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PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CNPJ: 

Liceu Coração de Jesus 60.643.072/0013-30 

DATA CRIAÇÃO/FUNDAÇÃO:  Nº INSCRIÇÃO CMDCA:  

 Fundação 05/1943  020 

ENDEREÇO:  

Rua São João Bosco, Nº 727, Santana 

CIDADE UF CEP DDD/TEL EMAIL 

Pindamonhangaba SP 12403-010 12 3643-2239 www.salesianospinda.org.br 

CONTA CORRENTE Nº BANCO/AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

10519-8  6536-6 Banco do Brasil 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 

Marcio Meneses de Oliveira  

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

27026206-4 GESTOR Gerencia Processos 

ENDEREÇO: Rua São João Bosco nº 727 - Santana CEP: 12403 010 

  

NOME DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO CPF: 

Giuliana Bastos Falconele dos Santos  

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

41.429.573-0 Assistente Social Assistente Social (técnica) 

NOME DO COORDENADOR DO PROJETO CPF: 

Ana Lúcia da Silva Cavadas Fonseca 081.135.638/81 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

25.554.228/8 Coordenadora Pedagógica Coordenadora 
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1.1. HISTÓRICO 

    Os salesianos chegaram à cidade de Pindamonhangaba em 1943 e iniciaram a Obra 

Salesiana realizando projetos em favor da comunidade e das crianças por meio do 

Instituto do Coração Eucarístico. 

    Desde então, vem realizando ações socioeducativas voltadas para crianças e 

adolescentes, que são a razão de ser da Sociedade de São Francisco de Sales, conforme 

vontade de seu fundador, Dom Bosco. 

    No ano de 1992, esta instituição foi incorporada à Inspetoria Salesiana de São Paulo 

e sob o ponto de vista econômico, foi um ganho, já que não se tinha nenhuma fonte de 

renda para o sustento dos projetos. Surge então o LICEU CORAÇÃO DE JESUS, a 

fim de que as ações socioeducativas pudessem se expandir; atendendo com melhor 

estrutura organizacional a população do município, especialmente as crianças e 

adolescentes, que vivem em situação de vulnerabilidade. 

   Hoje, após uma caminhada, os novos projetos foram surgindo e se qualificando. Com 

novas parcerias, constantes reformas no aspecto físico, qualificação dos educadores, 

aquisições de maquinários e ferramentais, bem como a adequação do projeto educativo 

que fez com que nossa instituição fosse reconhecida na comunidade local, como um 

apoio e uma forte influência de forma a possibilitar o crescimento integral e o 

protagonismo dos usuários. 

 

PARTE 2. TÍTULO 

CURSINHO DO SALÊ 
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2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - EIXO TEMÁTICO 

 

Desenvolvimento de atividades: De atendimento 

Eixo temático III – Educação:  

e) Cursos preparatórios que fomentem o ingresso ao Ensino Médio Técnico, Superior 

e Concursos. 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

 
Projeto Cursinho Pré-vestibular 

 

   O projeto tem por objetivo promover a ação socioeducativa e a transformação social 

através do curso pré vestibular gratuito, atendendo adolescentes do município de 

Pindamonhangaba.  

   O maior desafio da equipe é contribuir para a diminuição de estatísticas que apontam 

o grande número dos  jovens brasileiros fora das universidades. 

 

 
2.3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
 

   De acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil, lançado em maio de 2020 pelo 

Instituto SEMESP, A taxa de escolarização líquida do país, que mede o total de jovens 

de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da população da 

mesma faixa etária, continua baixa (17,9%) e distante da meta 12 do Plano Nacional de 

Educação, que estabeleceu como objetivo o percentual de 33% até́ 2024. 

A pesquisa também aponta que a região Sudeste, composta de quatro estados, sendo a 

mais populosa do Brasil, com cerca de 88 milhões de habitantes representa o maior núme 
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 ro de matrículas do país (44,4% no total). Com 37 mesorregiões e 1.668 municípios 

espalhados pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a 

região registrou 2,9 milhões de matrículas em cursos presenciais em 2018, um número 

um pouco menor do que o registrado em 2017 (3 milhões – uma queda de 2,8%).  

   No mesmo estudo, um comparativo realizado entre 2010 e 2018, mostra uma evolução 

no quesito diversidade dos estudantes a nível nacional. Na rede pública, essa evolução é 

atribuída às políticas de cotas, enquanto na rede privada, a programas de financiamento 

estudantil como o Fies (Programa de Financiamento Estudantil). O Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni) tambem são 

iniciativas do Ministério da Educação para ingresso no ensino superior, sendo que o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a base para a inclusão em cada um deles. 

   No município de Pindamonhangaba, segundo o site Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil,  apenas 12,03 % dos jovens até 25 anos estavam cursando o ensino 

superior em 2010.  

 

 

2.4. JUSTIFICATIVA 

 

   De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no capítulo IV - Art. 

53 e Art. 54, a criança e o adolescente têm direito a educação mediante a efetivação de 

políticas públicas que permitam seu desenvolvimento de forma integral. 

   Sendo assim, o projeto é importante, pois está direcionado a efetivação deste direito 

fundamental, tendo em vista a ampliação do acesso a educação, ingresso no ensino 

superior e consequentemente contribuir para a inserção no mercado de trabalho.  

   Outro diferencial do projeto é que possui uma dimensão socioeducativa que poderá 

colaborar com a formação digna da pessoa humana, melhorando a sua qualidade de 

vida em todos os aspectos, de forma a proporcionar a minimização de suas 

vulnerabilidades, melhorias na realidade social a qual está inserido e na busca de sua  
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2.5. OBJETIVO GERAL 

 

Promover o estudo gratuito, possibilitando aos adolescentes matriculados nas escolas 

públicas o ingresso nas faculdades ou universidades. 

 
 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Preparar os alunos para o desafio do ENEM e de vestibulares, familiarizando-

os quanto ao método utilizado nas provas, por meio da revisão dos conteúdos 

do ensino médio e outros.  

 

- Contribuir na formação de valores dos adolescentes a partir da Pedagogia 

Salesiana; 

 

- Apresentar o ambiente universitário aos adolescentes motivando-os a ingressar 

no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

autonomia e emancipação, através de aulas em um ambiente educativo, sadio e 

harmonioso proporcionando atividades pedagógicas e de projeto de vida. Vale ressaltar 

que no município não há outra instituição que realize curso pré-vestibular de forma 

gratuita. 



  
 
  
 

Rua São João Bosco, 727 – Santana - Pindamonhangaba – SP - CEP: 12403-010 (12) 
3645-1110 – 3643-2239 | comunicacao@salesianospinda.org.br | 

www.salesianospinda.org.br | CNPJ: 60.643.072/0013-30 

 

 

2.7 METODOLOGIA 

 
O projeto oferece aulas gratuitas de segunda a sexta-feira no período noturno e durante 

o ano são abordados conteúdos revisionais referentes ao ensino médio. As disciplinas 

são organizadas de acordo com as áreas de conhecimento, seguindo os parâmetros do 

ENEM sendo divididas da seguinte forma: 

- Linguagem códigos e suas tecnologias; 

- Matemática e suas tecnologias; 

- Ciências humanas e suas tecnologias; 

- Ciências da natureza e suas tecnologias. 

 Anualmente são realizados simulados com os conteúdos abrangidos em sala de aula 

que visam, além da orientação dos alunos para os exames, o acompanhamento direto 

no seu processo de aprendizagem. O projeto conta com professores capacitados, que se 

disponibilizam a solucionar dúvidas sobre os conteúdos ministrados, possibilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao aluno a articulação 

dos conteúdos desenvolvidos previamente em sala de aula, favorecendo a formação de 

um espírito crítico e investigador, perfil exigido atualmente nos exames vestibulares. 

Os alunos contam com um material didático revisional doado pela Editora Edebê. 

Também faz parte das ações, possibilitar que os estudantes conheçam o ambiente 

universitário e para que isso aconteça, são realizadas visitas a feira de profissões e a 

universidades/faculdades, cujo objetivo é apresentar diversas carreiras profissionais, 

além do conhecimento da universidade nos seus âmbitos de ensino, pesquisa e 

extensão. Além disso, são oferecidas aulas de projeto de vida e acompanhamento 

profissional aos alunos de forma que possam construir um plano sólido para o futuro. 
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T 

U 

R 

M 

A 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

18h30/19h20 
INGLÊS FÍSICA ECONOMIA BIOLOGIA FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

19h30/20h20 
LINGUA 

PORTUGUESA 
QUÍMICA 

HISTÓRIA MATEMÁTICA PROJETO DE VIDA 

20h30/21h20 

 

 

  GEOGRAFIA 

PLANTÃO 

DE 

DÚVIDA 

AULAS DA 

NOITE 
MATEMÁTICA 

PLANTÃO DE 

DÚVIDA 

AULAS DA 

NOITE 

 ESPANHOL 

 

Observação: Durante esse período de pandemia da COVID, as aulas estão acontecendo 
de forma online pela plataforma Google Meet. 

 

 

2.8. PÚBLICO ALVO 

Perfil da população atendida 
Critérios de 

seleção 
Formas de acesso 

Obs.: Admite-se múltipla marcação. 
 
 

 

Adolescentes de 16 a 18 anos 

1º -Adolescentes 

matriculados nas 

escolas públicas. 

 

2º - 
1Vulnerabilidade 

econômica 

 
(X) Procura espontânea 
(X) Encaminhamentos da rede 
socioassistencial 
(X) Encaminhamentos de outras 
políticas setoriais 
(X) Encaminhamentos do Sistemas 
de Garantia de Direitos e de Justiça. 

 

 

 

 

 
1 Esse critério será aplicado caso a procura seja maior que o número de vagas. 
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2.9. NÚMERO DE VAGAS 

Total de vagas 
Percentual mínimo de 10% destinado a 

encaminhamentos realizados pelos 
CTs, CRAS ou pelo CREAS. 

 
40 
 

10% 

Observação: Os equipamentos serão informados por e-mail sobre o percentual de vagas 
destinados a este público. 

 

 TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
1. Identificar a área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta 
informação é de preenchimento obrigatório. 
2. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, 
em que será executada a ação proposta. Esta informação é de preenchimento obrigatório. 
Área de abrangência Bairro(s) em que será executada a 

ação. 
(  ) CRAS Araretama  
(  ) CRAS Castolira  
(  ) CRAS Centro  
(  ) CRAS Cidade Nova  
(  ) CRAS Moreira César  
(X) Cobertura de todo o município  
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PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO  
3.1 Cronograma, metas e indicadores de monitoramento das ações planejadas  

Meta  Quantitativo  Qualitativo  
 Estudantes inscritos no ENEM 2021  75%  Nota* 

Objetivo 01: 
 Preparar os alunos para o desafio do ENEM e de vestibulares, familiarizando-os quanto ao método utilizado nas provas, por 

meio da revisão dos conteúdos do ensino médio e outros.  
  

Ação 01  
Cronograma  

Metas  

Indicadores de 
Monitoramento  

Carga 
Horária   

Responsável 
pela Ação   Processos  Resultados  

Território  Início  Término  Duração e 
Periodicidade  Unidade  Quantidade  Unidade  Quantidade  

Aulas  

Cobertura 
de todo o 

território do 
município  

Jul/  
2021  

Dez/  
2021  

50  
min  

 horas 
atividade   

grupo 1  pessoas  40 alunos  

  
- Número de estudantes 
frequentes nas aulas;  

 
- Número de aulas 

programadas/executadas 
  
  

- Número de estudantes 
inscritos no ENEM.  

40 horas  
Previsão  
mensal   

  

Professores  

12   atividades 
na semana   

4   semanas 
por mês   240 horas  

Previsão 
total  

6   mês/meses 
por ano   

*Atualmente as notas do ENEM são divulgadas no ano posterior a aplicação da prova. 
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Meta  Quantitativo  Qualitativo  
 Que os alunos possam ser agentes de transformação em suas vidas e protagonistas de seu 
meio.  

60%  Resultados de formulário 
aplicado 

Objetivo 02:  Contribuir na formação de valores dos adolescentes a partir da Pedagogia Salesiana.  

Ação 02  
Cronograma  

Metas  

Indicadores de 
Monitoramento  

Carga 
Horária   

Responsável 
pela Ação   Processos  Resultados  

Território  Início  Término  Duração e 
Periodicidade  Unidade  Quantidade  Unidade  Quantidade  

Aulas de 
projeto de 

vida e 
orientação 

profissional  

Cobertura 
de todo o 

território do 
município  

Jul/  
2021  

Dez/  
2021  

50  
min  

 horas 
atividade   

grupo  1   pessoas  40 alunos  

- Número de 
estudantes 

frequentes nas 
aulas;  

  
- Número de 

estudantes que 
realizarem as 

ações propostas.  

3h20  
Previsão 
mensal   

  

Professor  

1   atividades 
na semana   

4   semanas 
por mês   

20 horas  
Previsão total  

6  
 mês/meses 
por ano   

  
 

 



  
 
  
 

Rua São João Bosco, 727 – Santana - Pindamonhangaba – SP - CEP: 12403-010 (12) 3645-1110 – 3643-2239 | 
comunicacao@salesianospinda.org.br | www.salesianospinda.org.br | CNPJ: 60.643.072/0013-30 

 

  
 
Meta  Quantitativo  Qualitativo  
 Inserção dos alunos nas faculdades e/ou universidades  250 %  Aprovação  

Objetivo 03:  - Apresentar o ambiente universitário aos adolescentes motivando-os a ingressar no mesmo.  

Ação 03  
Cronograma  

Metas  

Indicadores de 
Monitoramento 

Carga 
Horária   

Responsável 
pela Ação   Processos  Resultados  

Território  Início  Término  Duração e 
Periodicidade  Unidade  Quantidade  Unidade  Quantidade  

Visitas às 
faculdades 

e/ou 
universidades  

Cobertura 
de todo o 
território 

do 
município  

  

A 
definir  A definir  

4 
horas  

horas 
atividade 

Visita 
  

1 
  

faculdades/
universida

des 
  

1  

- Número de 
estudantes 

participantes do 
evento;  

  
- Número de 
estudantes 

inscritos nos 
vestibulares.  

  

3Previsão 
mensal será 
definida de 
acordo com 
a ativdade 
proposta 

  Professores e 
Coordenação  

 0 atividades 
na semana 

 0 semanas 
por mês 4 horas 

Previsão 
total  

2mes. 
mês/meses 

por ano 

 

 
2 Para a definição dessa porcentagem foi pensado não apenas a aprovação nos vestibulares e sim a a inserção e permanência dos alunos nas faculdades/universidades. 
3 Atividade proposta de caráter eventual, não sendo possível definir a quantidade/carga horária de atividades realizadas na semana e no mês. 
Observação: Ess ação será executada conforme o cenário atual de pandemia. Caso não seja possível, a instituição buscará outras estratégias para que os alunos possam conhecer o ambiente universitário. 
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3.2. AVALIAÇÃO  

Impacto social esperado  Indicadores de avaliação  

 
Espera-se que com as aulas oferecidas, os 
adolescentes desenvolvam-se 
integralmente para que tenham melhor 
aproveitamento no ENEM e com o resultado 
deste, o ingresso nas universidades ou 
faculdades de forma que eles possam ser 
agentes de transformação em suas vidas e 
protagonistas de seu meio.  

  

- Número de 
adolescentes frequentes no projeto ao 
longo do ano letivo;  
 
- Número de adolescentes inscritos no 
ENEM;  

 
- Número de estudantes aprovados nas 
universidades e/ou faculdades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceu Coração de Jesus  
 

86 
 

 

 

 

3.3. RECURSOS HUMANOS 
Estimativa de valores a serem recolhidos com recursos humanos  

(CLT, AUTÔNOMO (RPA) E PESSOA JURÍDICA-PJ) 
 

Função Vínculo 
CLT 

Carga  
Horária 
Mensal 

Salário 
Base 

E. Sociais Benefícios Provisões 
Custo  

Mensal 
Custo  

semestral Atividades resumidas 
FGTS Vale 

Alimentação 
Férias 

semestral 
13º Salário 
semestral 

COORDENADOR CLT 120 R$ 
3.572,19 R$ 179,78 R$ 150,00  R$       

99,22  
 R$     

297,68  
 R$    

4.298,87  
R$        

25.793,20 
COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

SECRETARIO CLT 160 R$ 
1.900,00 R$ 155,32 R$ 150,00  R$       

52,77  
 R$     

158,33  
 R$    

2.416,42  
R$        

14.498,52 SECRETARIADO 

LIMPEZA (co-participação) CLT 160 
R$ 

1277,08       
 R$       

446,38  
R$           

2.678,28 limpeza das salas 

         

R$        
42.970,00  
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SERBVIÇOS DE TERCEIROS Custo  
Mensal 

Custo  
semestral 

Atividades 
resumidas  

SUPER PRO (app) 
 R$    

30,00   R$     180,00  software 
para aulas 

 

INTERNET (MEET) 
 R$    

25,00   R$     150,00  software 
para aulas 

 

   R$     330,00   
 

    
 

    
 

UTILIDADE PUBLICA Custo  
Mensal 

Custo  
semestral 

Atividades 
resumidas 

 

 

INTERNET  
 R$  

100,00   R$     600,00  co-
participação  

 

LUZ 
 R$  

350,00   R$  2.100,00  co-
participação  

 

   R$  2.700,00   
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4. PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  

 
 
 
Plano de aplicação  

 

Natureza de Despesa Total 

Recursos Humanos e Encargos R$ 42970,00 

Serviços de Terceiros R$ 330,00 

Uti l idade pública R$ 2700,00 

TOTAL GERAL R$ 46000,00 
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PLANO DE DESEMBOLSO 
DESPESA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

RH  R$    7.161,67   R$ 7.161,67   R$ 7.161,67   R$ 7.161,67   R$ 7.161,67   R$ 7.161,67  
SERVIÇOS DE TERCEIROS  R$          55,00   R$        55,00   R$        55,00   R$        55,00   R$        55,00   R$        55,00  
UTILIDADE PUBLICA  R$        450,00   R$     450,00   R$     450,00   R$     450,00   R$     450,00   R$     450,00  
TOTAL MENSAL  R$    7.666,67   R$ 7.666,67   R$ 7.666,67   R$ 7.666,67   R$ 7.666,67   R$ 7.666,65  
TOTAL GERAL 6 MESES  R$  46.000,00       
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PARTE 5. ANEXOS COMPLEMENTARES  

   APROVADOS 2020 
 
 
 Anhanguera – Odontologia (ProUni 100%) 
 FASC – Direito 
 UFSCAR – Ciências Biológicas 

 
DEPOIMENTO DA ALUNA 

 
 VANESSA – ODONTOLOGIA – ANANGUERA “Gostaria de agradecer ao cursinho do 
Salesianos e ao professores por terem me ajudado tanto. Tenho a minha total gratidão a este 
projeto que ajudou não só a mim, mas a tantos outros vestibulandos e claramente esta ajudando 
aqueles alunos. Através desta ajuda consegui conquistar uma bolsa de cem por cento pelo 
ProUni”. 

NOTA REDAÇÃO ENEM 
 

 Sara Maria - 940 pontos 
 Bruna 800 pontos 

 
 

DEPOIMENTO DA ALUNA 
 

SARA MARIA - “Eu agradeço muito a todos do cursinho do Salê que se 
dedicaram a dar um ensino de tanta qualidade, sempre cercados de muito 
cuidado e atenção. Isto torna tudo ainda mais admirável quando se sabe que é 
um projeto sem fins lucrativos, que estão lá por amor ao ensino.”  
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PARTE 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

ANTES DA PANDEMIA: 
 
 
 

Primeiro dia de Aula 
 

 
 

 
Aula de “Projeto de Vida” 

 

  
 

 
Entrega de material didático em parceria com a editora Edebê 
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DURANTE A PANDEMIA: 
 

Aulas online 
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Pindamonhangaba, 01 de Junho de 2021.  
  

 
 
 
 

___________________________________  
Márcio Meneses de Oliveira 

Responsável Financeiro 
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Ana Lúcia da Silva Cavadas Fonseca  

Coordenadora  
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 Giuliana Bastos Falconele dos Santos  

Responsável Técnica 
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