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Informativo Jovens Construtores

Parceria Projeto Porto do Saber, iniciativa FIRJAN

Em parceria inovadora com o Projeto 
Porto do Saber (iniciativa FIRJAN), 
o Programa Jovens Construtores 
(PJC) esteve presente em mais uma 
comunidade. A edição realizada no 
Morro da Conceição, no bairro da 
Saúde, Rio de Janeiro, ocorreu na 
Escola Padre Dr. Francisco Motta/
Colégio Sonja Kill, com jovens de 
idades entre 14 e 24 anos. 
Para melhor atendê-los a edição 
convergiu diferentes expertises. 
O PJC ofereceu o módulo de 
Desenvolvimento Humano (DH) que 
consiste em oficinas que trabalham 

a potencialização das habilidades 
socioemocionais, além de inserir os 
participantes na área de colocação 
do Programa, que presta assessoria 
técnica para o ingresso dos jovens no 
mundo do trabalho e educação.
O Projeto Porto do Saber, realizador 
da edição, foi o responsável pela 
formação dos jovens em áreas do 
audiovisual, como: Videografismo 
para Youtubers, Criação de Canal 
para Youtube, Criação de Site com 
WordPress e Oficina de Projeto WEB. 
A edição também contou com o 
apoio do Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) nas oficinas 
voltadas para o Mercado Formal de 
Trabalho.
Durante a formação na fase do 
módulo DH foi produzido um Plano 
de Vida (dinâmica articulada para 
planejar sua trajetória de vida em 
prazos) com cada jovem. Através 
dessa atividade é possível conversar 
individualmente com os participantes 
e entender os anseios e obstáculos 
de cada um, para assim melhor 
orientá-los.

DEPOIMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PJC NO PORTO DO SABER: 

“Foi muito bom, depois do curso eu me dei bem com 
muita coisa, passei a conversar melhor, até mesmo 
dentro de casa me ajudou muito, agora eu me sinto 
mais à vontade para falar de algumas coisas, e na 
escola também, eu consigo falar melhor sobre alguns 
assuntos. Também abriu portas para mim, fiz muitas 
entrevistas de emprego”. Bruna Gomes

“Vocês foram essenciais, foi a melhor parte para 
mim, por conta disso eu fui uma das alunas que não 
abandonou o curso. Durante a participação de vocês os 
jovens estiveram presentes, por que teve acolhimento 
e zelo e isso foi essencial”. Caroline Valério



“Foi a melhor parte de todo o curso, de todo o 
projeto, porque além de ter a qualificação profissional 
de audiovisual, a parte de desenvolvimento humano 
nos ajudou a nos conhecermos melhor, muitos de nós 
sentiam não saber quem realmente éramos. Ajudou a 
ter uma visão mais ampla das coisas, porque não é só 
aquele mundinho que a gente vive na favela, é uma 
coisa bem maior. Ter alguém com a gente em todos 
os momentos (a tutora do Programa) quando a gente 
tinha algum problema, alguma dificuldade, foi muito 
bom, ela estava ali para nos ajudar e dar todo o apoio”. 
Maria Luiza Sales

“A minha experiência com o Jovens Construtores 
foi bem importante, essa ação, esse projeto, é bem 
importante e legal para fazer com os jovens. Ás vezes 
muitos deles estão desacreditados de si mesmos e 
esse projeto influencia e nos ajuda a acreditar em 
nós mesmos e a buscar forças para mostrar que 
somos capazes de ir atrás do que a gente quer, dos 
nossos sonhos, dos nossos objetivos, essa foi a minha 
experiência. Eu estava bem desacreditada de mim 
mesma, do potencial que eu tinha, e o projeto me 
influenciou e me ajudou bastante a mostrar a força 
que eu tenho e que eu sou capaz e consigo chegar 
longe, em lugares altos”. Raquel Barreto

“Foi um processo de desenvolvimento que nos apoiou 
muito na preparação para o mercado de trabalho, 
como por exemplo, para a retirada de documentos, eu 
mesma estava tentando e não conseguia”. Larissa Silva
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ATIVOS COMUNITÁRIOS

Para marcar o encerramento do projeto foram realizados Ativos Comunitários, 
ações e/ou melhorias feitas pelos jovens na comunidade que podem ser 
acessadas por todos que ali residem. Os Ativos aconteceram no Morro da 
Conceição mesmo lugar onde ocorreu a edição.

O primeiro passo for grafitar o muro para que o espaço se tornasse atraente, 
depois os jovens usaram caixotes e ganchos para que os moradores pudes-
sem colocar doações de roupas, brinquedos e livros que podem ser pegos por 
qualquer pessoa que passe por ali.

MURO DA GENTILEZA: 
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QUER SER NOSSO PARCEIRO?

Entre em contato pelo email: jovensconstrutores@cedaps.org.br | Somos gratos pelo interesse! ;)

*O nome ComunicAtivo foi concebido originalmentepelos participantes do Jovens Construtores no Morro dos
Prazeres e gentilmente cedido para o Programa.

A consolidação do Jovens Construtores como programa, foi possível após ser um dos selecionados pela
convocatória de Projetos Sociais para a Sociedade Civil realizada pelo BID em parceria com o Fundo Especial

Japonês de Redução da Pobreza.

Realização Parceria Parceria TécnicaPatrocínio

Um mutirão de coleta de materiais recicláveis pela comunidade e entrega 
do que foi coletado para um catador local com o objetivo de incentivar e 
reconhecer os trabalhadores da região.

COLETA EFICAZ:

Nascida e criada no Morro do Pinto Yasmim é uma jovem de 17 anos 
espirituosa e decidida, que não se conforma com as desigualdades que vê 
ao seu redor e não hesita em saber mais sobre seus direitos. Durante sua 
trajetória no curso Porto do Saber o interesse de Yasmim por esse tema foi 
notado e ela foi convidada pelo UNICEF para participar da celebração dos 
30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) em Brasília, que 
reuniu mais de 50 adolescentes do Brasil inteiro, e levou a sua mensagem: 
“os nossos direitos não estão sendo efetivados, e a culpa não é nossa”.

Atualmente Yasmim é jovem mentora no projeto Chama na Solução, 
uma iniciativa do UNICEF com parceria técnica do CEDAPS, que visa 
criar soluções junto a jovens e adolescentes de periferia que reduzam a 
distância entre os jovens mais vulneráveis e as oportunidades de trabalho. 
Saiba mais sobre a participação de Yasmim na CDC: O direito de ter 
direitos.

Reprodução UNICEF/BRZ/Rayssa Coe

Yasmim Rodrigues, do Morro do Pinto à Brasília

Aliança Estratégica

https://www.unicef.org/brazil/historias/o-direito-de-ter-direitos?fbclid=IwAR09m7PCWWL7QfTX8QDEDdPr_qsSOQMzZeCD5rHiQwRYkpnZSnxA-ZmcGrQ
https://www.unicef.org/brazil/historias/o-direito-de-ter-direitos?fbclid=IwAR09m7PCWWL7QfTX8QDEDdPr_qsSOQMzZeCD5rHiQwRYkpnZSnxA-ZmcGrQ

