
Conheça um pouco mais sobre esses 

projetos a seguir:

através de iniciativas como o  e 


o , uniu esforços com par-


ceiros, organizações de base comunitárias e 


jovens líderes para reagir dentro de suas comu-


nidades com ações de combate à pandemia, 


como: distribuição de kits de higiene, máscaras, 


cestas básicas, materiais informativos de pre-


venção à Covid-19, entre outras atividades. 


Edital InterAção

Projeto Fazer Chegar

      ano anterior foi um desafio em escala global. 


Fomos impactados pela pandemia da Covid-19, 

que impôs a todos a necessidade de se adaptar 

às medidas de prevenção ao vírus. No Brasil, os 

reflexos socioeconômicos e políticos agravaram 

ainda mais a realidade da população. Os jovens 

moradores de comunidades populares e suas


famílias, que antes da pandemia já viviam em 

situação de vulnerabilidade, enfrentaram em 

2020 barreiras ligadas à  alimentar e 

falta de condições necessárias para cumprir as 

medidas de prevenção ao novo Coronavírus:

insegurança

O
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Como manter o distanciamento social sem 

recursos para permanecer em casa?

Como manter os hábitos de higiene 

necessários sem abastecimento adequado 

de água?

Os desafios são muitos: desemprego, fome, di-


ficuldade no acesso ao auxílio emergencial, 


transportes públicos lotados, desinformação 


através de fake news, saneamento básico pre-


cário... entre outras dificuldades potencializa-


das pela falta de controle da pandemia no país, 


que atinge de forma aguda aqueles que já têm 


seus direitos mais violados.

Para começar, apresentamos as prinicipais 

atividades que desenvolvemos ainda em 2020, 


com o intuito de mitigar os efeitos nocivos da 

pandemia. O Programa Jovens Construtores (PJC)
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Thayane Carvalho é uma jovem construtora de 22 anos, moradora do Morro do Borel no Rio de Janeiro, ela 
participou em 2017 da quarta edição do Programa em sua comunidade. E, em 2020, diante da pandemia de 
Covid-19, se viu procurando alternativas para ajudar seu território, foi quando soube do Edital InterAção 
voltado para Jovens Construtores como ela: 


“Soubemos do InterAção e eu queria muito fazer algo dentro do Borel, mas não tinha visão de como, até 
aparecer essa oportunidade. Ganhei uma ajuda de custo e fiz um dia de bagunça com as crianças que 
vivem em situação de vulnerabilidade lá na comunidade. E para o dia ser perfeito eu contei com ajuda de 
outros Jovens Construtores, foi lindo!” 


A ação realizada por Thayane através do edital InterAção foi premiada pelo aplicativo iFood, serviço de de-

livery de alimentos, na iniciativa “Sua História Vale Prêmios”. Ela recebeu o valor de 5 mil reais depois de 

contar sua história. 

Thayane, uma jovem movida pelo desejo de ajudar sua comunidade

Edital InterAção Jovens Construtores

Distribuição de kits de lanche com apostilas de 

estudo para as crianças, e kits de higiene e ma- 
terial informativo sobre prevenção à Covid-19.

Link:  https://drive.google.com/drivefolders

/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc 

Link:  https://drive.google.com/drivefolders

/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc 

Morro dos Prazeres - RJPavuna - RJ

Projeto Fazer Chegar

Iniciativa do UNICEF, realizada em parceria técnica 
com as frentes de Prevenção e Cuidado e Juventu-

de do CEDAPS. 

"Para quem olhou de fora era só mais um dia com crianças na comunidade onde tinha lanches e brincadei-

ras, mas para quem esteve participando foi muito mais, e isso foi dito pelas crianças. Elas se sentiram muito 

importantes e úteis utilizando aventais de confeiteiro, confeitando seus cupcakes e orgulhosas de poder levar 

para casa depois, para mãe e para os irmãos menores que não foram, para alguém que elas julgavam 

merecer".

Thayane Carvalho, jovem construtora, 22 anos Ação da Thayane no Morro do Borel

https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
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No encontro, a estrutura do Programa, a moderni-

zação de sua marca (que incorpora as novas di-

retrizes) e uma , foram a-

presentadas.

nova identidade visual

Em continuidade ao lançamento da Rede Interna-

cional YBI, o jovem construtor e assistente de pro-

jetos no CEDAPS Hugo Sabino, foi convidado para 
integrar o Conselho Consultivo de Jovens da Rede 

YBI, um grupo com 4 jovens (Brasil, Canadá, Áfri-

ca do Sul e Colômbia) que têm a missão de 
compartilhar com a presidência e direção do YBI 

os desafios vivenciados pela juventude em dife-

rentes países.

Saiba mais sobre o lançamento 
da Rede YBI clicando aqui 

2021, um ano de fortalecimento da rede YouthBuild/Jovens Construtores

O Programa YouthBuild é uma tecnologia social 

voltada para a formação de jovens e adolescen-

tes originalmente concebida pela organização 
YouthBuild, com sede nos EUA. No Brasil, com as- 
sessoria do YouthBuild International (YBI), o Centro 

de Promoção da Saúde (CEDAPS) é a organização 
responsável pela implementação do Programa, 

que se apresenta em nosso país como Jovens 
Construtores. O YBI é uma organização que atua 

com parceiros internacionais para idealizar e 
implementar os Programas YouthBuild pelo mundo. 

Em cada país onde chega, o Programa é adap-

tado à cultura local para potencializar o apren-

dizado e a criação de oportunidades sociais e 
econômicas para jovens.

Em 2021, o ano iniciou com novidades que 

representam a integração do YouthBuild além

fronteiras, com o lançamento da Rede Inter-

nacional YBI e de uma nova marca para o

Programa. Em um evento virtual, com a presença 

de diversos países que fazem parte da Rede YBI, 

incluindo o Brasil, a Rede foi lançada. 

A nova marca do Programa, a mesma 

no mundo todo, representa a integração

Lançamento da Rede YBI com 

a presença de diversos países

Hugo Sabino, jovem construtor, membro do 
Conselho Consultivo de Jovens da Rede YBI 

e Assistente de Projetos no CEDAPS

Encontro virtual do Conselho 

Consultivo de Jovens da Rede YBI

 Hugo 
Sabino

https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
https://drive.google.com/drive/folders/1AtZXE0ZryNH3aZ1v9saNRJP34Yz5sejc
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No primeiro semestre de 2021, o Programa Jovens 

Construtores consolidou parcerias, experiências 

e estudos importantes através do lançamento de 

algumas publicações, todas disponíveis no site 

do CEDAPS. Elas contextualizam e debatem 
diferentes aspectos da agenda da juventude, 

a partir de nossas práticas, estudos e reflexões.

Conheça as publicações ao lado, e aguarde 

novos lançamentos no segundo semestre. 


Publicações apresentam marcos importantes na trajetória do PJC

Artigo “Cota Social na Lei da Aprendizagem: 

a experiência do Programa Jovens Constru-

tores”,

Estudo de viabilidade da contribuição da 
metodologia do PJC para educação pública

brasileira

Avaliação de Impacto do Programa Jovens 
Construtores

Nossas parcerias

E os esforços para a criação de oportunidades sociais e econômicas para os jovens não param! 

Seguimos trabalhando com nossas parcerias, antigas e novas, que seguem atuando com a Frente 

de Juventude do CEDAPS. Conheça abaixo nossos parceiros:

COESUB

Uma vez jovem construtor, sempre jovem construtor...

O lema 
 traduz o sentimento de continuidade e 

pertencimento que o PJC leva em sua essência. 

Com uma rede de jovens, formada atualmente 

por 473 jovens construtores graduados no Progra-

ma, em 2021, todas as ações do Programa estão 
voltadas para mapear e buscar atender direta 

ou indiretamente as demandas dos nossos jovens, 
bem como ampliar suas habilidades para gerar 

novas oportunidades sociais e econômicas.

“uma vez jovem construtor, sempre jovem 
construtor”

Veja a seguir, algumas das iniciativas em andamento: 

Mapeamento das demandas socioeconômicas 

e uso de internet da rede de jovens graduados, 
por meio de Pesquisa Comunitária, em parceria 
com a Bemobi;

Encaminhamento para atendimento psicoterápi-

co gratuito para os jovens da rede, através de 
parceria com o Prema; 

Encontros mensais de Formação 
Continuada com temáticas de interesse 
dos jovens e pertinentes para a colocação 
no mundo do trabalho; 

Assessoria e encaminhamentos de 
colocação aos jovens (mercado de 
trabalho; retorno escolar; cursos de 
qualificação; empreendedorismo e emissão 
de documentação civil);

Acolhimento e direcionamento para nossa 
Rede de Jovens Construtores em temas re- 
lacionados ao fortalecimento socioemocio- 
nal e saúde mental. 

https://drive.google.com/drive/folders/1885qRmmd0wWPj4-j0tPAVE_vxsW-fq2T
https://drive.google.com/drive/folders/1885qRmmd0wWPj4-j0tPAVE_vxsW-fq2T
https://drive.google.com/drive/folders/1885qRmmd0wWPj4-j0tPAVE_vxsW-fq2T
https://drive.google.com/drive/folders/1J0JwWVy-mls09IrTLtyaHifPQII_qvyP
https://drive.google.com/drive/folders/1J0JwWVy-mls09IrTLtyaHifPQII_qvyP
https://drive.google.com/drive/folders/1J0JwWVy-mls09IrTLtyaHifPQII_qvyP
https://drive.google.com/drive/folders/1885qRmmd0wWPj4-j0tPAVE_vxsW-fq2T
https://drive.google.com/drive/folders/1885qRmmd0wWPj4-j0tPAVE_vxsW-fq2T
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Atuação da equipe técnica do PJC em Redes e formações

Formação continuada da equipe e construção colaborativa de conhecimento 


e estratégias por meio da participação em coletivos

Rede Internacional YouthBuild: troca de ex-


periência com Charter Schools da California 


sobre Plano de Vida e participação em Semi-


nário sobre educação com base na metodo-


logia YBI.

Articulação com 1MiO: plataforma 1 milhão

de oportunidades do UNICEF: divulgação de 

materiais e estratégias do PJC na plataforma 

e participação de jovens construtores em li-

ves do 1Mio.

Comitê de Prevenção ao Homicídio Juvenil: 


ação conjunta de variados setores do governo 


e da sociedade civil, liderado pelo UNICEF, 


para reduzir a violência letal contra adolescen-


tes no Rio de Janeiro.

GOYN: Aliança para promover a inclusão 


produtiva de jovens na cidade de São Paulo,


realizada pela United Way no Brasil, e que 


conta com a participação do PJC como re-


presentante da Rede Internacional YBI.

Foi um prazer dividir alguns de nossos passos com você! 


Continue acompanhando nossas atividades através das 


redes do CEDAPS. Em breve o Programa Jovens Construtores 


volta com novidades: um novo site e 


a nossa estreia nas mídias sociais digitais. 


Aguarde, vamos seguir juntes nessa caminhada?

@cedapsbrasil

@cedapsbrasil

CEDAPS - Centro de 
Promoção da Saúde

@cedapsbrasil

Iniciativa: Apoio:

https://www.linkedin.com/school/youthbuild-charter-school-of-ca/
https://1mio.com.br/
https://1mio.com.br/
https://unitedwaybrasil.org.br/o-que-fazemos/goyn/

