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PROTRABALHO

INTRODUÇÃO

Clique e Acesse:
Introdução
O PROA
No mês de Maio os jovens do Programa de
Ensino
Integral
tiveram
aulas
que
proporcionaram
a
experiência
prática
de conteúdos pertinentes à rotina do mercado de
trabalho. Como por exemplo, estruturação do email e o que é fluxo de caixa. Já nas aulas do
núcleo
comportamental
os
jovens começaram a ampliar sua perspectiva em
relação ao auto conhecimento, sua realidade e o
que deseja para o futuro.

O Curso
Como Funciona (PEI)
Atividades Realizadas – PEI
Timeline
Empregabilidade – 2018 (Ensino Regular)
Financiadores

O PROA

Em 2007, um grupo de empresários se reuniu
com um sonho em comum: ajudar jovens com
poucas oportunidades a conquistarem o
primeiro emprego e a se tornarem donos de
suas próprias vidas. Foi dessa união que nasceu
o Instituto PROA. Como o próprio nome
remete, nosso objetivo é levar os jovens para a
ponta da vida e das oportunidades que os
façam alcançar um futuro melhor e mais
promissor.
Os jovens chegam ao Instituto com sonhos
tímidos. Essa é uma situação que muda
rapidamente durante o desenvolvimento do
programa.

Por meio de um intenso trabalho
comportamental e técnico, a instituição vem
ampliando a perspectiva de jovens em relação
à sua realidade e à ideia de futuro.

Missão
Criar oportunidades de desenvolvimento pessoal, educacional
e profissional para jovens de baixa renda.

Visão
Ser a instituição filantrópica de maior impacto permanente nos
jovens de escola pública no Brasil, que desejam uma
oportunidade de transformação em sua vida acadêmica e
profissional.

O CURSO
PROTRABALHO

Programa de
Ensino Integral
(PEI)
Atualmente o ”Projeto Da Escola
PROTRABALHO”
está
proporcionando
aos
estudantes do 3º ano do ensino
médio, das escolas de período
integral a oportunidade de
receberem o PROA dentro da
grade curricular, nas disciplinas de
preparação acadêmica e mundo
do trabalho.
As escolas que fazem parte deste
projeto piloto são: E.E. de São
Paulo e E.E. José Graldo de Lima.

Descrição das atividades desenvolvidas na
formação
Disciplinas Técnicas 141h
Auxiliar Administrativo, Comunicação, Informática e Matemática Aplicada.
Disciplinas Comportamentais 40h
Educação e desenvolvimento profissional, Autoconhecimento e
autogestão, O mundo do trabalho, Carreira, Simulação de Processo
Seletivo e Projeto de Vida.
Projeto Integrador
É a conclusão do curso onde os alunos desenvolvem um trabalho
que abordam os conhecimentos técnicos aprendidos e as
competências fundamentais para o mercado de trabalho.
Projeto de Vida
Plano de ação para carreira profissional e acadêmica, com foco no
curto e médio prazo.
Atividades Extracurriculares
Passeio em espaços culturais, workshop de estudos, workshop de
carreiras, workshop de produção textual com foco no ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) e visitas técnicas a empresas.

Como funciona o

DA ESCOLA PROTRABALHO - PEI

1º

Matrícula na escola

2º

Cursando 3º ano do Ensino Médio

FORMAÇÃO

SELEÇÃO

Formação Comportamental

Ponte Escola - Ensino Superior

Ponte Escola - Trabalho

Cultura e Educação

9 meses

EMPREGABILIDADE
PASSIVA

PROFESSOR PEI+ PROFESSOR PROA

Acesso a banco
de vagas de
emprego pelo
Portal PROA

Orientações
via
portal PROA

3 anos

Rede
(ex-alunos
PORTAL)

PROTRABALHO

PERFIL DOS
JOVENS

Dados Perfil Jovem PROA 2019

PROTRABALHO

PERFIL DOS
JOVENS

Dados Perfil Jovem PROA 2019

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Atividades realizadas em
Maio de 2019 - PEI
•
•
•
•

Percepção do Eu, Sociedade e o Mundo
Mundo do Trabalho
Aulas Comunicação
Aulas Administração

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Percepção do Eu, Sociedade e o Mundo 16/05
No final do módulo de
autoconhecimento, nossos jovens foram
desafiados a montarem sua Árvore
Genealógica. O intuito desta atividade é
promover o entendimento de como suas
origens influenciam direta ou
indiretamente suas escolhas,
comportamentos e crenças. Revisitar as
profissões dos pais, avôs, tios e o que
suas escolhas estão ligadas a essas
origens.

Mundo do Trabalho 23/05
Neste mês os jovens da Escola E.E.
de São Paulo aprenderam qual é a
estrutura de um currículo, o que o
mercado de trabalho espera e os
principais dados: pessoais, objetivo,
formação, experiências
profissionais, entre outras
caraterísticas muito importantes
para a estruturação deste
documento.

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Aulas Comunicação 23/05-28/05
O tema desta aula foi apresentação
pessoal: “Candidatando-se a uma
vaga. “
O professor pediu para os alunos que
eles idealizassem uma vaga dos
sonhos, seguindo os seguintes
critérios: cargo, salário, papéis a
desempenhar, carga horária
semanal.
Na sequência, os jovens precisaram
escrever um e-mail apresentando- se
ao empregador, justificando a razão
pela qual devem ser contratados.

Durante o desenvolvimento dessas
atividades os jovens exercitaram sua
escrita, aprofundando o
conhecimento acerca da estrutura de
um e-mail e demais gêneros de
textos empresariais.

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Aulas Administração 23/05 e 24/05
Enquanto isso na EE José Geraldo de
Lima, durante as aulas de
administração os jovens do
PROTRABALHO fizeram o seu fluxo de
caixa, pensando no consumo de casa.
A professora explicou o que
é despesa, investimento, saída e
entrada. Além disso, eles precisaram
fazer uma relação dos termos do
departamento financeiro com o que foi
encontrado no consumo de casa.

O objetivo dessa atividade é fazer com
que o jovem tenha a autopercepção de
como administrar o seu próprio
dinheiro; conhecer o organograma
da Administração Financeira, entender
a função de cada departamento, além
de melhorar o raciocínio lógico.

PEI

TIMELINE DE
FORMAÇÃO

Estamos aqui

Mês 1

Mês 2

Mês 4

Mês 3

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Atividades Práticas:
Aula Inaugural

Workshop de
Carreiras

Cine PROA

1ª Simulação
de entrevista

Workshop de
Estudos

Visita Centro
de SP

1ª Visita à
empresa

Visita ao
Museu

1º Workshop
de Português

2º Workshop
de Português

Workshop
Projeto
de Empregabilidade integrador

Evento de
Encerramento

Núcleo Técnico:
Comunicação; Matemática aplicada; Práticas administrativas; Informática e Atividades práticas.

141 h
Núcleo Comportamental:
Módulo 1 – Autoconhecimento; Módulo 2 - Propósito; Módulo 3 - Empregabilidade

40 h

PROTRABALHO

PERFIL DOS
JOVENS

Dados da Empregabilidade - 2018

PRINCIPAL
FINANCIADOR

proa.org.br

