Sobre a reformulação do atendimento na Zona Sul
1) A Unidade D. Bosco vai fechar?
Resposta: Não vai fechar. Atualmente, no mesmo espaço, são atendidos crianças de 6 a 14 anos e
adolescentes de 15 a 18 anos. A partir de 2020 no espaço será atendida apenas a faixa etária de 6 a 14 anos.
2) Que benefícios essa mudança de atendimento vai gerar para a Zona Sul?
Resposta: Na Unidade D. Bosco, o espaço será reformado e serão abertas para a comunidade, 200
(duzentas) novas vagas para crianças de 6 a 14 anos.
3) Qual o objetivo desta mudança?
Resposta: Ampliar a oferta de vagas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos da Região Sul (devido à
demanda da fila de espera) e implantar um novo conceito de qualificação profissional para adolescentes de
15 a 18 anos.
4) E para onde vão os adolescentes do D. Bosco?
Resposta: Os adolescentes serão atendidos no Novo Centro de Inovação e Iniciação Profissional, que
funcionará na Unidade do Parque Industrial.
5) O que é o Centro de Inovação?
Resposta: É um novo conceito de qualificação profissional para adolescentes e jovens de São José, com foco
em desenvolver pensamento crítico e resolução de problemas, criatividade, inovação, liderança,
comunicação e tecnologia da informação.
6) As atividades do Centro de Inovação serão as mesmas que já acontecem na Unidade D. Bosco?
Resposta: Serão oferecidas novas atividades no Centro, além dos cursos que já acontecem na Unidade
Profissionalizante D. Bosco. Os moradores da Região Sul também vão poder fazer cursos que serão
oferecidos para a comunidade.
7) O que será oferecido de novidade no Centro de Inovação?
Resposta: O Centro é um espaço de 1.800m² de área construída, com 11 salas de aula e 13 laboratórios para
mais de 20 cursos diferentes. Os adolescentes poderão contar com Laboratório de Informática Aplicada,
Sala Google, Oficina de Bike, Espaço de Robótica, Realidade Virtual e Educação Financeira.
8) Como os adolescentes irão se deslocar para o Centro de Inovação?
Resposta: A Fundhas fornecerá vale-transporte escolar para todos os adolescentes que residirem a mais de
2 quilômetros do Centro de Inovação.
9) Por que o local escolhido para a implantação do Centro foi a Unidade do Parque Industrial?
Resposta: Porque a Sede da Fundhas conta com uma grande área construída, que está muito ociosa e que
precisa ser utilizada para atender crianças e adolescentes.
10) O que acontecerá com os funcionários da Unidade D. Bosco?
Resposta: Os funcionários passarão a atender crianças e adolescentes de outras unidades, de acordo com a
atribuição de aulas para o ano de 2020.
11) A Parceria com a Cruzada Paroquial será mantida?
Resposta: Sim. A parceria com a Cruzada Paroquial será ampliada. Tanto na implantação do Centro de
Inovação, quanto na ampliação de mais 200 vagas de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, da Região Sul
de São José dos Campos.
RESULTADOS DA MUDANÇA
 O Centro de Inovação atenderá 400 adolescentes (Sede e D. Bosco), com possibilidade de ampliação
de vagas.
 Serão abertas 200 novas vagas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
 Serão ofertados cursos para os munícipes da Região Sul

