
PROJETO

EMPRESÁRIO SOMBRA

SEMEAR SONHOS PARA TRANSFORMAR O AMANHÃ



Nosso propósito define nossa linha estratégica, nosso diferencial, acreditando que, crianças que sonham terão
maior motivação, energia, para superar desafios que terão pela frente. Semeamos estes sonhos, e, por meio de
atividades, desenvolvemos habilidades em nossas crianças, que tornarão mais fácil esta jornada, sempre tendo

como pilar a EDUCAÇÃO.



Semear Sonhos - para preparar, capacitar e impactar

adolescentes da ABCD Nossa Casa, que estejam em

vulnerabilidade social, contribuindo no desenvolvimento

nas áreas do empreendedorismo, planejamento de vida e

de carreira, preparando para o mercado de trabalho por

meio do acompanhamento de um empresário, dentro de

uma empresa
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Objetivo Geral – desenvolver nos adolescentes a tomada

de consciência sobre ética, inclusão, respeito, integridade,

cooperação, coragem, cidadania de sustentabilidade,

contribuindo para a criação de cultura empreendedora,

no enfrentamento da vulnerabilidade social, dificuldades

na escola, para que possam transformar seu amanhã.
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Empresário Sombra – dará oportunidade aos adolescentes de conhecerem a rotina de trabalho de um

profissional, fornecendo inclusive o vale transporte.

Durabilidade - Um dia – onde os jovens seguem um empresário ou executivo em todas as suas tarefas

diárias, inclusive reuniões de negócios.
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“Na TPF Engenharia, a responsabilidade social, 

bem como boas práticas de gestão e de cuidado com o meio ambiente

estiveram sempre em consonância com nossas atividades”. 

https://www.tpfengenharia.com.br/noticia/tpf-engenharia-e-a-

responsabilidade-social-corporativa/

VIVÊNCIA EMPRESARIAL

TPF Engenharia - No dia 14 de setembro, três jovens da nossa ABCD,

vivenciaram um dia de trabalho dos executivos na empresa, onde tiveram

oportunidade de participarem de reuniões de negócios, conhecerem cada

departamento e as atividades diárias dos colaboradores.

Conclusão – Dar oportunidade aos jovens em situação de

vulnerabilidade social, conhecerem empresas de diversas áreas,

fazendo com o que eles acreditem que é possível sonhar e

transformar de cada um.

.



Eu quero ser 

Professora

Eu quero ser 
Médica 

Eu quero ser 
Jogadora de 

Basquete

Eu quero ser 
Jogador de 

Futebol

Eu quero ser 
Veterinária

Cuidado! Toda criança tem um sonho. Vamos ouvir a voz da criança?
Vamos ajudar a Semear os Sonhos  e Transformar o Amanhã?



Muito Obrigado!!!

Semear Sonhos para Transformar 
o Amanhã.

Nós Somos ABCD.

(11) 4563.0608 / (11) 4563.5237

contato@abcdnossacasa.org.br


