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A Fundhas é o

MAIOR PROJETO
social de São José

dos Campos!

O Cephas é um Centro Técnico
mantido pela Fundhas que

oferece educação profissional
de qualidade aos jovens

de toda comunidade,
e é referência na região 

A Fundhas desenvolve

atividades socioeducativas
para criaças de  6 a 14 anos
no contraturno escolar como

Música, Dança, Teatro, Artes,
Sustentabilidade e Meio Ambiente,

Tecnologia e Acompanhamento
Pedagógico, entre outras.

Mantida pela Prefeitura, ao  
longo dos 32 anos de existência,

a Fundhas contribuiu com a

formação de mais de 30 mil
crianças, adolescentes e jovens,

que viram em seus projetos
a possibilidade de realizar
sonhos e de crescimento

pessoal e profissional.

A Fundhas tem diversas
histórias de sucesso

que hoje estão espalhadas
pelo Brasil e o mundo.

Sabia?VOCÊ



REALIZANDO                             e FAZENDO A 

Edi�� ia�
Na Fundhas a gente aprende a con-
viver com os professores e com os 
colegas, a não se envolver com coi-
sas que são ruins, a ser uma pessoa 
dedicada e se esforçar para o futu-
ro. Gosto muito das aulas de artes e 

das atividades do Lions Quest”

Grazielli Rolim • 10 anos
Fundhas - Unidade Sede

Son�o� Difere�ça!

60%+15.600

A Fundhas registrou nos últimos 3 anos:

Hoje somos:

Aumento de

no Atendimento
Crianças, Adolescentes 

e Jovens atendidos 
diretamente

 Ao longo de seus 32 anos, a Fundhas (Fun-
dação Hélio Augusto de Souza) possibilitou a for-
mação, o crescimento profi ssional e a realização de 
sonhos de mais de 30 mil pessoas em São José dos 
Campos.

 Criado em 28 de abril de 1987, o maior proje-
to social da cidade busca fazer a diferença no aten-
dimento às crianças, adolescentes e jovens, bem 
como suas respectivas famílias, em situação de vul-
nerabilidade social.

 Em meio ao avanço das tecnologias, com as 
mudanças na forma de pensar, executar e viver com 
desenvolvimento da cidade surgem novos desafi os 
e um novo público para a Instituição, que busca re-
novar sua forma de ensinar por meio de projetos 
socioeducativos. 

 Durante sua trajetória, a Fundhas fi rmou par-
cerias com diversas empresas e instituições atuan-
do para que sonhos se tornassem reais, tendo como 
exemplo ex-alunos que se destacam no mercado de 
trabalho e em projetos no Brasil e no mundo.

 Este Relatório de Atividades visa divulgar os 
resultados dos anos de 2017, 2018 e 2019 obtidos 
através de programas, projetos e ações que for-
mam uma nova Fundhas e ampliam a atuação do 
Cephas. 

 Os indicadores e as histórias narrados re-
forçam a importância da Fundhas no município e 
apresentam o conceito de uma nova Fundhas, que 
tem sido construída diariamente por todos os seus 
funcionários para atender crianças, adolescentes e 
jovens com as competências e habilidades próprias 
do século 21. 

 Assim como, a ampliação da atuação do 
Centro de Educação Profi ssional Hélio Augusto de 
Souza que, ao longo de 19 anos, oferece educação 
profi ssional gratuita, de qualidade e referência al-
cançando cada vez mais munícipes. 

14 596
UNIDADES FUNCIONÁRIOS



VISÃO
“Tornar-se excelência no
atendimento às crianças,
adolescentes e jovens,
fazendo a diferença em

suas vidas.”

VALORESVALORESV
COMPROMISSO COM O SOCIAL
Promovemos a proteção e o desenvol-
vimento social de crianças, adolescentes
e jovens.

COMPROMISSO COM
A EDUCAÇÃO
Somos educadores e acredi-
tamos que a educação
transforma vidas.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE
Agimos com integridade, assumimos os
impactos de nossas ações.

EXCELÊNCIA
Buscamos de forma incansável
o aprimoramento contínuo
e a inovação. 

COMPROMISSO COM
AS PESSOAS
Acreditamos que as pessoas
são o diferencial que torna
possível cumprir a missão e 
atingir nossa visão.

“Implantar programas
de atendimento social às

crianças, aos adolescentes
e aos jovens, bem como

às suas respectivas
famílias, em situação de
vulnerabilidade social.” 

MISSÃO

 A Fundhas desenvolve seus trabalhos para 
fazer a diferença pautada na ética e responsabilidade, 
oferecendo atendimento de excelência e mantendo 
compromisso com o social, com a educação e com as 
pessoas. 

A Instituição leva o nome do idealizador e 
precursor de ações sociais e educativas, o assistente 
social Hélio Augusto de Souza. Nascido em 27 de 
junho de 1947, em São Paulo, Hélio trabalhou como 
comerciante, professor, entre outras funções, infl uenciou 
a criação do ECA, foi prefeito de São José na década de 
80 e atuou expressivamente em movimentos sociais e 
políticos.

A Fundação Hélio Augusto de Souza, mantida 
pela Prefeitura de São José dos Campos, é o maior 
projeto social da cidade, possuindo 14 Unidades. 
Destas, são 10 Unidades de atendimento de Crianças 
e Adolescentes (dos 6 aos 14 anos), quatro Unidades 
de Qualifi cação Profi ssional (dos 15 aos 18 anos), e 
o Cephas, que oferece Programa de Aprendizagem 
Profi ssional, cursos técnicos em diversas áreas e 
oportunidades de capacitação profi ssional para a 
comunidade. 

 A Instituição conta com 596 funcionários
que trabalham em diversos setores para oferecer o 
melhor aos milhares de atendidos.

O Qu� Queremos?

Mi�são, Visã�
& Val� e� Ins � i� uciona�

Que�Somos?

Héli� August� d� So�z�
A Instituição leva o nome do idealizador e 

precursor de ações sociais e educativas, o assistente 
social Hélio Augusto de Souza. Nascido em 27 de 
junho de 1947, em São Paulo, Hélio trabalhou como 
comerciante, professor, entre outras funções, infl uenciou 
a criação do ECA, foi prefeito de São José na década de 
80 e atuou expressivamente em movimentos sociais e 

A Fundação Hélio Augusto de Souza, mantida 
pela Prefeitura de São José dos Campos, é o maior 

Héli� August� d� So�z�



A CARA DA

 A Diretoria Especializada em Crianças 
e Adolescentes (Deca) atende crianças e 
adolescentes de 06 a 14 anos, no contraturno 
escolar, em suas unidades distribuídas nas regiões 
da cidade.

O �u� f�zemos?

Fund�a�

Com� f�zemos?

 Para “fazer a diferença na vida de crianças 
e adolescentes” e ser excelência, a Fundhas realiza 
ações socioeducativas voltadas às crianças e ado-
lescentes, que possam viabilizar a emancipação so-
cial, bem como suas respectivas famílias. 

A FUNDHAS oferece atividades 
socioeducativas pautadas nos 04 Pilares da 
Educação (UNESCO): Aprender a Ser, Aprender 
a Conviver, Aprender a Conhecer e Aprender a 
Fazer, distribuídas em campos de aprendizagem 
como: da Convivência, Profi ciência Comunicativa e 
Matemática, Pensamentos Crítico/Científi co, Acesso 
e Usufruto aos Serviços Básicos, Participação e 
Protagonismo, Iniciação Profi ssional e a Aplicação 
dos Saberes, distribuídas e Eixos/Áreas de 
Conhecimentos

        � iança�
  Adoles�ce�te�
ATENDIMENTO DE
E

( DE 6 A 14 ANOS)

NOVAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

ADMITIDOSCRIANÇAS E
ADOLESCENTES ENTRE
6 A 14 ANOS ATENDIDOS

SENDO

Luiz Henrique
Un. petrobrás



tecnologia já faz parte da nossa vida, 
sabendo usar é muito boa e faz a 
diferença no dia a dia.” A frase de Ryan 

Ribeiro de Souza, 13 anos, da unidade Arnoldo 
Nascimento, da Fundhas, no bairro Dom Pedro, 
resume a importância do uso de tecnologias 
inovadoras em projetos educativos e sociais.

 As unidades da instituição receberam 
neste ano, óculos de realidade virtual e tablets 
para propostas de sala diferenciada interativa 
que permitem o desenvolvimento de leitura, 
escrita e raciocínio lógico.

 Os óculos de realidade virtual ampliam 
os ambientes de aprendizagem, mostrando 
cenários de museus, pontos turísticos no Brasil 
e no mundo, além de descobertas voltadas às 
ciências e biologia.

AULAS MAIS INTERATIVAS E ATRATIVAS

 A proposta agrada as crianças e os 
adolescentes. Com isso, a Fundhas coloca em 
prática as ações de seu mapa estratégico voltadas 
à implantação de atendimento inovador por meio 
de soluções tecnológicas.

AQUI TEMTec�ologi�
ATIVIDADES INOVADORAS
 A novidade gerou grande expectativa e 
animação nos alunos. É o caso de Ícaro Denilson 
Bezerra de Souza, 8 anos. “Estava ansioso para ver 
os materiais novos. É muito bom usar os óculos. Já sei 
mexer, é muito legal”, disse.

 O garoto conta que gosta do ambiente da 
Fundhas, onde pode aprender junto com amigos 
e professores e praticar exercícios nas aulas de 
Educação Física. Yara Caroline da Silva Santos, 11 
anos, concorda e destaca que na Instituição “as 
pessoas cuidam uma das outras e acolhem bem”.

  Faz parte da realidade dos 
alunos. Não têm difi culdades para mexer 
porque já estão acostumados a usar a tec-
nologia no cotidiano. É importante que a 
gente mostre que, além do lazer, há outras 
formas de uso, dentro de nossos planos de 
aula, com conteúdo e projetos, uma nova 
forma de aprender. 

ANGELA LANDIM
Professora de Comunicação
e Uso de Mídias

Robótica de reciclável / sustentável
para crianças e adolescentes.

Implantação da Nova Metodologia de Atendimento
para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos;

Realidade aumentada para todas as unidades;
Português e Matemática com recursos midiáticos
e digitais através de App´s em tablet.

CRESCIMENTO NA
FREQUÊNCIA DE CRIANÇAS

E ADOLESCENTES

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE
DE ATENDIMENTO ATRAVÉS DE
OTIMIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

DE ESPAÇOS FÍSICOS

DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM DESEMPENHO DENTRO DO
ESPERADO

ATENDIMENTOS PELO PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO DE

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

AQUI TEMResul �ad�
(Período de 2017 -2019)



 Para quem deseja entrar na Fundhas, a seleção 
é feita de acordo com o quadro de vagas disponíveis 
por unidade e região e com critérios socioeconômicos. 
A partir deste ano, os interessados em inserir seus fi lhos 
na Fundhas podem fazer a pré-inscrição pelo aplicativo 
São José Viva, da Prefeitura de São José dos Campos, 
acessível para dispositivos móveis com sistemas iOS e 
Android, e pelo site (www.fundhas.org.br). 

 É fácil, rápido e na palma das mão. Com um 
clique, a pré-inscrição é realizada e, em seguida, a 
equipe do setor de Admissão e Planejamento entra em 
contato com os familiares da criança ou do adolescente 
para confi rmar a inscrição.

 A auxiliar de limpeza, Luana Regina de Araújo, 
moradora do Parque Interlagos, fez pré-inscrição 
via app em abril e conta que logo foi chamada para 
inscrição. Luana e o fi lho Vitor Hugo Araújo de Lima, 
11 anos, eram só alegria na hora de realizar a matrícula, 
antes de Vitor começar a frequentar a Instituição. 

“A Fundhas é cheia de atividades, passeios 
e cursos. Quero aprender mais e usar tecnologia”, 
afi rmou Vitor, que sonha ser advogado no futuro.

Ale� ia!EXPECTATIVA  e

Luana Regina de Araújo
Mãe do Vitor Hugo

A

SIMPLIFICANDO AS INSCRIÇÕES
NA FUNDHAS

Tec�ologi�

 Fiquei sabendo das inscrições 
pelo aplicativo, entrei lá e inscrevi meu 
fi lho. Ele está muito feliz [ ... ] Espero 
que ele se desenvolva aqui dentro e 
conquiste todos sonhos que tem.



 Assim como a Instituição, Carlos Eduardo da 
Costa, o Kadu, tem 32 anos de história. O joseense 
foi criado em um bairro da área rural da cidade e, 
após infância e adolescência marcadas por desafi os 
e superação, conheceu o mundo. Na Fundhas, 
Kadu foi atendido entre os anos de 1994 e 2003. 
Desde pequeno gostava de programa culinários e 
cozinhava para a família.

 Cursou Odontologia, na Unip em São 
Paulo, foi fundador do projeto solidário Passo, que 
oferecia acesso à saúde odontológica para famílias 
vulneráveis em São José e concluiu os estudos 
em Buenos Aires, na Argentina. Foi convidado 
para desfi lar na semana de moda de Los Angeles 
e, em seguida, começou a carreira como modelo 
internacional.

 Ao buscar conhecimento em dietas lowcarb 
e cetogênica, adotou um estilo de vida saudável 
e tornou-se referência nas redes sociais. Mas, 
voltou à sua paixão, a gastronomia, onde recebeu 
conhecimento técnico na renomada escola de 
gastronomia Le Courdon Bleu, em Paris (França). 
Kadu Giacomini já viajou para 19 países, possui 
formação em culinária francesa, mas mantém 
dentro de si a culinária raiz de sua cidade natal. É 
muito grato à cidade de São José e volta às origens 
para retribuir tudo que recebeu em sua infância e 
trocar conhecimentos.

DA

PARA OMundo!
Fund�as Metodologi�

Kadu Giacomini, ex-aluno da Instituição e chef de cozinha pela 
renomada escola francesa Le Courdon Bleu.

NOVA DE ATENDIMENTO

 De acordo com o desenvolvimento, os 
atendidos avançam nas fases contidas no Projeto 
Sociopedagógico até chegarem na Educação 
Profi ssional do Cephas, onde têm oportunidades de 
qualifi cação com cursos nas unidades que atendem 
dos 15 aos 18 anos, Programa Jovem Aprendiz e 
cursos técnicos.

SELO UNESCO
 A Fundhas participa do processo de 
associação à rede PEA (Programa de Escolas 
Associadas) da Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

 A busca pelo selo da Organização irá 
fi delizar as atividades desenvolvidas pela Fundhas, 
com a possibilidade de obter maior visibilidade nas 
ações desenvolvidas e credibilidade mundial no 
trabalho socioeducativo.trabalho socioeducativo.

Gratidão é o que tenho a dizer. 
Voltar na Fundhas é muito emo-
cionante e signifi cativo para mim. 
Sou agradecido pelo o que vivi 
antes, por este momento, e por 
tudo que a Fundhas fez na minha 
vida. Tive acesso à educação, a 
bons professores e apoio, sem 
isso não sei como estaria hoje.

 Felicidade e emoção é 
o que sinto aqui. Gosto da Fun-
dhas porque ocupo meu tempo 
aprendendo, desenhando, par-
ticipando de várias atividades e 
fazendo amigos. Faz muita dife-
rença na minha vida.

Lauane Stefani Freitas da Silva, 
12 anos - Unidade Embraer

 As 10 unidades que oferecem ações 
socioeducativas para crianças e adolescentes 
contam com um sistema de avaliação da evolução 
dos atendidos.

 Gestores, assistentes sociais, educadores 
sociais, técnicos agrícolas e professores se reúnem 
a cada bimestre para discussão e preenchimento 
das fi chas individuais dos alunos. O documento é 
digitalizado e irá contabilizar dados seguindo os 
campos de aprendizagem traduzidos em notas, 
que variam entre um e cinco.

 A fi cha de desempenho individual faz 
parte do novo itinerário formativo para crianças 
e adolescentes da Fundhas, que é dividido por 
recortes etários/ etapas e fases.

 As etapas contemplam aprendizados 
voltados a autoconhecimento, convivência em 
sociedade, sustentabilidade, uso responsável de 
ferramentas tecnológicas, empreendedorismo, 
entre outros.

 Os dados computados formarão um 
histórico de cada atendido e servirão para análises 
futuras.

 As famílias são informadas sobre o 
desenvolvimento de seus fi lhos e participam 
deste processo em reuniões de pais e 
responsáveis. A ação visa também aproximar 
ainda mais as famílias da instituição, fi rmando 
os compromissos de cada lado em prol da 
emancipação social dos atendidos.





 Quando o assunto é Educação Profi ssional 
com qualidade e excelência em São José dos Campos, 
a Fundhas é muito bem representada pelo  Cephas 
(Centro de Educação Profi ssional Hélio Augusto de 
Souza).

EDUCAÇÃO
NO CAMINHO DASProfi �sio�al Profi �sõe�

O �u� f�zemos?

Com� f�zemos?

 O Cephas oferece qualifi cação profi ssional 
de excelência em São José dos Campos há quase 
duas décadas e, para isso, conta com uma equipe 
de profi ssionais e educadores empenhados em 
capacitar e contribuir no desenvolvimento dos 
futuros profi ssionais do mundo de trabalho.

 A instituição educacional fundada em 3 de 
junho de 2000, oferece educação profi ssional através 
de cursos de formação inicial e continuada, programa 
de aprendizagem profi ssional e de cursos técnicos 
de nível médio e oportunidades de qualifi cação para 
toda a comunidade.

 Todos os cursos técnicos do Cephas são 
gratuitos e o acesso é feito por meio de vestibulinho, 
realizado duas vezes por ano. 

Ampliação da atuação
do Cephas

Ampliação da atuação do Cephas

Em 2016
Cursos Técnicos
Cursos para a Comunidade

Em 2019
Cursos Técnicos
Cursos para a Comunidade
Programa Aprendiz
Divisão de Empregabilidade
EAD - Cursos de Educação a Distância



Pensamento
Crítico

Resolução de
Problemas

Trabalho em
Equipe

Tecnologia de
Informação

Comunicação

Empreendedorismo

Inovação

DESENVOLVENDO

Criatividade Liderança

11 SALAS
DE AULA 13LABS E

AMBIENTES
INOVADORES

1.800 m2

800

ÁREA CONSTRUÍDA
LOCALIZADO NA REGIÃO SUL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
NO BAIRRO PQ. INDUSTRIAL

(SEDE DA FUNDHAS) CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

PESSOAS POR DIA

CURSOS+20NAS ÁREAS:

Informação e
Comunicação

Produção
Alimentícia

Ambiente
e Saúde

Produção
Cultural & Design

Controle de
Processos Industriais

Gestão e
Negócios

Hospitalidade
e Lazer

Turismo

Lab
Informática
Aplicada

Oficina
de Bike

Espaço
Criatividade

Espaço
Robótica

Sala

E também:

entre outros!

O início das atividades está
programado para o

1º Semestre de 2020

É a Fundhas inovando para continuar
fazendo a diferença em milhares de

vidas de São José dos Campos!

Realidade
Virtual

Como preparar o Jovem para o

e para a no século XXI
MUNDO DO TRABALHO

VIDA

Com o avanço das tecnologias, o modo de 
pensar, executar e viver muda de forma rápida. Nesta 
nova realidade, para acompanhar as novas formas de 
aprender e ensinar e projetando o futuro, a Fundhas se 
desenvolve e inova seu atendimento. Um novo público 
exige uma nova Fundhas, mais atualizada, moderna e 
tecnológica.

 Assim, apresentamos um novo conceito de 
qualifi cação profi ssional para adolescentes e jovens de 
São José: o Centro de Inovação e Iniciação Profi ssional. 

 É a Fundhas inovando para continuar fazendo a 
diferença em milhares de vidas de São José dos Campos.

Inovação!AQUI TEM



 A conclusão de um curso representa um 
momento importante na vida de todo estudante. 
Para Ana Beatriz Veneziani, 19 anos, aluna do 
Jovem Aprendiz e do técnico Mediotec em Química 
do Cephas, receber o certifi cado de conclusão do 
técnico foi ainda mais especial, pois, veio junto 
com uma homenagem do Prêmio Lavoisier, como 
melhor aluna do curso no período de 2017 a 2018. 

 A rotina de Ana Beatriz, a Bia, é puxada e 
dividida entre estágios, pesquisas, o trabalho na 
empresa Johnson & Johnson como Jovem Aprendiz 
e muita dedicação aos estudos, com
foco no futuro.

 Manasses Israel Tenório da Silva, 19 anos, 
foi adolescente na Fundhas, cursou o técnico em 
Hospedagem do Cephas e atuou como Jovem 
Aprendiz na Higiex, na área de Logística, onde foi 
efetivado após um ano no programa.

 O  caminho dele é cercado por reconheci-
mento e gratidão a tudo que recebeu da Instituição 
durante sua formação educacional e profi ssional.

Tale�tos!REVELANDO

A experiência de trabalhar na 
empresa é incrível, quero continuar 
crescendo e aprendendo, colocando 
em prática tudo que aprendi no curso 
técnico. O Cephas foi a melhor escolha 
para minha vida, me ajudou a ter outra 
visão de mim mesma, saber do que 
sou capaz, ter mais responsabilidade e 
disciplina para o estudo visando o futuro.

 Quando penso na Fundhas, 
penso em gratidão, pois mudou 
minha vida, abriu portas por meio de 
aprendizados para o caminho que 
estou trilhando. Hoje tenho uma visão 
mais ampla do mundo do trabalho. 
Quero crescer na empresa e continuar 
estudando.

Alunos contemplados peloAlunos atendidos em
cursos técnicos de

nível médio

Adolescentes realizando
aprendizagem profissional

em empresas da região

dos alunos com
desempenho dentro

do esperado

Adolescentes de
15 a 18 anos atendidos com

qualificação profissional

Vagas de cursos de qualificação
profissional para a comunidade

(Presencial e EAD)
Inscritos no vestibulinho

do Cephas

Adolescentes de
15 a 18 anos atendidos com

qualificação profissional
15 a 18 anos atendidos com

qualificação profissional

Alunos atendidos em
cursos técnicos de

nível médio

Alunos atendidos em
cursos técnicos de

Integração das áreas de
educação profissional;

Novo Itinerário Formativo
para adolescentes e

jovens de 15 a 18 anos.

       Metodologia por competência
em todas as atividades.

de aprovação nos 
cursos técnicos de nível

médio do Cephas

de aprovação nos 
cursos técnicos de nível

médio do Cephas

de aprovação nos 
cursos técnicos de nível

AQUI TEMResul �ad�
(Período de 2017 -2019)



COMPROMISSO COM O Social

 A ofi cina na Fundhas me deu su-
porte, uma orientação que me ajudou a 
chegar neste trabalho. Com o dia a dia, 
na prática, a gente aprende ainda mais. 
O trabalho aqui é uma benção na minha 
vida e as pessoas me ensinam e ajudam”.

Lucineia Aparecida de Carvalho
Conseguiu emprego em uma rede
de hotéis de SJC.

 Oferecer oportunidade de qualifi cação 
profi ssional, com conteúdo teórico e experiências 
práticas, para reinserção no mercado de trabalho é 
um dos objetivos do projeto Família Empreendedora 
da Fundhas. 

 Os familiares de atendidos, benefi ciados 
pelas ofi cinas do Família Empreendedora, receberam 
certifi cados do Cephas após a conclusão das aulas.
A certifi cação aconteceu em cerimônias que reuniram 
familiares, alunos e profi ssionais da Instituição, em 
clima de confraternização nas Unidades.

 Os temas abordados nas aulas foram: 
hotelaria e camareiro (noções básicas de 
arrumação e organização de locais e ambientes), 
empreendedorismo social, economia doméstica 
(noções de planejamento fi nanceiro) e cumim 
(auxiliar de garçom).

EMPREENDEDORISMO e OPORTUNIDADE

 O projeto Familia Empreendedora, lançado 
neste ano, ofereceu ofi cinas de empreendedorismo 
e qualifi cação profi ssional às famílias de alunos. 

 Mais de 170 pessoas foram certifi cadas, 
após as aulas realizadas entre junho e novembro 
nas 14 Unidades da Fundhas localizadas em regiões 
periféricas e no centro do município.

 A mãe da aluna Karina, da Unidade Embraer 
(Putim), foi uma das primeiras a entrar no projeto 
e, junto com familiares de atendidos da Unidade 
do Putim, aprendeu lições teóricas e práticas de 
hotelaria, além de visitar hotéis do município. 

Mercado d�Trabal�o
DE VOLTA AO

Famílias atendidas

+30.000

Atividades em grupo
realizadas com Pais
e/ou responsáveis

+18.000
Atendimentos diretos

às famílias das crianças
e adolescentesAtendimentos sociais

às crianças, adolescen-
tes e jovens

+1.000

Visitas domiciliares
realizadas

+6.000

A Fundhas faz a diferença
no desenvolvimento 

saudável dos meus fi lhos
e isto contribui

para toda a família.

Laudiceia Rosário com os
fi lhos João, Bruno e Irís

Pais e/ou responsáveis
receberam qualificação

profissional.
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ma nova Fundhas é construída com inovação, 
criatividade e efi ciência na gestão. A 
Instituição implantou em maio de 2019, o setor 

de Gestão Institucional que cuida do planejamento, 
organização, liderança e acompanhamento de 
projetos e atividades de melhoria contínua.

 Tudo isso para oferecer o melhor para os 
nossos clientes, com respeito aos recursos públicos, 
transparência nas ações, projetos inovadores e 
resultados que transformam vidas.

 Atualmente, a Instituição aplica a 
metodologia Lean Six Sigma, que desenvolve 
habilidades de comunicação, planejamento e 
liderança para a condução de objetivos estratégicos. 

 As equipes contam também com análise de 
dados via a ferramenta Business Intelligence (BI) 
e com quadros de “Gestão à Vista” nas unidades, 
divulgando informações dos setores e atividades 
e reforçando a cultura da organização para 
funcionários, alunos e a comunidade.

Inves � ime�to� e� Gestã�
 O principal benefício da Gestão 
Institucional é o aprimoramento dos 
serviços prestados pela Instituição e 
a busca pela excelência. O uso corre-
to de ferramentas, a coleta de dados e 
a melhoria nos processos internos visa 
cumprir nossa meta principal de fazer a 
diferença na vida de nossos atendidos.

Equipe Gestora

Agentes de Melhoria
Contínua formados

Green Belts
Formados

Projetos de Melhoria
Continua realizados

Realização do Planejamento 
Estratégico da instituição.
22 projetos estratégicos

em desenvolvimento

Implantação de ferramentas de
controle (Busines Inteligence - BI)
40 telas de BI em funcionamento

Implantação do setor de
Gestão Institucional

Implantação da
Metodologia de Gestão a Vista

31 quadros de Gestão a Vista

Implantação do sistema de
Gestão Institucional

(disponível para acesso dos
funcionários no site)

Reformulação do Controle
Interno e Ouvidoria

Implantação do sistema de
avaliação institucional para
acompanhar o desempenho
das crianças, adolescentes
e jovens atendidos.

• Considerando ÓTIMO e BOM
• Foram ouvidas crianças,
   adolescentes  e jovens.

+85% qualidade dos serviços prestados

qualidade da infraestrutura

qualidade dos recursos humanos

88,4% 

82,8% 

86,4% 

Clientes satisfeitos

Pesquisa deSa�isfaçã�



OUTROS PROJETOS

Ins �i � ucio�ai�
 Reconhecer o que se 

tem de melhor e dar o exem-

plo. Este é o principal objetivo 

do projeto lançado em 2019 

que homenageia ex-alunos 

que atuam na própria Institui-

ção e em diversas áreas pro-

fi ssionais. 

130

32
48

28

+800

EX ALUNOS
ENVOLVIDOS

EX FUNCIONÁRIOS
HOMENAGIADOS

LIDERANÇAS
JOVENS

             PAIS
REPRESENTANTES

PESSOAS
ATENDIDAS

48
LIDERANÇAS
JOVENS

 Buscando reconhecer e homenagear os funcionários aposentados que se dedicaram por anos à instituição, a Fun-dhas lançou em maio de 2019 seu novo projeto: o Melhor Fundhas.

 Pais e responsáveis dis-cutem e opinam sobre o tra-balho realizado nas unidades da FUNDHAS . Em reuniões expõem as realidades de cada unidade , trocando experiências e juntos buscando uma FUN-DHAS ainda melhor para seus fi lhos .

 O time de robótica Cephatron, 

formado por professor, alunos e ex-alu-

nos do Cephas, mentores e familiares 

coleciona premiações nacionais e inter-

nacionais desde 2006 e tem como obje-

tivo principal a disseminação da Ciência 

e da Tecnologia buscando a transforma-

ção da comunidade local e do entorno.

 Crianças e adolescentes discu-

tem , criam e executam suas ideias nas 

unidades da FUNDHAS, exercendo o 

protagonismo e exercitando a cidada-

nia !
 Visam o bem comum e de forma 

democrática defendem seus direitos e 

reconhecem seus deveres. São 48 lide-

ranças jovens espalhadas nas unidades 

DR e DE.

 Aprendizado prático em con-tato com tecnologia de ponta. As tur-mas do Cephas têm esta e muitas ou-tras oportunidades graças a parceria com o Parque Tecnológico e o Centro de Desenvolvimento em Manufatura Avançada. 



ONDE ESTAMOS?

REGIÃO SUL
 1 - Unidade Sede  Parque Industrial
2 - Centro de Inovação e Iniciação Profi ssional
3 - Centro de Desenvolvimento Artístico
Rua Santarém, 560 – Parque Industrial.
 (12) 3932-0563

4 - CEPHAS - Centro de Educação Profi ssional
Rua Edilson Sabino dos Santos, 81 – Dom Pedro I.
 (12) 3966-3262

5 - Unidade Educador Arnoldo Roberto Nascimento 
Rua Edilson Sabino dos Santos, 81 – Dom Pedro I.
 (12) 3966-3262

6 - Unidade Dom Bosco Criança
Av. João de Oliveira e Silva, 757 – Campo dos Alemães.
 (12) 3966-1200

REGIÃO CENTRAL 
7 - Unidade Professor Jorge Luiz Alegre 
Rua Antônio Saes, 485 – Centro.
 (12) 3921-9165

REGIÃO SUDESTE
8 - Unidade Embraer 
Rua João Rodolfo Castelli, 96 – Putim.
 (12) 3944-1113

REGIÃO LESTE 
9 - Unidade Petrobras 
Rua Alexandre Souza Roberto, 20 – Campos de São José.
 (12) 3912-4322

10 - Unidade Leste 
Rua Rodolfo Scarpa, 361 – Jardim Rodolfo.
 (12) 3902-7506

11 - Unidade Eugênio de Melo
Rua José Leite da Silva, nº 60
 (12) 3911-1020

11 - Unidade Profi ssionalizante Egênio de Melo
Rua Sete de Setembro, 550 – Eugênio de Melo.
 (12) 3905-1677

REGIÃO NORTE 
12 - Unidade Bernardo Alberto Rohde
Rua Hélcio Péricles de Faria, 50 – Vila Cristina.
 (12) 3941-3822

13 - Unidade Prof. Karla Pryscila Nunes de Oliveira 
Rua Alziro lebrão, 486 – Alto da Ponte.
 (12) 3911-1020




