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 O Projeto Pioneiros é promovido pela concessionária Águas de Holambra e visa 

aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação de diferentes 

profissões.  De forma prática os jovens irão aprender sobre diferentes áreas da empresa e sobre 

os serviços de infraestrutura e saneamento, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, o 

senso de responsabilidade, a criatividade e a inovação dos estudantes do ensino médio da rede 

pública.  

 Alinhado à Política de Investimento Social e ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que norteiam todos os projetos sociais da empresa, o Projeto Pioneiros busca valorizar a 

educação como meio de desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de escolas públicas 

através do contato direto com profissionais da empresa.  

 O projeto ainda pretende contribuir para a redução da evasão escolar no ensino médio, 

já que a participação do aluno fica condicionada à frequência na sua instituição de ensino, 

estimular a visão social do aluno na identificação e integração com os conhecimentos obtidos 

em seu processo de aprendizagem e desenvolver conceitos de cidadania e inclusão social 

através do saneamento e seus benefícios. 

 

1. COMO FUNCIONA O PROJETO: 

O projeto consiste nas seguintes etapas:  

I. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA: Os alunos participarão de atividades 

como workshop e palestras com profissionais da concessionária, que serão realizadas no 

formato de encontros online, além de visitas em instalações e atividades em campo.  

Serão encontros online com os gestores da Águas de Holambra que ocorrerão, através 

do Microsoft Teams (ferramenta disponibilizada pela Águas de Holambra). Nos 

workshops e palestras serão abordados temas como: Liderança e Protagonismo, Visão 

geral do Saneamento, Dicas para falar bem em público, Como elaborar um projeto, entre 

outros.  

Durante os encontros, os alunos selecionados terão a oportunidade de conhecer 

diferentes profissões e carreiras de forma aplicada, a estrutura organizacional dos 

setores dos gestores, o ambiente corporativo e fatores relevantes na busca de resultados 

como liderança, trabalho em equipe e gestão. Os alunos também receberão informações 

que ajudarão na elaboração de seus projetos. 

A organização do projeto Pioneiros poderá alterar a programação de workshops e 

palestras conforme a necessidade e agendas dos palestrantes, sem qualquer ônus à carga 

horária do projeto. 

Os alunos deverão assinar digitalmente a presença nas atividades online para garantir a 

frequência e, consequentemente, o certificado de conclusão. 



 
Atenção: Os alunos que faltarem a três ou mais encontros e não 

apresentarem atestado médico ou justificativa relacionada a motivo 

de força maior, automaticamente estarão eliminados do projeto. 

 

II. ELABORAÇÃO DE PROJETOS:  Após a etapa de workshops e palestras, a partir dos 

conhecimentos adquiridos, os alunos receberão orientações para elaboração do projeto 

final visando solucionar um problema ou contribuir para a melhoria do saneamento no 

seu bairro, região ou cidade.  

Os projetos devem ser elaborados em dupla. Para elaboração do projeto, cada dupla terá 

o acompanhamento de um tutor, que será um dos profissionais da concessionária e que 

estarão apresentando seus setores de trabalho. O papel do tutor será de acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho da dupla, solucionar dúvidas, prestar apoio de recursos 

tecnológicos, técnicos e/ou físicos. O tutor não poderá fazer parte da comissão julgadora.  

A dupla deverá entregar o trabalho no prazo estabelecido conforme o cronograma local 

e da forma orientada pela concessionária. A apresentação para a banca de executivos 

ocorrerá no formato online, em data e horário previamente combinados.  

Os critérios que serão avaliados no trabalho final são os listados a seguir:  

✓ Impacto positivo na sociedade  

✓ Relação com o tema água e saneamento  

✓ Inovação e Criatividade 

✓ Clareza e Coerência do projeto e apresentação 

✓ Recursos Utilizados e Aplicabilidade 

Cada jurado atribuirá uma nota a cada critério e serão apuradas as melhores pontuações 

para a classificação local e nacional. 

III. CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO LOCAL:  A formatura ocorrerá em 

cerimônia especial que contará com a presença dos familiares, gestores da 

concessionária e convidados especiais, em data, horário e formato (presencial ou online) 

a serem confirmados. No evento, será entregue o diploma de conclusão e serão 

anunciados os três melhores trabalhos e o trabalho classificado a concorrer em âmbito 

nacional. 

Os participantes que não apresentarem o projeto final no prazo estipulado não 

receberão o diploma de conclusão e não terão direito à participação na cerimônia de 

encerramento.  

O melhor projeto será classificado automaticamente para concorrer ao Prêmio Inovação 

– categoria Jovens Pioneiros, com alunos das demais concessionárias participantes do 

Projeto do Grupo Aegea de todo o Brasil.  

IV. PREMIAÇÃO NACIONAL:  O projeto classificado pela Águas de Holambra será avaliado 

pelo Comitê de Avaliação de Projetos da Aegea Saneamento, concorrendo com os 

projetos premiados pelas demais concessionárias participantes. Serão escolhidos os três 

melhores projetos em âmbito nacional. 



 
Os alunos autores dos três melhores projetos, de acordo com a avaliação do Comitê, 

serão convidados a participar da cerimônia de premiação organizada pela Aegea. Os 

eventos ocorrerão de acordo com as possibilidades na ocasião garantindo aspectos de 

segurança, saúde e orçamento, e serão confirmados ao longo dos trabalhos. 

Atenção: Somente alunos que residirem nos municípios de operação da Aegea 

Saneamento na data prevista para cerimônia de entrega do Prêmio Inovação – 

Categoria Jovens Pioneiros poderão participar do evento. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR: 

 Poderão participar alunos do ensino médio regular, matriculados nas escolas da rede 

pública do município de Holambra - SP. O aluno deverá residir no município onde está localizada 

a operação durante todo o período do projeto, inclusive na fase final de premiação nacional. 

 

3. COMO SE INSCREVER: 

 Os interessados deverão estar matriculados em escolas da rede pública de ensino de 

Holambra - SP, cursando uma das séries do ensino médio. As inscrições devem ocorrer de 

01/07/2021 até 09/08/2021, pelo preenchimento da ficha de inscrição, disponível em 

www.aguasdeholamnra.com.br. Além disso, o (a) aluno (a) deve enviar uma carta de 

apresentação de até 1 (uma) página descrevendo porque ele/ela deve ser um dos estudantes 

selecionados para o projeto. 

No ato da inscrição, faz-se necessário o envio dos seguintes documentos: 

✓ Cópia atualizada do Histórico escolar; 

✓ Comprovante de matrícula da instituição de ensino de que o aluno está matriculado. 

Caso seja um dos selecionados, também será necessário o envio dos seguintes documentos: 

✓ Cópia do RG e CPF do estudante; 

✓ Cópia do RG e CPF da mãe, pai ou representante legal, se menor de idade; 

✓ Termo de autorização e de uso de imagem assinado pelo responsável legal, fornecido 

pela concessionária; 

✓ Cópia do Comprovante de residência; 

Os documentos e a ficha de inscrição devidamente preenchida devem ser enviados para o e-

mail cynthia.silva@aegea.com.br. Após o período de inscrição, haverá uma análise dos 

documentos e carta de apresentação por um comitê de seleção da Águas de Holambra.  

A divulgação dos aprovados será realizada até o dia 10/08/2021, no site 

www.aguasdeholambra.com.br, redes sociais e via contato telefônico com os selecionados.  

O projeto inicia-se no dia 01 de julho e a cerimônia de encerramento está prevista para 

dezembro. 

 

 

http://www.aguasdeholambra.com.br/


 
 

4. OUTRAS DISPOSIÇÕES: 

Qualquer item não previsto neste regulamento passará por avaliação dos organizadores do 

Projeto e poderá ser alterado unilateralmente. 

 

 


