
 
 

Programa Comunidade 
Total de beneficiários diretos: 4.455 (em 2008) 

 
 

Oferta à comunidade de cursos, oficinas e espaços:  Esporte, Teatro, Biblioteca Comunitária, Galeria de 
Arte, Centro de Artes e Artesanato, Recreação para crianças, etc.  Assistência social emergencial. 
(doações de alimentos, roupas, enxovais para recém-nascidos, medicamentos). 
 
 
Por quê esse Programa foi criado 
 
 
Algumas demandas da comunidade: 
 
Diálogo 1:   (menino com arma escondida) 
 
- Tia, deixa eu entrar? 
- Tá, querido. Mas sem arma.  
- Tia, me arruma um emprego, pelo amor de Deus!  
 
Diálogo 2:  (mulher da comunidade na porta do Solar, reclamando) 
 
- Não pode. Nunca pode. Não tenho profissão, tô na lama. Queria aprender também. Teatro, dançar, 
cantar, tocar, esse negócio de artes plásticas, capoeira, sei lá.... Só têm pra adolescente. Se tá na rua, 
então tá com tudo! Pra mim, com 30 anos, tá tudo fechado. Nunca tive chance. Vou morrer assim? 
- Certo, vamos pensar nisso, querida.  
 
Com a comprovação do acerto da prevenção como prioridade, resolvemos iniciar a materialização das 
demandas constantes para abrir o Solar para jovens da comunidade (fora de nossos outros programas) e 
para adultos, sem limite de idade. Pedem-nos não só os mesmos cursos de nossos adolescentes, mas 
escolas noturnas de Ensino fundamental.  
 
A observação permanente das famílias permite-nos apontar como causas da miséria, da exclusão e da 
violência, a ausência de profissionalização, educação e cultura. Estas famílias sem apoio perpetuam a 
situação de adultos desempregados e jovens despreparados, impedindo a ascensão social. 
Essas ações começaram a ser realizadas em 2006 e em 2009 alcançaram maturidade com oficinas e 
participação nos espaços do Solar.  
 
 
Objetivo Geral 
Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de potenciais internos em profissionalização, 
educação e cultura a jovens e adultos, defasados socialmente, permitindo-lhes a atualização, com vistas 
a melhoria da auto-estima, do nível de expectativas e de qualidade de vida. 
 
 
 Objetivos específicos 
a) Usar a estrutura do Solar progressivamente estender suas oficinas e cursos para o público da 

comunidade fora do Programa Prevenir: horário diurno e noturno. 
b) Atender, no limite das possibilidades, demandas de criação de escola noturna de Ensino 

Fundamental. 
 
 



 
 

Funcionamento 
a) Através da divulgação na comunidade, o jovem ou adulto será inscrito e selecionado em uma das 

oficinas de trabalho. Com a entrevista se verificará o nível de escolarização, encaminhando-o para 
retornar aos estudos, seja em escolas públicas noturnas seja no Solar, quando houver. Poderá 
também participar de cursos de informática e atividades artísticas, e esportivas, havendo vagas.  

b) Disponibilizar os espaços da Biblioteca Comunitária, do Teatro, da Galeria de Arte e da Quadra 
Poliesportiva para o público. 

Ações 
a) Oficinas e cursos 
        Já realizadas, de 2003 a 2005: 

 Costura aplicada ao artesanato 

 Bijuteria e bordado em pedrarias 

 Artesanato: reciclagem de roupas, embalagens de presentes, pintura em tecidos, macramé, etc. 
 
        Atualmente (2009): 

 ACD – Atendente de Consultório Dentário 

 Teatro (com o grupo Nós do Morro, no Solar) 

 Fotografia (Secretaria de Estado de Cultura e Observatório de Favelas) 

 Outras 
 
 
b) Outras: 

 Teatro – CBTIJ (Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude) – peças infanto-juvenis 
patrocinadas pelo SESC, todos os domingos. 

 Biblioteca Comunitária (estudos, pesquisas, empréstimo de livros, contação de histórias) 

 Galeria de Artes – aberta ao público: exposições com artistas renomados e da comunidade. 
 

Para os que desejarem (todos os sábados) 

 Evangelização infanto-juvenil, dos 3 meses de idade aos 18 anos 

 Grupo de adolescentes e jovens que desejaram permanecer após o parto. 

 Grupo de adultos 
 
 Assistência Social 

 Estudo de caso familiar: encaminhamentos, aconselhamento. 

 Assistência Social Emergencial: doações: roupas, móveis, enxovais para recém-nascidos, 
alimentos, etc. 

 
 Meta 

 Escola Fundamental noturna, do 1º ao 5º ano, até 2011. 

 Maior desenvolvimento da Assistência Social a partir de 2010. 


