


QUEM SOMOS?
Nome Oficial: Centro Educacional Providenciando o Futuro

Localização: Santo Cristo (Lab.Gov) Região Portuária Do Rio De Janeiro

Público Alvo: Jovens e Adultos em Vulnerabilidade Econômica, Social e 
Educacional Residentes das Comunidades Integradoras da Região Portuária



POR QUE EXISTIMOS?

MISSÃO

Promover a inserção de jovens 
e adultos da comunidade local 
ao ensino superior através de 
ações sócio-educativas que 
estimulem a formação da 
cidadania para o seu 
desenvolvimento e 
contribuição na sociedade.

VISÃO

Ser referência para a região 
portuária, colaboradores e 
apoiadores, atuando por meio 
de um projeto social de 
excelência, transparente e de 
qualidade na área educacional, 
social e de desenvolvimento 
comunitário.

VALORES

1. Pessoas;
2. Coletividade;
3. Ética;
4. Respeito à diversidade;
5. Valorização da família;
6. Comprometimento com a 

sociedade.



OBJETIVOS GERAIS

❏ Ajudar jovens e adultos da região portuária a ingressar nas 
universidades públicas através do ENEM (Exame Nacional para o 
Ensino Médio) e do vestibular da UERJ. 

❏ Formação do cidadão crítico através de metodologias do 
educador Paulo Freire. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❏ Trabalhar a auto-estima e desenvolvimento pessoal;
❏ Estabelecer valores éticos e de cidadania;
❏ Ampliar o campo de conhecimento de cada disciplina especificamente;
❏ Auxiliar cada indivíduo no reconhecimento das suas limitações, com o 

intuito de instigá-lo a vencê-las;
❏ Providenciar parcerias a fim de oferecer melhores oportunidades de 

geração de renda.



UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

2014 2015 20202016 2017 2018 2019

Nascimento
Resistência e 
Perseverança Planejamento

EstruturaçãoProgressão Reconstrução

Reconhecimento
Performance



2020

● Maior estruturação do projeto;
○ Foco no acompanhamento dos alunos e seus familiares;
○ Utilização de plataforma de sala de aula online;
○ Apoio de Instituição de ensino a distância;
○ Dedicação intensiva de colaboradores;



Sala de aula online
Acompanhamento e gestão das aulas através de plataforma online e 
gratuita



Processo de seleção
Preenchimento de formulário socioeconômico dos alunos através de entrevista presencial



Inserção de novas plataformas de ensino
Apoio de instituição de ensino a distância para melhor gestão do tempo de estudo e aulas. Acesso 

por desktop ou aplicativo de vídeo aulas, listas de exercícios e provas antigas



Início das aulas antes do carnaval
Priorizamos o contato imediato dos alunos para melhor aproveitamento do período letivo com 

aulas interdisciplinares



Reuniões periódicas de colaboradores
Encontros semanais de coordenação e mensal de professores para acompanhamento do trabalho, 

manutenção do espaço e análise dos resultados



Turma 2020



Início de março
❏ Última aula presencial dia 14;
❏ Decretado período de quarentena a partir do dia 16;

❏ Início de novas estratégias para acompanhamento dos aluno;
❏ Estudo de novas ferramentas de ensino;
❏ Aumento da necessidade de recursos tecnológicos;
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LEVANTAMENTO DE DEMANDAS A PARTIR DE FORMULÁRIOS

❏ Perfis socioeconômicos dos alunos.
❏ Métodos de estudos.
❏ Acesso à internet durante a 

quarentena;
❏ Necessidades alimentares e 

financeiras durante a quarentena.
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❏ Qual o seu sexo?

QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?
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QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?

❏ Você ou algum membro de sua 
família são beneficiários de 
Programas Sociais (Bolsa Família, 
Benefício de Assistência Social, 
etc.)?
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QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?

❏ Quantas pessoas moram 
com você? (incluindo 
filhos, irmãos, parentes e 
amigos)
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QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?
❏ Você exerce alguma atividade remunerada?
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QUAL É O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?

❏ Somando a sua renda com 
a renda das pessoas que 
moram com você, quanto é, 
aproximadamente, a renda 
familiar mensal?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ Se trabalhava antes da quarentena, ainda se manteve?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ Você está conseguindo estudar durante a quarentena?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ Entrou com o pedido do Auxílio Emergencial?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ Acessa a internet por onde? ❏ Por qual meio você faz o acesso?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ Você acredita que possui recursos para repor aulas através de vídeos?
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SITUAÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA
❏ De quais formas o Providenciando o Futuro poderia te ajudar nesse período de quarentena?

Aluno A: “acho que poderíamos ter aulas on-line, ficaria mais fácil de render os estudos.”
Aluno B: “Eu gostaria de receber dicas de planos de estudos pra poder me organizar”
Aluno C: “Sou grata pelo trabalho de vcs, mas pra mim só presencial!! Pois a dinâmica em grupo me 
favorece muito!!”
Aluno D: “Mais explicação dos exercícios”
Aluno E: “Eu acho que vídeoaula nos ajuda bastante do que só ler e pesquisar,algo mais dinâmico ajuda 
a descontrair e entender mais a matéria,ter uma visão melhor do que só na leitura.”
Aluno F: “Eu sei que eu estou desesperada pq não tô conseguindo estudar direito principalmente as 
matérias que eu tenho dificuldade e tô com medo de não conseguir passar. :(“
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LIVES
⇒ Temas provenientes do período de 
quarentena;

⇒ Orientação vocacional através do 
Projetando carreiras, apresentando 
diferentes profissões;

⇒ Apresentação de temas necessários 
para o vestibular e cotidiano.
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Aulas ao vivo
⇒ Aulas 2 vezes semanais;

⇒ Apresentação de conteúdo e 
resolução de exercícios;

⇒ Monitoria de dúvidas.
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Produção de material de orientação de estudos

❏ Gestão do tempo;
❏ Metodologias diversas de estudo;
❏ Auxílio na auto estima desses 

alunos;
❏ Alimentação das redes. 
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NECESSIDADE DE APOIO PARA:

Recarga de celular

Melhores recursos

Melhores recursos

Doação de cesta básica

R$ 80,00 R$ 49,00

R$ 15,00 R$ 34,90

Para doar entre em contato:

(21) 98786-3328
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APADRINHAMENTO
⇒ Divulgação através das redes sociais;

⇒ Doação feita através da recarga direta 
para um aluno;

⇒ Recargas feitas quinzenalmente;



32

A REGIÃO PORTUÁRIA E A QUARENTENA
⇒ Divulgação através das redes sociais;

⇒ Doação feita através de depósito 
bancário;

⇒ Público alvo: todos os atendidos pela 
organização dando prioridade para os 
que estão em situação de maior 
vulnerabilidade. 
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NECESSIDADE DE MELHORES RECURSOS
Acesso à recursos pagos para 
melhor gestão de ferramentas 
tecnológicas e produção de 
material.
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APRIMORAMENTO E GESTÃO DE NOVAS 
FERRAMENTAS
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PRECISAMOS DE MELHORES RECURSOS
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Trabalho árduo e necessário
Encontros diários para mediação 
das tarefas, acompanhamento dos 
alunos e identificação de demandas.



Nossas mídias sociais, segue lá!

@providenciandoofuturo

www.providenciando.org.br 

@pvc_futuro

providenciandopre@gmail.com

(21) 98786-3328



REALIZAÇÃO APOIO


