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“Construindo o Futuro”

Elaborado: Michelli Barreto



POR QUE 1ºTEMPO?

Fomos criados por etapas, sendo elas:

1º tempo: Infância/adolescência = Idealiza sonhos

2º tempo: Adulta = Concretiza sonhos.

3º tempo: Maturidade = Analisa a construção dos sonhos.

Elaborado: Michelli Barreto
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Breve Histórico

A vulnerabilidade social e econômica de crianças e adolescentes tem

propiciado atos de infração a ordem pública e segurança, assim como o trabalho

infantil desregulado em semáforos, praias, pontos turísticos e entre outros locais da

cidade de Santos.

Para construção de um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes é

de suma importância investir na educação, no trabalho regido por aprendizagem

profissional, assim sendo o ECOPORTO SANTOS tem como objetivo oportunizar aos

adolescentes em situação de vulnerabilidade cursos profissionalizantes para sua

inserção no mercado de trabalho e manutenção dos estudos no ensino regular,

evitando assim o trabalho infantil e atos de infração.



OBJETIVOS

Geral:

• Formar adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica em

aprendizes, oportunizando o primeiro emprego, fortalecendo a importância

da manutenção dos estudos, cujo lhe permitirá o planejamento e construção

de uma carreira sólida.

Específicos:

• Instruir sobre os processos de Operações Portuárias e Recinto Alfandegado.

• Treinar para módulos de informática e processos administrativos.

• Orientar sobre as exigências do mercado de trabalho contemporâneo.

• Transmitir informações sobre saúde: gravidez na adolescência, doenças

sexualmente transmissíveis, drogas e álcool.



 Resgatados de trabalho infantil;

 Abrangidos em acolhimento institucional

(sob a tutela do Estado por não estarem

mais com suas famílias em razão de

abuso, abandono etc);

 Submetidos a medida socioeducativa

em regime aberto, ou seja, nos casos

que envolvem atos de menor potencial

ofensivo;

 Adolescentes residentes de Santos.

PÚBLICO ALVO:



Investimento

O ECOPORTO Santos investirá no curso de aprendizagem

profissional, transporte e alimentação para formação de 30

adolescentes no período de 12 meses, sendo 10 para cada turma (3

turmas ao ano).

Investimento de R$80.000,00 ano.


