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Com a palavra, os profissionais que ajudam a transformar vidas na 

Fundação O Pão dos Pobres. 

“É colaborar com a eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando à equidade de grupos socialmente discriminados.”

Desirée da Silva

“Ser um Educador é transformar a vida de jovens que vêm de uma rea-

lidade muito difícil e dura, permitindo que façam descobertas de seus 

potenciais e das realidades que a vida profissional pode proporcionar!”

Edison Moraes da Silva

“Poder fazer parte do processo de evolução educacional, social e econô-

mica desses jovens, com apoio de uma equipe capacitada e humanizada, 

é uma realização profissional e pessoal de grande significado.”

Elizandro Mallet

“É fazer parte de algo histórico e poder acrescentar, colaborar de alguma 

forma. Ter a oportunidade de auxiliar famílias, contribuindo com o 

desenvolvimento profissional dos jovens, é inspirador e gratificante!”

Felipe Vasconcelos

“É despertar o amor em forma de ensino, compartilhar vivências e 

depositar esperança, acreditando no futuro profissional dos jovens 

que por aqui passaram.”

Flávia Pires Schaeffer
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Expectativa de futuro

Quando não se nasce em uma família de médicos ou grandes advogados, 

a palavra “futuro” se torna algo distante em nossas vidas. Os professores 

das escolas sempre fazem o seu melhor e ajudam como podem, mas na 

fase da adolescência, nos bate um desespero enorme quando comentam 

sobre como os concursos de faculdade são difíceis de passar e o quanto 

são concorridos. Por conta disso, muitos de nós, sem condições de arcar 

com despesas de cursos, entendemos que aquele não é o nosso destino. 

Sem ter contato com pessoas importantes e com o mundo profissional, 

muitos jovens se perdem no caminho por não se sentirem capazes o 

suficiente de serem “alguém”.

Eu conheci o Pão dos Pobres por uma divulgação na Internet e me 

inscrevi, pois sabia que teria que começar cedo se quisesse ter pelo menos 

algo razoável futuramente. Sem muita base, não me imaginava perto 

de grandes empresários, por exemplo. Fiz uma entrevista e consegui a 

vaga. Até então, eu imaginava que seria mais um daqueles cursos onde 

aprendemos a como se portar em uma entrevista. Mas com o passar do 

tempo, eu notei que não era como eu pensava. Na verdade, era como se 

alguém tivesse esperança de que eu pudesse me tornar grande.

Superando as minhas expectativas, me fizeram ver uma capaci-

dade que eu não sabia que tinha, me senti confiante, determinada e 

passei a enxergar que eu também posso, que aquilo que antes parecia 

algo inalcançável se tornou totalmente possível. Hoje sei que, com a 

base que o Pão dos Pobres me deu, eu serei uma excelente profissional. 

Alessandra Colares

19 anos

Curso: Assistente Administrativo
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A oportunidade

Sempre fui uma menina muito sonhadora, daquelas que quer conquis-

tar tudo o que puder. Ao mesmo tempo, sempre tive a consciência que, 

para realizar meus sonhos e obter sucesso, teria que me dedicar muito. 

Em janeiro, jamais imaginei que minha vida mudaria tanto. 

Em março, por conta da Covid-19, foi preciso ficar duas semanas em 

casa, que se transformaram em oito meses cheios de emoções, choro, 

alegria, tristeza e saudade de muitas pessoas, mas sempre tentei pensar 

positivo em meio ao caos. Final de outubro, fui chamada para uma 

entrevista, um misto de nervosismo e frio na barriga. Após a entrevista, 

aquela dúvida: “Será que fui bem?”, e assim fiquei até saber o resultado. 

Sim, fui selecionada, ufa!

Então, dia 3 de novembro de 2020, entrei para o Pão dos Pobres 

para fazer o curso de Assistente Administrativo. Em pouco tempo de 

curso, pude ver a enorme influência que o Pão tem na vida das pessoas, 

o quanto tem se preocupado com as pessoas e com a aprendizagem ao 

longo dos anos de dedicação e trabalho árduo.

Espero ter experiências ótimas no Pão, me desenvolver, aprender 

muito e sair de lá com a sensação de missão cumprida, pronta para 

realizar todos os sonhos que sempre almejei.

Rafaela Pinto de Castro

17 anos

Curso: Assistente Administrativo
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Tudo começou com uma indicação

O Pão dos Pobres tem a missão de potencializar o desenvolvimento 

integral da criança, do adolescente e jovem numa perspectiva solidária, 

construída por meio de práticas socioassistenciais.

Conheci a Fundação pela minha dinda, Loni Knapp, que me contou 

como o Pão funcionava. Me interessei e falei que, quando tivesse vaga, 

poderia me avisar.

Um tempo se passou até que minha dinda entrou em contato 

comigo avisando de uma vaga disponível. Era para eu levar os docu-

mentos até a Fundação e para fazer a entrevista com a Raquel, caso eu 

me interessasse. Na entrevista, contei um pouco da minha vida e disse 

que tinha interesse em fazer o curso. Assim que a entrevista terminou, 

passei na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RS para fazer mais 

uma entrevista. Passei nas duas e consegui a vaga de Jovem Aprendiz. 

Então, a minha história na Fundação O Pão dos Pobres começou 

no dia 4 de novembro de 2019 e já completou um ano e 21 dias. Enfim, 

o Pão dos Pobres me ajudou profissionalmente e pessoalmente a ser 

mais comunicativa, a ter mais experiência na área de trabalho e a 

conhecer pessoas novas com conhecimentos diferentes.

Stephanie Garcia de Almeida

16 anos

Curso: Assistente Administrativo
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Uma história de alguém que 
conhece o Pão dos Pobres

Olá, meu nome é Willian Gabriel Marques Ferreira e, neste exato 

momento que estou escrevendo, tenho 18 anos. Estou na Fundação 

O Pão Dos Pobres desde dezembro de 2017 como interno e acabei 

sendo desligado do acolhimento após atingir a maioridade. Entrei no 

Centro de Educação Profissional (CEP) em 2019 como aluno do curso 

de Manutenção de Computadores e, atualmente, estou no curso de 

Assistente Administrativo para adquirir novos ensinamentos sobre o 

mercado de trabalho.

Inicialmente, eu havia ingressado no CEP com o intuito de adquirir 

conhecimento, além de fazer novas amizades e garantir uma renda 

para utilizar futuramente. Conquistei esses objetivos e iniciei minha 

trajetória no mercado de trabalho. Atualmente, no curso de Assistente 

Administrativo, eu irei cumprir essa meta, da mesma forma que a cum-

pri no curso passado. Além de atingir esses objetivos, irei levar para 

a minha vida as lições e os ensinamentos que tenho recebido durante 

toda a minha trajetória na Fundação.

Willian Gabriel Marques Ferreira

18 anos

Curso: Assistente Administrativo
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