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O QUE É GUARDA MIRIM? 

•  E uma Associação Espirita Lins de Vasconcellos 

(A.E.E.L.V), que foi fundada em 11 de fevereiro de 1979, 

através de seu Departamento Social “GUARDA MIRIM’’ , 

iniciou suas atividades com a finalidade de assistir 

adolescentes que se encontrava em situação de risco 

pessoal e social, muitas vezes estes adolescentes 

permaneciam ociosamente nas ruas da cidade, 

susceptíveis as drogas e a marginalidades. 



Contexto de desenvolvimento. 

• Com o decorrer do tempo houve um acréscimo da demanda e 

necessidade de ampliação e aprimoramento das atividades 

pedagógicas em busca do desenvolvimento pessoal e social 

do adolescente, que objetivou-se o “Programa de 

Aprendizagem Profissional – 1º Emprego’’, de caráter 

educativo e preventivo, intentando preparar, encaminhar e 

acompanhar o maior numero de adolescentes de ambos os 

sexos sócio economicamente carecidos, com idade entre 14 e 

18 anos, com á inserção no Mercado de trabalho e cursos 

profissionalizantes, viabilizando iniciação técnico-profissional á 

garantia dos direitos previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT  E no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA . Que configurou-se, assim, a Visão da Entidade. 



Como a entidade guarda mirim é 

mantida? 
• Para tantos, ressalta-se que as atividades desenvolvidas 

são custeadas através de apoios parciais oriundos do 

Governo Municipal, Entidades de Sociedade civil e por 

meios diversos promocionais, o que conclama á 

necessidade de maiores recursos á efetivação dos 

labores elencados, com a garantia de qualidade á 

sustentabilidade das ações assistenciais geradas, 

conforme subscrito no ART.23 DA LEI 8.742,de 07de 

Dezembro de 1993-Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS). 



COMO É REALIZADO AS INSCRIÇÕES 

E CADASTROS NA GUARDA MIRIM ? 
• As inscrições  são realizados uma vez por ano sempre no 

mês de Abril, através dos profissionais da Guarda Mirim, 

somente os pais ou responsáveis pelo Adolescente que 

podem estar indo até a entidade para fazer   as inscrições 

dos mesmo; 

• Também tem aqueles que são cadastrados no decorrer 

do ano, são encaminhamentos que vem  de outros 

órgãos;(redes). 



 

 

Quais sãos os interessados em contratar 

Menores aprendizes, como é realizado as 

seleções? 

 

  

• Os interessados são comércios de Cascavel, empresas, industrias e 
agencias bancarias; 

•  Todos estes entram em contato com a Guarda Mirim solicitando  
adolescentes para vagas de trabalho; 

• A Guarda Mirim envia os adolescentes para a entrevista conforme a 
lista de espera; 

• Nas entrevistas as empresas é quem  seleciona os adolescentes 
conforme o perfil de cada um que corresponde a vaga disponível; 

• Nas agencias bancarias as entrevistas são diferenciados das outras 
empresas, eles solicita o pedido de quantos adolescentes vão 
precisar, a Guarda Mirim seleciona a quantidade de adolescentes 
solicitado faz o contrato  e no dia que o adolescente vai iniciar o seu 
primeiro dia trabalho ele é acompanhado da assistente social e a 
diretora da entidade  os pais ou responsável e junto com o gerente da 
agencia é realizado uma reunião onde é esclarecido as normas e 
exigências pela agencia e pela Guarda Mirim mediante o contrato que 
em seguida é assinado por ambas as partes. 

 

 



Quantos adolescentes são cadastrados? 

• São cadastrados todos os Adolescentes que foram 

escritos durante a semana de inscrição do mês de Abril, 

este ano de 2017 foram inscritos mais de 370  

adolescentes. 

• Também existem aqueles cadastros especiais, são 

Adolescentes que vem com encaminhamentos pelo 

CRAS, CREAS, CEMIC, FAMILIA ACOLHEDORA, 

CONSELHO TUTELAR, SENSE  e outros por ordem 

Judicial. 



COMO É FEITO O ATENDIMENTO COM 

ESSES ADOLESCENTES ? 
  São atendidos 150 Adolescentes a cada 90 ( noventa ) 

dias; 

  Os Adolescentes são divididos em 03 (três) turmas. 

• 50 Adolescentes na parte da manhã; 

• 50 Adolescentes na parte da tarde; 

• 50 Adolescentes nos sábados de manhã e a tarde; 

• Os Adolescentes que frequentam a Guarda Mirim nos 

sábados, são aqueles que já estão trabalhando  durante 

a semana. 

 



Quais são os profissionais da Guarda 

Mirim ? 
• Os profissionais da Guarda Mirim  são; 

• 06 Professores;  

• 01 Pedagoga; 

• 01 Psicóloga; 

• 01 Monitora; 

• 02 Assistente Social; 

• 02 Estágiaria 

• A Guarda Mirim conta com 02(dois) professores de informática 

e instrutores que dão aulas em parceria com a UNIOESTE que 

é um projeto de extensão, e também com o SESC que é um 

espaço CONECÇÃO :que destina os adolescentes da 

Entidade e Adolescente da rede publica. 
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