial. O vídeo foi
composto por entrevistas com pessoas negras e frases de impacto para a reflexão sobre o assunto.

- Clipe Novos Rumos – produziram um vídeo musical que conta o “que é os novos rumos”.

10) ALGUNS DEPOIMENTOS DOS JOVENS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO:
“Para mim o curso acrescentou muito, agora consigo me expressar melhor, tenho mais noção sobre
com que eu devo gastar dinheiro, aprendi sobre direitos que eu tinha e não sabia, aprendi a lidar com
as emoções e como usá-las ao meu favor, e conheci várias profissões” Gabriel Junqueira

“O curso me ajudou sim, eu que não era nada econômica agora eu sou, e também penso bem mais lá
no futuro.” Nicolly Vieira do Nascimento

“Participar do Novos Rumos foi algo gratificante e motivacional. Foi um curso que no começo eu achei
que não traria tanta informação e mudança pra mim, mas no decorrer do ano eu pude perceber a
diferença que esse curso estava fazendo. Me ajudou em diversos pontos da minha vida, sem contar
nas coisas que aprendi que irei levar comigo sempre, e hoje posso dizer que valeu a pena cada
encontro presencial e virtual que tivemos. Sou grata a equipe dos Novos Rumos principalmente aos
professores. Vocês são nota 10” Kerley Cardoso de Jesus

“Foi uma experiência muito boa participar do novos rumos 2020. Tive vários aprendizados, aprendi
mais sobre mim, sobre meus direitos, como me comportar em uma entrevista de emprego, entre
outras coisas. Fiz várias amizades com professores e alunos, e finalizei o projeto com muito mais
conhecimento sobre várias coisas, e gostaria de deixar meu agradecimento a todos os educadores!
Obrigado Novos Rumos..” Douglas Gabriel Santos Pimenta

“Participar do projeto foi algo muito produtivo pra mim, me ajudou não só na minha área profissional
mas na minha área sentimental também.Pude aprender muitas coisas que eu não sabia, e aprimorar
aquilo que eu já sabia. Todos os professores foram muito bons em tudo que ensinavam. Agora eu
tenho um emprego e fiz meu cartão do banco Inter.” Maria Eduarda

“Eu, Daniela Vieira Abreu, fico muito feliz de ter feito parte do projeto novos rumos! Pois, apesar de
não ter concluído por motivos de trabalho, o pouco tempo que fiquei me ajudou muito. Aprendi a me
auto conhecer, a saber meus limites, e não só aprendi como pratico hoje em dia com muito mais
facilidade. Todas as aulas foram muito válidas pra mim! Financeiramente falando, se não fosse as
aulas de educação financeira eu não estaria administrando o meu dinheiro como procuro fazer hoje
em dia, de forma consciente. Para nós jovens, que estamos à procura de um primeiro emprego e
muitas vezes não sabemos como nos portar dentro de uma empresa, saímos dos novos rumos com
uma outra percepção. Sem contar os professores que são tão acolhedores e não medem esforços
para nos ajudar e nos ensinar. Com certeza é um projeto no qual vale muito a pena para aqueles que
não participaram e deixa muita saudade para aqueles que já concluíram. Enfim.... Só tenho a
agradecer a disponibilidade de todos os professores que me ajudaram muito e dizer que foi uma
honra ser uma das sementes que vocês plantaram.“

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BOSCH NOVOS RUMOS
MARÇO/2020 à DEZEMBRO/2020
DÉBITOS BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 02748 CONTA CORRENTE: 0006420-3

TOTAL RECEBIDO EM 2020

R$ 61.000,00

mar/20
Data Débito

Nº Doc

04/03/2020

879

Nº N.F.

05/03/2020

7607993

-

05/03/2020

9432411

06/03/2020

9930788

06/03/2020
06/03/2020

Fornecedor

185814 Tenda Atacado

Natureza da despesa

Forma de Pagamento

Valor

Nº

Pagamento Boleto Genero Alimentício

Pagamento Eletrônico

Márcia Regina Maróstica

Prestação de Serviços Ref.02/20

Transferência

-

Arthur Arruda Alves

Prestação de Serviços Ref.02/20

Transferência

R$ 750,00

3

-

Gustavo Henrique Martins

Prestação de Serviços Ref.02/20

Transferência

R$ 750,00

4

9930871

-

Alexandro Fernando Silva

Salário Ref. 02/20

Transferência

R$ 750,00

5

9930784

-

Nívia Cristina Coelho

Salário Ref. 02/20

Transferência

R$ 1.200,00

6

TOTAL GASTOS MENSAIS

R$ 60,00

1

R$ 750,00

2

R$ 4.260,00

abr/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

02/04/2020

7955716

-

Márcia Regina Maróstica

Prestação de Serviços Ref.03/20

Transferência

R$ 750,00

03/04/2020

9810087

-

Girlene Ferreira da Costa

Salário Ref. 03/20

Transferência

R$ 750,00

2

03/04/2020

9810090

-

Priscila Graner Pinto

Salário Ref. 03/20

Transferência

R$ 568,00

3

03/04/2020

9810095

-

Alexandro Fernando Silva

Salário Ref. 03/20

Transferência

R$ 750,00

4

03/04/2020

9810099

-

Nívia Cristina Coelho

Salário Ref. 03/20

Transferência

R$ 1.200,00

5

03/04/2020

9810165

-

Arthur Arruda Alves

Prestação de Serviços Ref.03/20

Transferência

R$ 750,00

6

03/04/2020

9810175

-

Gustavo Henrique Martins

Prestação de Serviços Ref.03/20

Transferência

R$ 750,00

7

16/04/2020

0000901

Pagamento Boleto Materiais Pedagógicos Ref.03/2020

Pagamento Eletrônico

R$ 340,00

8

30/04/2020

0000907

Compra de CHIPS Educandos

Pagamento Eletrônico

R$ 282,70

9

341263 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica
-

MercadoPago.com

Natureza da despesa

Forma de Pagamento

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº
1

R$ 6.140,70

mai/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

06/05/2020

9934588

-

Márcia Regina Maróstica

Fornecedor

Prestação de Serviços Ref.04/20

Natureza da despesa

Transferência

Forma de Pagamento

R$ 750,00

07/05/2020

1868229

-

Girlene Ferreira da Costa

Salário Ref. 04/20

Transferência

R$ 723,16

2

07/05/2020

1868114

-

Priscila Graner Pinto

Salário Ref. 04/20

Transferência

R$ 503,76

3

07/05/2020

1385597

-

Alexandro Fernando Silva

Salário Ref. 04/20

Transferência

R$ 750,00

4

07/05/2020

1868322

-

Nívia Cristina Coelho

Salário Ref. 04/20

Transferência

R$ 1.133,32

5

07/05/2020

1385722

-

Arthur Arruda Alves

Prestação de Serviços Ref.04/20

Transferência

R$ 750,00

6

07/05/2020

1385725

-

Gustavo Henrique Martins

Prestação de Serviços Ref.04/20

Transferência

R$ 750,00

7

13/05/2020

912

-

MercadoPago.com

Compra de CHIPS Educandos

R$ 540,00

8

Pagamento Eletrônico

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº
1

R$ 5.900,24

jun/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

04/06/2020

7045126

-

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.05/20

Natureza da despesa

Transferência

Forma de Pagamento

R$ 750,00

1

05/06/2020

9019822

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 05/20

Transferência

R$ 0,31

2

05/06/2020

9019830

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.05/20

Transferência

R$ 750,00

3

05/06/2020

9019833

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 05/20

Transferência

R$ 1.200,00

4

05/06/2020

9019838

7

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.05/20

Transferência

R$ 750,00

5

05/06/2020

9019834

-

PRISCILA GRANER PINT

Salário Proporcional Ref. 05/20

Transferência

R$ 503,76

6

17/06/2020

0000930

-

Nu Pagamentos SA - Leandro Cavaccini

Recarga dos Chips Educandos

R$ 720,00

7

Pagamento Eletrônico

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº

R$ 4.674,07

jul/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

06/07/2020

2792251

-

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.06/20

Natureza da despesa

Transferência

Forma de Pagamento

R$ 750,00

07/07/2020

6811585

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 06/20

Transferência

R$ 750,00

2

07/07/2020

6811588

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 06/20

Transferência

R$ 581,42

3

07/07/2020

6811589

-

PRISCILA GRANER PINT

Salário Proporcional Ref. 06/20

Transferência

R$ 503,76

4

07/07/2020

6811662

-

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.06/20

Transferência

R$ 750,00

5

07/07/2020

6811666

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.06/20

Transferência

R$ 750,00

6

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº
1

R$ 4.085,18

ago/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

04/08/2020

954

-

Nu Pagamentos S.A.

Fornecedor

Recarga Chips Educandos

Natureza da despesa

Pagamento Eletrônico

Forma de Pagamento

R$ 540,00

1

06/08/2020

5345403

-

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.07/20

Transferência

R$ 750,00

2

07/08/2020

8370029

12

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.07/20

Transferência

R$ 750,00

3

07/08/2020

8370030

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.07/20

Transferência

R$ 750,00

4

07/08/2020

8370031

-

PRISCILA GRANER PINT

Salário Proporcional Ref. 07/20

Transferência

R$ 503,76

5

07/08/2020

8370033

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 07/20

Transferência

R$ 1.200,00

6

07/08/2020

8370036

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 07/20

Transferência

R$ 750,00

7

10/08/2020

959

-

Nu Pagamentos S.A.

Recarga Chips Educandos

Pagamento Eletrônico

R$ 30,00

8

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº

R$ 5.273,76

set/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

03/09/2020

RECARGA CH

-

Nu Pagamentos S.A.

Recarga Chips Educandos

Natureza da despesa

Pagamento Eletrônico

Forma de Pagamento

Valor
R$ 510,00

Nº

04/09/2020

10051778

-

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.08/20

Transferência

R$ 750,00

04/09/2020

10495426

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 08/20

Transferência

R$ 750,00

3

04/09/2020

46185801

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 08/20

Transferência

R$ 1.200,00

4
5

1
2

04/09/2020

485837

-

PRISCILA GRANER PINT

Salário Proporcional Ref. 08/20

Transferência

R$ 503,76

04/09/2020

62052802

15

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.08/20

Transferência

R$ 750,00

6

04/09/2020

339172

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.08/20

Transferência

R$ 750,00

7

TOTAL GASTOS MENSAIS

R$ 5.213,76

out/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

01/10/2020

485837

-

PRISCILA GRANER PINT

Fornecedor
Férias 15 Dias

Natureza da despesa

Transferência

Forma de Pagamento

06/10/2020

RECARGA CH

-

Nu Pagamentos S.A.

Recarga Chips Educandos

07/10/2020

10051778

1

Marcia Regina Marostica

07/10/2020

339172

-

07/10/2020

62052802

18

07/10/2020

10495426

07/10/2020
07/10/2020

Valor

Nº

R$ 1.632,99

1

Pagamento Eletrônico

R$ 480,00

2

Prestação de Serviços Ref.09/20

Transferência

R$ 750,00

3

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.09/20

Transferência

R$ 750,00

4

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.09/20

Transferência

R$ 750,00

5

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 09/20

Transferência

R$ 750,00

6

46185801

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 09/20

Transferência

R$ 1.200,00

7

485837

-

PRISCILA GRANER PINT

Salário Proporcional Ref.09/20

Transferência

R$ 503,76

8

TOTAL GASTOS MENSAIS

R$ 6.816,75

nov/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

06/11/2020

339172

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.10/20

Natureza da despesa

Transferência

Forma de Pagamento

R$ 750,00

1

06/11/2020

10051778

2

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.10/20

Transferência

R$ 750,00

2

06/11/2020

10495426

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 10/20

Transferência

R$ 750,00

3

06/11/2020

46185801

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 10/20

Transferência

R$ 1.200,00

4

06/11/2020

62052802

21

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.09/20

Transferência

R$ 750,00

5

30/11/2020

485837

-

Priscila Graner

Pagamento Proporcional Ref. 1ª Parcela de 13º

Transferência

R$ 218,19

6

30/11/2020

10495426

-

Alexandro Fernando Silva

Pagamento Proporcional Ref. 1ª Parcela de 13º

Transferência

R$ 445,29

7

30/11/2020

46185801

-

Nivia Cristina Coelho Moreira da Silva

Pagamento Proporcional Ref. 1ª Parcela de 13º

Transferência

R$ 677,56

8

TOTAL GASTOS MENSAIS

Valor

Nº

R$ 5.541,04

dez/20
Data Débito

Nº Doc

Nº N.F.

Fornecedor

04/12/2020

272091968

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário Proporcional Ref. 11/20

Transferência

R$ 750,00

1

04/12/2020

570278702

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário Proporcional Ref. 11/20

Transferência

R$ 1.200,00

2

04/12/2020

424873538

23

ARTHUR ARRUDA ALVES

Prestação de Serviços Ref.09/20

Transferência

R$ 750,00

3

04/12/2020

155774278

3

Marcia Regina Marostica

Prestação de Serviços Ref.10/20

Transferência

R$ 750,00

4

04/12/2020

438421838

-

Gustavo Henrique Mar

Prestação de Serviços Ref.10/20

Transferência

R$ 750,00

5

08/12/2020

2421747

30895

Adriano de Paula EPP (Real Copy)

Serviços de Impressão Opaline

Transferência

R$ 78,00

6

15/12/2020

-

-

Ezequiel Músico

Prestação de Serviços Musicais

Transferência

R$ 150,00

7

15/12/2020

-

-

Lanche Formatura Novos Rumos

Lanche Formatura Novos Rumos

Transferência

R$ 155,21

8

15/12/2020

-

Cestas Básicas Novos Rumos

Pagamento Eletrônico

17/12/2020

-

17/12/2020
17/12/2020

103507 Sescamp Comércio de Alimentos LTDA

Natureza da despesa

Forma de Pagamento

Valor

Nº

R$ 2.156,40

9

R$ 545,54

10

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Férias 15 dias Proporcional

Transferência

46185801

-

NIVIA CRISTINA COELH

Férias 15 dias Proporcional

Transferência

R$ 832,40

11

-

-

ALEXANDRO FERNANDO S

Salário 13º Proporcional

Transferência

R$ 189,27

12

17/12/2020

-

-

NIVIA CRISTINA COELH

Salário 13º Proporcional

Transferência

R$ 561,86

13

17/12/2020

-

-

Mercado Pago

Projetor

Pagamento Eletrônico

R$ 2.599,00

14

17/12/2020

-

-

Mercado Pago

Cabo Auxiliar

Pagamento Eletrônico

R$ 179,97

15

17/12/2020

-

-

Mercado Pago

Ring Light

Pagamento Eletrônico

R$ 149,46

16

17/12/2020

-

-

Krunner

Microfone

Pagamento Eletrônico

R$ 298,00

17

17/12/2020

-

-

Ki Traje

Camisetas

Pagamento Eletrônico

R$ 975,60

18

TOTAL GASTOS MENSAIS

R$ 13.070,71

TOTAL GASTO 2020
SALDO DE RECURSO 2020
TOTAL DE CUSTO DE PESSOAL CLT
TOTAL DE CUSTO DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS
TOTAL DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS CUSTOS (RECARGA DE CHIPS)
OUTROS CUSTOS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
OUTROS CUSTOS (MATERIAL PEDAGÓGICO)
OUTROS CUSTOS (IMPRESSÕES)
OUTROS CUSTOS (CAMISETAS)

R$ 60.976,21
R$ 23,79
R$ 28.231,87
R$ 22.650,00
R$ 2.371,61
R$ 3.102,70
R$ 3.226,43
R$ 340,00
R$ 78,00
R$ 975,60

