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“Ninguém caminha sem aprender a caminhar,
sem aprender a fazer o caminho caminhando,
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”
Paulo Freire

FAM ÍLIAS
1- Frente de apoio, acolhimento e informação sobre os familiares dos alunos e ex-alunos dos programas do IJCA
AÇÕES

RESULTADOS

1- Plano de Recurso emergencial

Cerca de 87 famílias tiveram o recurso emergencial durante 5 meses, com valor mensal médio de
R$ 195,00, totalizando R$70.159,25

2- Apoio às Famílias do IJCA com a
entrega de cestas básicas
(ver interface com JCA Solidário)

Doação de 6,6 toneladas de cestas básicas para 55 famílias do IJCA e 05 coletivos locais e de Itaboraí
através de parceiros (Mesa Brasil Sesc, Ação da Cidadania)

3- Relatório Síntese
(planejamento Familiar)

Elaboração de uma Metodologia de Planejamento Familiar disseminada entre as organizações parceiras

OBJETIVO ESTRATÉGICO | SOCIEDADE: FORTALECER O AMBIENTE FAMILIAR

PROGRAM A S E PROJETOS F T
1- Oferecer mentoria aos alunos por meio equipe pedagógica do IJCA
2- Oferecer reforço de conteúdo principalmente aos alunos que não possuem e/ou não tem acesso a plataforma
de estudos (Rede pública de Ensino)
AÇÕES

RESULTADOS

1- Acompanhamento do plano de
estudos dos alunos do Programa FT.

Acompanhamento de 54 adolescentes no Ensino Médio Regular/Técnico. São 34 (62%) da rede pública
e 20 (38%) na rede privada. Sendo que 16 (30%) alunos estão no 3º ano, 7 na rede privada e 9 na rede
pública. 3 desligamentos previstos

2- Projeto Piloto Estudar em Casa

59 adolescentes tiveram mentoria e reforço de conteúdo nas disciplinas mais sensíveis, via acesso
remoto, durante 3 meses em duas edições. As maiores contribuições avaliadas pelos adolescentes
foram o estímulo e a orientação aos estudos. Link

3- Auxílio conectividade

Empréstimo de 10 modens para alunos do IJCA que foram cedidos pelo GJCA;

PANORAMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 20/21
Informe escolas públicas: Pedro II e IFRJ (sendo que o IFRJ é ensino técnico com períodos semestrais)
• ano letivo de 2020: será realizado de 3 de fevereiro a 17 de julho. serão atividades remotas (síncronas e assíncronas).
• ano letivo de 2021: será realizado a partir de agosto e provavelmente se estenderá até 2022. serão 200 dias letivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESSOS INTERNOS: CONTRIBUIR PARA ALAVANCAR O DESEMPENHO DO JOVEM

PROGRAM A S E PROJETOS OE
1- Oferecer formações de qualificação profissional e humana, com foco na empregabilidade
2- Investir em tecnologia como ferramenta para ampliação e melhoria na qualidade da aprendizagem
AÇÕES

RESULTADOS

1- Conclusão das Turmas de
Jovem Aprendiz

Capacitação de 89 jovens aprendizes de 4 turmas concluintes do 1º trimestre de 2020

2- Pesquisa Sondagem 3ª edição com os
alunos que cursaram o Programa Oficina
do Ensino (2017 a 2019)

55% dos homens estavam trabalhando e 36% das mulheres;
No que tange aos estudos, 48% dos homens e 65% das mulheres. Importante destacar que são as áreas
conexas as formações do IJCA tais como: mecânica, logística, administração, recursos humanos, etc...
Dos jovens que estavam trabalhando, 60% dos homens e 45% das mulheres ingressaram no setor de
transportes e áreas afins; Aqueles que ingressam no setor de transportes,
80% estão nas empresas do Grupo JCA | Link

3- Parceria com a Recode

Plataforma de cursos com formação na área de tecnologia, partilha da metodologia e de cursos de
curta duração gratuitos visando o planejamento de 2021

PANORAMA ACERCA DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2020/21
Há uma deliberação para execução da educação a distância (PORTARIA SEPEC/ME No 24.471/20), mas não há, até o momento,
demanda para novas turmas da aprendizagem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESSOS INTERNOS: CONTRIBUIR PARA ALAVANCAR O DESEMPENHO DO JOVEM

RE LACIONA MEN TOS E PA RC ER IAS
1- Avançar na expansão dos relacionamentos e das parcerias para além do setor de transporte,
em todos os projetos zelando pela qualidade.
2- Conhecer e colaborar com ações e iniciativas voltadas para a juventude com foco na educação e
trabalho contribuindo para o desenvolvimento territorial
AÇÕES

RESULTADOS

1- (IJCA + Bemtv)

Formação de 500 jovens comunicadores (40 pelo IJCA) para identificação de notícias falsas, além de
aulas práticas, como noções de criação de arte e vídeo, checagem e compartilhamento de informações
em saúde em parceria com a BemTV. Os jovens recebiam uma bolsa auxílio no valor de R$ 250,00. | Link

Projeto Jovens comunicadores )
2- (IJCA + ex-alunos voluntários)
Quarentenados

Projeto idealizado e produzido por ex-alunos do IJCA, que compartilharam conhecimentos que
adquiriram em suas trajetórias acadêmicas em encontros gratuitos.
1ª temporada 4 encontros, 7h de palestras, 160 pessoas envolvidas, 11 ex-alunos voluntários do FT. | Link
2ª temporada, realizada entre agosto e setembro, abordou temas como educação financeira, mitos e
verdade sobre o novo coronavírus, saúde emocional e questões raciais.

3- (Grupo JCA + IJCA)
Programa JCA Solidário

Em 2020, O Grupo JCA com as ações sociais de longo prazo que realizam junto com o Instituto JCA,
criou-se o novo programa JCA Solidário, com um pilar voltado para o transporte de itens e doações, de
modo a colaborar na luta e enfrentamento da pandemia. Foram mais de 250 toneladas de cestas
básicas transportadas para cerca de 18 mil famílias e quase 100 mil máscaras de tecido fabricadas e
doadas pelos colaboradores do Grupo JCA e entregues em 04 estados do Brasil, além consolidar o
mapeamento de 67 organizações apoiadoras no processo de entrega, sobretudo, das máscaras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO | PESSOAS E TECNOLOGIAS: EXPANDIR E FORTALECER ALIANÇAS E PARCERIAS

SUSTE NTA B I L I DA D E FI N A N C EI R A
1- Aumentar o número de fontes de receitas, nos próximos dois anos, objetivando diminuir a
concentração de receitas (mantenedores) em 10%
AÇÕES

RESULTADOS

1- Programa Voa Ambev

Não conseguimos atingir a meta de captação de recurso (apenas 14% do planejado)
Produção de um plano de mobilização de Recursos consolidado para 2021
Convite para participar no programa Voa Ambev edição 2021 | Link

2- Movimento Arredondar
organização da sociedade civil,
sem fins lucrativos que trabalha
mobilizando doações para outras OSC
através de trocos nas compras de
empresas parceiras.

Dado que o IJCA não está apto a receber as doações mobilizadas pela iniciativa, o IJCA teria o papel de
mobilizador de recursos para instituições que fortaleçam o ecossistema socioeducativo.

3- Edital União Europeia
(correalização com a BEMTV)

Diálogos e alinhamentos promovidos pelo IJCA entre o Grupo e o Movimento Arredondar
com acordos para :
Celebração do termo de confidencialidade e estimativa de “arredondamentos”;
- Definição do software e plano de implementação da tecnologia;
- Indicação das organizações pelo Grupo e IJCA para chancela do Arredondar.

2021

Correalização do projeto “Coalizão pelo Trabalho Decente da Juventude” a ser executado em 2021.
Aguardando Resultado (1º trimestre 2021)

OBJETIVO ESTRATÉGICO | SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS

PARQUE V I L A MA RI A E PROJETOS INC E NT IVAD OS
1- Recursos mobilizados em parceria com o Grupo JCA;
2- Direcionar e acompanhar os projetos culturais e esportivos e as ações continuadas valorizando a interface com
a ação educativa em parceria com as produtoras, escolas públicas e organizações sociais do território
AÇÕES

RESULTADOS

1- Aymberê Produções Artísticas
ICMS – São Paulo : Cultura -

Rota da Cultura com a formação e programação cultural atreladas a visitas às áreas de música, teatro,
dança, ópera e literatura para 85 professores e alunos. | Link
A partir de janeiro de 2021, o formato será adaptado para o ambiente virtual.
2021

2- Favorita Cultura & Esporte
ICMS – São Paulo : Esporte

Projeto esportivo (Taekwondo) para 30 crianças e adolescentes da rede pública de ensino, sendo que as
aulas foram adaptadas via acesso remoto (WhatsApp e Youtube). | Link

3- Spiral Criativa
Lei Rouanet : Cultura

Aporte de R$150.000,00 no ano de 2019. Projeto 1001 Espetáculos. Mudança do escopo do projeto,
contendo os mesmos pilares culturais, porém em ambiente virtual (Aplicativo),
possibilitando o investimento na economia da cultura e a democratização do acesso.
2021

4- Bemtv
ISS Niterói : Cultura

R$ 38.700,00 em recursos incentivados (ISS), tendo por incentivadores a JCA serviços e
a NitPark foram redirecionados para o projeto Jovens Comunicadores

OBJETIVO ESTRATÉGICO | PESSOAS E TECNOLOGIAS: EXPANDIR E FORTALECER ALIANÇAS E PARCERIAS

COM UNICAÇ ÃO
1- Construir uma comunicação convergente, sistemática, orientada e planejada envolvendo o
nosso público-alvo e as partes interessadas;
2- Produção, geração e disseminação de conhecimento das frentes de pesquisas e sistematização de projetos
AÇÕES

RESULTADOS

1- Informativos e WhatsApp
Institucional

Assistência e educação: Utilização do WhatsApp para informes específicos e operacionalização de
projetos de redação. Destaque para Informativos Impacto Covid-19 às Famílias e de Auxílio Emergencial
Governamental. 12 Informativos

2- Redes Sociais IJCA

Instagram 2.500 seguidores, 77.000 interações | Facebook 15.000 seguidores, 10.500 interações |
Site IJCA 6.700 visitantes, 16.400 visualizações

3- Conexão JCA

33 Pautas relacionadas ao IJCA no informativo do Grupo JCA elaborado pela área de marketing do Grupo

4- Newsletter

E-mail marketing disparado mensalmente por e-mail com conteúdos institucionais.
07 News para 1.223 contatos

5- Readequação do Site Institucional

Mudança no Layout do site para torná-lo mais responsivo, integrado ao formato mobile e estruturado
para campanhas de doação e mobilização de recursos.

6- Relatório IJCA 2020/21

Elaboração de conteúdos, concepção editorial e edição da publicação do relatório do IJCA envolvendo
resultados de 2019/20. Em andamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESSOS INTERNOS: FORTALECER UMA COMUNICAÇÃO CONVERGENTE E MOBILIZADORA

DE POIM E NTOS
Depois que ingressei no IJCA minha vida mudou completamente. Nunca tinha me sentido tão
acolhida em nenhum lugar como me senti no Instituto, nunca tinha me sentido tão querida e
cuidada por pessoas que mal me conhecem e eu sou tão grata por tudo que vivi dentro
daquele prédio. (...) Durante os meses que passei indo de duas a três vezes por semana ao JCA
acordando as 06:00, pegando o ônibus 06:45, chegando no Instituto antes das 08:00,
estudando lá até quase meio-dia e depois indo para escola e estudando até as 18:20 foi
extremamente cansativo, porém completamente satisfatório. (...) fui aprovada para o
Fortalecendo Trajetórias e continuei trilhando o caminho da educação com o Instituto. (...)
De tudo que sou grata ao Instituto JCA, e são muitas coisas, o que me faz mais grata é ter
possibilitado que eu tivesse acesso ao Pensi. Foi o melhor lugar que eu já estudei na minha
vida! Juro que fico emocionada ao lembrar de tudo que vivi naquele colégio. (...) Eu poderia
escrever mil textos sobre como sou grata ao JCA e como o instituto impactou na minha vida,
mas sei que mesmo assim não seria capaz de transmitir tudo que representou pra mim. (...)
Esse ano eu termino o ensino médio e tecnicamente não participo mais do Instituto,
mas sei que o JCA vai continuar sempre comigo e principalmente no meu coração porque
eu nunca vou esquecer o que todos fizeram por mim. Muito obrigada a todos.”
Trechos da Carta de Marya Antonnia Braga, Fortalecendo Trajetórias

DE POIM E NTOS
A iniciativa do IJCA de querer buscar profissionalizar diversos jovens para o mercado de maneira
totalmente humanizada, livre de preconceitos e exclusões sociais, demonstra o apelo e carinho
real que eles possuem para com os jovens. No Instituto (apenas quem viveu as emoções vão
saber) eles têm várias iniciativas de ver os jovens como verdadeiros líderes, é onde nós mesmos
organizamos eventos, produzimos palestras nas apresentações de temas variados, representação
de turma, todos esses pontos e mais alguns, em junção colaboram para o desenvolvimento e
preparação mental e profissional que demonstra apesar de sermos jovens e não termos tantas
experiências nós podemos ser os criadores de nossas histórias, eles me conduziram a acreditar
nisso. A busca por profissionalização vem de maneira fluida e sadia com o andamento do curso,
com essa experiência linda que tive durante as aulas no IJCA, percebi que a maneira de
tratamento é a base fundamental para acreditamos que é possível alcançarmos o sucesso. A
importância do IJCA na formação dos jovens é essencialmente essa: acreditar! Hoje, felizmente,
sou colaboradora do Grupo JCA que é meu primeiro emprego formal. Através do Instituto, das
aulas e conhecimentos adquiridos com a equipe, sentia vontade de me desenvolver mais e mais,
foi onde tive “gás” para me empenhar ao máximo nas tarefas exercidas na empresa e no curso em
geral, que acarretaram boas experiências, feedbacks e também o crescimento profissional que
vêm corroborando até hoje.”

Natalia Santos, Jovem Aprendiz

DE POIM E NTOS
Gosto de comunicação e enxerguei como uma oportunidade de aprender mais, ajudar as
pessoas que conheço mantendo elas informadas das notícias relacionadas à COVID19 e aliviar
de alguma forma a quarentena por estar sem estudar no momento.
Estou aprendendo mais sobre comunicação e me importar mais com as pessoas ao meu redor.
É um ato de carinho e cuidado, informar para que estejam bem e seguros. Está sendo uma
experiência muito positiva.
Tenho aprendido que comunicação é muito mais do que eu acreditava ser. Tive contato com
profissionais e convidados incríveis, mesmo que virtualmente, foi e está sendo um prazer
aprender com todos. Tenho o privilégio conseguir estar participando, mesmo que o momento
esteja difícil pra mim também. Espero aprender e continuar me surpreendeu.”
Patrícia da Motta Baptista, Projeto Jovens Comunicadores

DE POIM E NTOS
“O ano de 2020, um ano de muitos projetos, mas de poucas realizações. O ano começou, voltamos a escola
e a nossa rotina, mas a pandemia veio para nos surpreender! A partir disso, ficando praticamente 24h horas
em casa sem testes, provas, matérias, etc..da escola para termos uma nota ao final do ano pra decidir se
passamos ou não. Logo, o JCA vendo que estávamos provavelmente sem estudar, acordando tarde, sem um
norte, por assim dizer, nos deu os encontros mensais do Fortalecendo Trajetórias. Um encontro que nos
deu uma direção para onde irmos e que nos ajudou a termos autonomia. Um ponto fraco que me atingiu
no início dessa quarentena foi realmente a falta de autonomia, falta de autonomia essa que por conta disso
eu não estava conseguindo estudar sozinho, sem um professor ou alguém para me dizer o que fazer, mas
com os encontros que a Therezinha mensalmente estava conosco me ajudou a estudar diariamente, me
ajudou a acordar cedo e a ter motivação nos estudos.
A partir dos nossos primeiros encontros surgiu esse ponto positivo, que foi a motivação/autonomia ganha
nesses encontros. Com o andar da pandemia e com nossos encontros mensais as coisas pareciam estar se
formando e comecei a pensar sobre meu futuro emprego, pensei, pensei e acabei gostando muito sobre a
carreira de piloto profissional de avião, chamei nossa coordenadora Therezinha no seu contato via
WhatsApp e conversamos bastante por conta dela ser uma mulher sábia, sobre meu futuro emprego e
como eu chegaria lá, pois o caminho é longo. (...)
Realmente, essa quarentena trouxe bastantes pontos negativos e positivos, mas sabendo aproveitar a
oportunidade e o tempo que estamos tendo em casa para dedicá-lo a estudar diariamente e participar dos
eventos que o IJCA nos proporciona, conseguimos fazer do maior ponto negativo que é não poder voltar a
escola e estudar presencialmente, fazer um ponto positivo, que é criar nossa autonomia e fazer as tarefas
a partir de nós mesmos.”
Miguel de Oliveira, Projeto Estudar em Casa

Programas e Projetos | Leste Fluminense - RJ

Acompanhamento
de 54 adolescentes
no Ensino Técnico/
Médio Regular
Programa
Fortelecendo
Trajetórias

Rota da Cultura
85 professores e
alunos atendidos programa de visitas
a espaços culturais
combinadas com
oficinas criativas

Projeto Piloto
Estudar em Casa
com 59 adolescentes
mentoria, reforço
e acompanhamento
escolar feitos
a distância

Capacitação
de 89 jovens
aprendizes em
4 turmas concluintes
no 1º trimestre
de 2020
Oficina do Ensino

Parque Vila Maria
ZN - SP

Pesquisa Songagem:
educação
profissionalizante e
empregabilidade
realizada em 2020
com ex-alunos do
Oficina do Ensino

Lançamento da cartilha
“Boas Práticas da
Educação Pública:
caminhos para
aprimorar a qualidade
da educação”
(tamojunto9ano)

Projeto esportivo
(Taekwondo)
para 30 crianças e
adolescentes da
rede pública de
ensino com aulas
remotas

Ações de Enfrentamento ao Coronavírus

Quarentenados:
projeto protagonizado por
ex-alunos do IJCA
(no ex alunos envolvidos,
no de participantes, no de
encontros)

Formação de
500 jovens
comunicadores
com foco em saúde
e combate a fake news
Parceria
BemTV e IJCA.

JCA Solidário
+ de 250 toneladas de
cestas básicas
transportadas, 18 mil
famílias, + de 100 mil
máscaras doadas e + de
67 organizações apoiadas

Plano de
Recurso Emergencial
87 famílias acessaram
o recurso durante
5 meses, valor mensal de
R$ 195,00, totalizando
R$70.159,25

Jéssica Santos
Coordenadora de Comunicação

Henrique Ferreira
Designer

EQUIPE 2020

ES PE RANÇA
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança…
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…
Mário Quintana

OBRIGADA

