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INTRODUÇÃO

Clique e Acesse:
Introdução
O PROA
O Projeto PROTRABALHO está com mais
tripulantes no barco. No mês de agosto,
iniciamos as aulas nas escolas de período
regular, estamos com mais 3 turmas nas
escolas E.E. Andronico de Mello e E.E.
José Vieira de Moraes.
Os jovens das escolas de período integral
começaram a viver na prática o módulo
de empregabilidade.
Venha conferir como o trabalho do PROA
está impactando a vida dos 217 jovens da
rede pública.

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

Timeline
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

Escola de Tempo
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
Geraldo 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
conclusão de curso onde os alunos desenvolvem um trabalho que
aborda 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)

O CURSO
PROTRABALHO

Vídeo
Institucional
PROTRABALHO

Descrição das atividades desenvolvidas na
formação
Ensino Regular
Disciplinas Técnicas 176h
Auxiliar Administrativo, Comunicação, Informática e Matemática Aplicada.
Disciplinas Comportamentais 64h
Educação e desenvolvimento profissional, Autoconhecimento e
autogestão, mundo do trabalho, carreira, simulação de processo
seletivo e Projeto de Vida.
Projeto Integrador
Projeto de conclusão de curso onde os alunos desenvolvem um
trabalho que aborda os conhecimentos técnicos aprendidos e as
competências fundamentais para o mercado de trabalho.

https://youtu.be/X5aVoKw2ItM

Projeto de Vida
Plano de ação para carreira profissional e acadêmica, com foco no
curto e médio prazo.
Atividades Extracurriculares 60
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

1º

Pré-Inscrição na Escola

2º

Aula Aberta

3º

Banca de Entrada

4º

Reunião de pais

FORMAÇÃO

SELEÇÃO

Formação Comportamental

Ponte Escola – Ensino Superior

Ponte Escola - Trabalho

Cultura e Educação

4 meses

EMPREGABILIDADE
PASSIVA

DA ESCOLA PROTRABALHO- Ensino Regular

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 da Empregabilidade - 2018

PROTRABALHO

PERFIL DOS
JOVENS

Dados Perfil Jovem PROA 2019

PROTRABALHO

PERFIL DOS
JOVENS

Dados Perfil Jovem PROA 2019

REGULAR - STATUS PROTRABALHO

REGULAR - GÊNERO

40; 31%

Total: 126

Total: 126

Feminino
Masculino
87; 69%

126; 100%

Aluno Protrabalho

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Atividades realizadas em agosto de
2019 - PEI
• Bazar de roupas socias
• Simulação de processo seletivo
• Visita à empresa

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Bazar 6/8 e 16/8
O 2° Semestre começou cheio
de novidades para os alunos
das escolas de período integral.
A equipe PROA em parceria
com as turmas: E.E. São Paulo
e E.E. José Geraldo de Lima
organizaram um bazar
beneficente com roupas
sociais, apropriadas para os
futuros processos seletivos.
Como os jovens participaram
da organização e definição das
regras do bazar, foi definido
que as roupas que sobraram
seriam entregues para
instituições de caridade,
podendo ajudar outras pessoas
que também precisam.

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Simulação de processo seletivo 8/8 e 23/8
Os professores do núcleo
comportamental são responsáveis
por organizar o simulado de
processo seletivo. Neste dia, os
PROANOS de cada escola puderam
compreender na prática como é
feito o preenchimento de dados
cadastrais e como é participar de
uma dinâmica de grupo. Nessa
atividade, eles também
desenvolveram a habilidade verbal
para apresentação pessoal e
gravaram um vídeo de 2 min, pois
em muitos processos seletivos
atuais, essa fase é importante.
Esse é o jeito do PROA de
proporcionar um aprendizado
prático e atual para os Jovens.

PEI

ATIVIDADES
REALIZADAS

Visita à empresa 7/8 e 22/8
A empresa Sage,
disponibilizou aos alunos das
escolas de tempo integral (EE
São Paulo e EE José Geraldo) a
oportunidade de conhecerem
a infraestrutura e os
departamentos dessa
multinacional britânica, que é
líder mundial em software de
gestão para pequenas e
médias empresas.
Os PROANOS gostaram muito
do clima organizacional, se
sentiram superacolhidos e
tiraram algumas dúvidas
sobre o dia a dia de uma
empresa.
Agradecemos a Sage pela
parceira!

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

1ª Visita à
empresa
1º Workshop
de Português

Visita a
empresa

Visita Centro
de SP
2º Workshop
de Português

Cine PROA

1ª Simulação
de entrevista

Workshop
de Estudos

Visita ao
Museu

Workshop
de Empregabilidade

Evento de
Encerramento
Projeto
integrador

Workshop de
Carreiras

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

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

40 h

PROTRABALHO

ATIVIDADES
REALIZADAS

Atividades realizadas em agosto de 2019
– Ensino Regular
•
•
•
•

Processo seletivo ( Banca e reunião com responsáveis)
Aula Inaugural
MC dia Feliz
Workshop de Carreiras – Salas Temáticas

Ensino Regular

ATIVIDADES
REALIZADAS

Processo seletivo 6 à 9/8
Nosso processo seletivo aconteceu no
início de agosto e foi dividido em três
etapas: aula PROA, onde o jovem tem
a oportunidade de conhecer melhor o
projeto. A segunda etapa foi a banca
de seleção, neste momento avaliamos
se o PROA se adéqua com o projeto
de vida do jovem.
Acreditamos que é importante para a
formação do jovem que ele possa
contar com o apoio de um
responsável. Por essa razão, a última
etapa é a reunião de responsáveis.
Nesse momento os familiares podem
tirar dúvidas sobre o projeto.

Ensino Regular

ATIVIDADES
REALIZADAS

Aula Inaugural 19/8
Na aula inaugural os novos
PROANOS puderam sentir como é
ser o aluno PROA. Eles vestiram o
manto, montaram o grito de
guerra, participaram do QUIZ sobre
o manual do aluno e realizaram a
avaliação diagnóstica, conhecida
por Marco 0.
Sejam muito bem-vindos ao
barco!!!

Ensino Regular

ATIVIDADES
REALIZADAS

MC dia Feliz 22/8
O nosso financiador JP Morgan,
disponibilizou para os nossos jovens
tickets para participarem do MC dia
feliz. Os PROANOS ficaram felizes em
receber esses tickets e por poderem
levar seus familiares. A proposta para
o aluno receber o cupom, era de
gerar gentiliza para o outro e foi
muito bem aceita por eles.
Em nome de todos os PROANOS
agradecemos a gentileza dessa
doação.
Gentileza gera gentileza!

Ensino Regular

ATIVIDADES
REALIZADAS

Workshop de Carreiras – Salas Temáticas 31/8
As áreas de interesse acadêmico de
todos os jovens foram mapeadas e, a
partir disto, foram criadas sete salas
temáticas contemplando os
profissionais das áreas de: artes,
comunicação, desenvolvimento de
pessoas, jurídico, negócios, saúde e
tecnologia.
Parceiros do PROA participaram do
evento e compartilharam um pouco
sobre suas trajetórias profissionais,
oportunidades e desafios da área de
atuação, possibilidades de carreira e
tiraram dúvidas dos jovens.
Pela primeira vez, foram reunidos os
jovens de ambos os projetos do
PROA: PROPROFISSÃOe
PROTRABALHO, visando promover a
integração, troca de experiências e
aprendizados.

Ensino Regular

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
Visita a
empresa

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

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

40 h

PRINCIPAL
FINANCIADOR

PROA.org.br

