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No segundo semestre de 2021 continuamos atuando com força total para apoiar a

Rede de Jovens Construtores que construímos ao longo dos últimos 11 anos, e apesar

de ainda vivermos sob os cuidados com a pandemia de Covid-19, a vacinação trouxe

além da esperança, energia para pensar em ações para o futuro do Programa.

O Programa Jovens Construtores (PJC) é uma tecnologia social voltada para a formação de

jovens e adolescentes, originalmente concebida pela organização YouthBuild e implementada

no Brasil pelo CEDAPS com assessoria do YouthBuild International

https://youthbuild.org/
https://cedaps.org.br/
https://youthbuild.org/our-approach/youthbuild-international/


Fortalecimento Institucional

Apresentar e marcar o novo posicionamento global do Programa e promover o

fortalecimento de nossa metodologia com o objetivo de ganhar escala e alcançar

novos espaços faz parte do que estamos construindo para um futuro não muito

distante. Para tal, participamos de formações, encontros e planejamentos: 

Planejamento estratégico para definir os objetivos centrais e estratégias do

Programa nos próximos 3 anos, realizado em parceria com Ink Inspira

Coaching focado no fortalecimento de equipe em parceria com a Vecla -

Desenvolvimento Organizacional

Formações da rede YBI para aperfeiçoamento e incorporação dos conceitos da

metodologia YouthBuild em nossas práticas

Pesquisas e Publicações

Seguimos contribuindo com publicações a partir das nossas experiências e

investigações. Neste semestre, investimos em pesquisas que nos ajudaram a

compreender as demandas dos jovens a partir da perspectiva educacional e de

mercado.

Contexto socioeconômico,

habilidades e hábitos digitais-

Pesquisa comunitária participativa

com a Rede Jovens Construtores

do Rio de Janeiro (em parceria

com a Bemobi)

Estudo sobre as perspectivas de mercado e

educacionais para a juventude brasileira

pós-pandemia. E Contribuição da

metodologia Jovens Construtores para a

educação pública - consulta a especialistas. 

https://inkinspira.com.br/?fbclid=IwAR2DhBve2-Om-qyG_1OIbUp6sTAEEeqe2opqkxI0SajahPe-2TgSxtg0Fpg
https://www.vecla.com.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1ivd51XzELuQPPou9bCENpa6ODuJEL7Ap?usp=sharing
https://www.bemobi.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1wK0244YBRIcQOBGO5hTAVI1pxq7b02-7/view


Inovação

Mas nossas atividades não estão apenas focadas no futuro, mas também no

presente de nossos jovens. As informações levantadas nas pesquisas nos

ajudaram a criar ações, que estão sendo oferecidas para nossa rede de jovens

graduados. Foi evidenciada a urgência de cuidarmos de 3 eixos: 1) fortalecer os

aspectos socioemocionais; 2) desenvolver as habilidades digitais e 3) levarmos

a inovação na construção do currículo. A partir dessas compreensões

alcançadas, oferecemos os seguintes cursos de formação: 

Curso Desenvolvimento Humano
com Adriana Boneterre

Curso Decole no Digital
com Aline Benet

Curso Currículo Modo Turbo
com Ana Letícia Magá

Lançamento da plataforma Co-LaborAtivo que apresenta conteúdos e ferramentas de
aprendizagem para jovens e adolescentes com o objetivo de promover um contexto
saudável de aprendizado. Composta por 7 Trilhas do Conhecimento, a plataforma foi
construída a partir das temáticas, “Relações Interpessoais e Sociais” e “Prevenção e
Cuidado” do Programa Jovens Construtores. Realizado em parceria com a Verase. 

Dia Internacional da Juventude 

Para celebração do Dia Internacional da Juventude, em parceria com a International

YouthDay, fizemos uma programação desdobrada em três eventos virtuais: 

Voltado para jovens da rede PJC, o encontro falou

das diversidades nas condições juvenis a partir de

uma roda de conversa com jovens que representam

os diferentes tipos de ser e viver a juventude no

Brasil, onde buscamos transversalizar o autocuidado

e a promoção da saúde comunitária.

Juventudes saudáveis e suas pluralidades Educação, eu não abro mão!

Em parceria com o Mapa da Educação o objeitvo do

encontro foi promover um espaço para reflexão e escuta

de jovens sobre a educação brasileira, e contou com a

participação de jovens das redes do PJC e do Mapa da

Educação. A conversa foi sobre como os espaços

educativos podem extrapolar a grade curricular para o

exercício de boas práticas, e como a metodologia do

Programa Jovens Construtores pode contribuir para uma

educação mais igualitária, inclusiva e respeitosa.

https://www.diadajuventude.com.br/
https://mapaeducacao.com/


Uma live dinamizada por jovens que

entrevistaram instituições com poder de

incidência positiva na agenda da juventude. A

partir das falas pudemos compartilhar

estratégias e ações que possam gerar

oportunidades para jovens, em especial aqueles

com seus direitos mais violados. 

LIVE: Juventudes no Brasil -

Caminhos e Perspectivas

Ações de assessoria aos jovens graduados 

Oferta de atendimento psicoterápico em parceria com a Vecla - Desenvolvimento

Organizacional

Encontros de Formação Continuada com foco em temáticas de interesse dos jovens e

pertinentes para a colocação no mundo do trabalho, como empreendedorismo, educação

financeira, entre outros

Mentoria para jovens empreendedores em parceria com o Sebrae

Mentoria para o atuar no mundo do trabalho em parceria com a FESA

Assessoria para emissão de documentação civil

Colocação de jovens na empresa Iguá

14 jovens participaram do Processo Seletivo para a vaga de Agente de

Atendimento Externo da Empresa Iguá Saneamento SA. Após as etapas do

processo de seleção, 7 jovens foram contratados! 

"Eu estou gostando, estou me adaptando e aprendendo aos poucos, mas graças a Deus eu consegui um
trabalho através de vocês. Muito obrigada mesmo, porque o curso acabou tem dois anos e vocês
continuaram insistindo na gente".  Brena Candido, jovem construtora da Cidade de Deus (Move Caminhos)

“Estou sim gostando, eles são muito atenciosos, o horário é perfeito, não tenho o que reclamar".
 Ingrid Pereira, jovem construtora da Cidade de Deus (Move Caminhos)

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=779425399562089
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=779425399562089
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://fesagroup.com/


Comitê de Prevenção ao Homicídio Juvenil

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Rio de Janeiro)

Bemobi 

Brazil Foundation 

COESUB  

FESA  

Hedge Comunicação 

Ink Inspira 

International YouthDay Brasil 

Participação em redes e formações

Global Opportunity Youth Network

Federação das Entidades de Aprendizagem

International Youth Day

Participação da equipe técnica do Programa para a construção colaborativa

de conhecimento e estratégias por meio da participação em coletivos:

1 Milhão de Oportunidades (UNICEF)

Nossas Parcerias

Parceiros que estão atuando com o Programa Jovens Construtores para reforçar

os esforços na criação de oportunidades para os jovens: 

Porvir 

Prema

Prudential Seguros

@cedapsbrasil
CEDAPS - Centro de

Promoção da Saúde
CEDAPS Brasil

Iniciativa Apoio

Target Comunicação

UNICEF Brasil 

Vecla - Desenvolvimento Organizacional 

Verase 

YouthBuild International 

ACBSC  - 29 de Março

Alfazendo - Cidade de Deus

AMU Mangueira 

ASVI - Cidade de Deus

EDUCAP - Complexo do Alemão

Grupo P.R.O.A. - Morro dos Prazeres

ICUT - Morro do Borel

Instituto Vida Real - Complexo da Maré

Rongo - Pavuna

Organizações de Base Comunitária RECOS 

Sebrae 

https://www.bemobi.com.br/
https://www.brazilfoundation.org/
http://www.mprj.mp.br/coronavirus-covid-19/servico-coesub
https://fesagroup.com/quem-somos/
https://inkinspira.com.br/?fbclid=IwAR2DhBve2-Om-qyG_1OIbUp6sTAEEeqe2opqkxI0SajahPe-2TgSxtg0Fpg
https://www.diadajuventude.com.br/
https://www.diadajuventude.com.br/
https://porvir.org/
https://porvir.org/
https://www.prudentialdobrasil.com.br/?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPMrleU4dHdDtSwzDZnJFcI8DDhGxmAar7xtxIJLjUrITkTAjy7iLORoCstQQAvD_BwE
http://target.inf.br/assessoria/?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPG505Yi8b_Y9btL60a7oRox0w7_hOWCNobKfl2L-iz0bwZwefN_W1RoCa_wQAvD_BwE
https://www.unicef.org/brazil/
https://www.vecla.com.br/
https://youthbuild.org/our-approach/youthbuild-international/
http://conhecimentosocial.org/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

