SÍNTESE DOS RESULTADOS 2021

i n s ti tu to je l son d a c os t a antu n e s

FORTALECENDO TRAJETÓRIAS
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Reforço Escolar

Ensino Médio Regular e Técnico

Alunos concluíram o reforço de
conteúdo nas disciplinas de língua
portuguesa, redação e matemática.

Acompanhamento de
Adolescentes no Ensino Médio
Regular e Técnico.

40

No 1º semestre
Adolescentes concluíram, via
acesso remoto.

27(67%) estão na rede pública

No 2º semestre
Alunos concluíram, via acesso
remoto e híbrido, ambos durante
03 meses com taxa de 70% de
participação e 30% de evasões.
As maiores contribuições avaliadas
pelos adolescentes foram o
estímulo e a orientação aos
estudos.

7 (18%) alunos do 3º ano do Ensino
Médio e do 4º ano do Ensino
Técnico ainda permanecerão por
conta do atraso do ano letivo nas
escolas públicas que finaliza em
abril/2022.

Adolescentes pré-selecionados
para o ingresso de 2022.

13 (33%) na rede privada de ensino
6 (15%) alunos concluirão o 3º ano

OFICINA DO ENSINO
Cursos Livres | Formação Profissionalizante

38

1º Semestre
Jovens formados nos cursos livres de Auxiliar Administrativo com
ênfase em Atendimento ao Cliente e Operações Logísticas - Remoto

30

2º Semestre
Jovens no curso livre de Auxiliar Administrativo com ênfase em
Atendimento ao Cliente com conclusão no 1º trimestre de 2022 - Hídrido
Colaboração de profissionais pro-bono em oficinas, palestras e
mentorias das empresas Ambev, Buslog, Clube Giro, Currículo da Vida.

OFICINA DO ENSINO
Curso de curta duração | Parceria com a Recode

21

Formação, via acesso remoto.
Jovens concluintes da trilha tecnológica com as formações
(Re)programando o futuro
Tecnologias para o futuro, Ferramentas digitais para o trabalho com
partilha da metodologia em parceria com a Recode.
Taxa de Permanência de 84%.
Frequência Média de Participação de 97%.

DEPOIMENTOS
Minha experiência no IJCA foi muito desafiadora, fazer
um curso no formato remoto era algo totalmente novo
para mim, mas todo o apoio e o acompanhamento da
equipe no meu desenvolvimento foi fundamental para
o meu desempenho, ainda mais durante meu
pós-parto. Gratidão IJCA!!”
Beatriz Santos, 21 anos
Auxiliar Administrativo com ênfase em
atendimento ao Cliente 2021

Foi uma experiência incrível ter feito o
curso de Auxiliar de operações
Logística, apesar de ser por EAD tiver
todo suporte e apoio necessário. Todas
as dúvidas, dificuldades e receios foram
bem atendidas pelo IJCA; a sensação
foi de está fazendo parte de uma
grande família unida.” Kethelyn Santana, 19 anos.
Auxiliar de Operações Logísticas 2021
Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, fiz
o curso em operações logísticas. O
curso abriu meus olhos, e sinto cada
vez mais vontade de me especializar
ainda mais nessa área. Todos os
envolvidos nesse trabalho, professores,
pedagogas e coordenadores, foram de
fundamental importância, fizeram o seu
papel com excelência e dedicação.
Gabriel Vergna, 20 anos.
Auxiliar de Operações Logísticas 2021

Auxílios | FT E OE
Auxílio Conectividade

Auxílio às Famílias dos Alunos

Empréstimo de 10 modens cedidos
pelo GJCA bem como a contração e
utilização de 22 chips de celular
para facilitar o acesso remoto dos
alunos do Oficina do Ensino e
Fortalecendo Trajetórias.

Cerca de nove famílias tiveram o
recurso emergencial durante 6
meses, com valor mensal médio de
R$ 200,00, totalizando R$ 10.800,00
e doação de 75 cestas básicas em
parceria com a Ambev, totalizando
800 kg em alimentos.

Empreendedorismo
Projeto (Re)conquista

Cursos, palestras e oficinas

Execução de uma turma de
28 alunos, de 18 a 50 anos, em
Elétrica Veicular e
Empreendedorismo no
2º semestre de 2021.

Em parceria com o Sebrae,
oferecemos, em modo online e
presencial, 05 cursos e oficinas
sobre empreendedorismo e
geração de renda.

O curso é oferecido no âmbito do
(Re)Conquista, correalizado pelo
Stone Impacta – braço de
desenvolvimento social da Stone,
com a Metodologia do Banco da
Providência e com o apoio e
intermediação do Instituto Phi;
Etapa de apresentação dos pitches
e mentoria do Sebrae dos planos
de negócios aprovados pela banca
de avaliação e entrega do Kit
ferramental.

24h de formação e mais de
85 participantes.

20 alunos concluíram a formação
no modelo presencial.

CULTURA E ESPORTE
Parque Vila Maria - São Paulo

115

Crianças e adolescentes, via acesso
remoto, atendidos com projetos
esportivos nas modalidades de
Taekwondo e Capoeira, executado
pela Favorita Cultura & Esporte e
pela Federação Paulista de
Taekwondo.

104

Educadores da rede pública e
privada de ensino tiveram, via
acesso remoto, um ciclo de
encontros reflexivos e criativos
sobre as linguagens concerto,
ópera, dança e teatro através do
Rota da Cultura Som, Cena e Corpo,
gerido pela Aymberê produções
artísticas.
Recursos em 2021 foram
suspensos, contudo, há previsão de
serem retomados em 2022.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
No Instagram, batemos a meta de
crescimento de 20% de seguidores
em 2021 (3.191) e ampliamos em 5x
às interações de 2020 e chegamos
quase na meta de 10% do alcance
médio projetado.
No Facebook, mantivemos o
número de inscritos (15.861), porém
ampliamos em 8x às interações de
2020 e batemos a meta de 10% do
alcance médio projetado.
Focamos numa programação online
com foco em oportunidades
educacionais e mundo do trabalho
juntamente com parceiros tais
como: IFRJ, Grupo JCA, Ambev.

09

Informativos para as Famílias

13

News e Email Marketing

15

Inserções no Conexão JCA (GJCA)

07

Lives no Instagram

12

Inserções na mídia

CLIPPING
12

Inserções na mídia

GESTÃO E GOVERNANÇA
Seleção para participar do 2º Ano
do Programa Voa Ambev, com
formação em Gestão Certificação
para o 3º setor - Certificação
Gestão e Confiança AmBev Voa e
conquista Selo Doar
Atividade pro-bono, oferecida pelo
Instituto Phi (um de nossos
parceiros atuais) juntamente com o
IBGC - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa no tocante
às necessidades pontuais
referentes a atualização da
governança para o terceiro setor.
Neste momento, traçamos um
plano de ação que tem como
objetivo estruturar o Conselho
Diretor de forma plural, diversa e
representativa e criação de um
regimento interno.

O IJCA está em processo de
adequação das nossas atividades à
recente Lei de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). Estamos
trabalhando em conjunto com a
Two Family Office, a NitPark e a
Carmo Investimento. O processo é
dividido nas fases de
sistematização dos processos com
a identificação de coleta,
armazenagem, tratamento e
descarte de dados pessoais; cyber
segurança e blindagem jurídica.
Estamos na fase de sistematização
dos processos.

AÇÕES EM REDE
Membro da equipe do IJCA na
colaboração de ações em defesa
dos direitos de criança e
adolescentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Niterói.
Atuação no projeto Experiências em
Rede Niterói, construindo uma
cidade educadora objetivando
mapear organizações sociais,
práticas educativas e colaborativas
entre as Organizações da
Sociedade Civil na pandemia.
Retomada da parceria com a
Secretaria Municipal de Educação
de Niterói e celebração do Pacto
Niterói pela Educação.

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
Manutenções e reparos na sede
Reparos na rede elétrica, em rachaduras encontradas na laje que estavam
provocando goteiras em dias de chuva e uma sobrecarga no sistema de
escoamento da chuva.
Consertos no sistema de abertura do portão da garagem.
Foram realizadas poda das árvores, pintura da fachada e "pirulitos" na frente
do prédio bem como a revisão dos extintores e mangueiras de incêndio.
Em janeiro de 2022 continuamos com a pintura externa de todo o prédio,
além de uma agenda de manutenção preventiva ao longo do ano.

PRINCIPAIS PARCEIROS EM 2021:

@instituto.jca

instituto.jca

