


O QUE É PROGRAMA?
◦O Programa Adolescente Aprendiz é a parceria da 
Prefeitura de Araucária através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social com o SENAI, para viabilizar a 
entrada do jovem no mercado de trabalho na condição 
de aprendiz.



HISTÓRICO
◦ Iniciou em 2005 com cerca de 90 alunos;

◦ Departamentalização;

◦ Teste seletivo;

◦ “Tempo de despertar”;

◦ Reordenamento.



2017 – NOVA DIRETRIZ
◦ Atender quem realmente precisa;

◦ Forma de acesso;

◦ Divisão de vagas por CRAS – nota técnica.



PORTA DE ENTRADA
CRAS
◦Índice de vulnerabilidade,

◦Avaliação socioeconômica;

◦Reunião com famílias;

◦Visitas domiciliares em conjunto;

◦Interlocução com equipe do aprendiz.





CRAS COSTEIRA





PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ



Equipe
◦ 1 Coordenadora;

◦ 1 Pedagoga;

◦ 2 Instrutoras de Ensino;

◦ 2 Técnicas de Apoio;

◦ 1 Auxiliar de Serviços Gerais;

◦ 1 Estagiária.





Quem pode participar?
◦Adolescentes e jovens entre 14 a 24 anos, que estejam 
frequentando a escola ou concluído o Ensino Médio;

◦Família tem que ser atendida pela Assistência Social –
CRAS, CREAS ou COMSE.



Dados
◦Total de turmas: 12

◦Total de adolescentes e jovens atendidos: 353.

◦Total de alunos trabalhando: 140.



Assistente Administrativo E



Aux. de Linha de Produção F



Aux. de Operações Logísticas G



Assistente Administrativo H



Assistente Administrativo I



Assistente Administrativo J



Assistente Administrativo K



Aux. de Linha de Produção L



Turmas novas
No dia 27/11/2017 iniciamos 4 turmas
◦1 Assistente Administrativo;

◦1 Auxiliar de Operações Logísticas;

◦2 Auxiliar de Linha de Produção;

Totalizando 120 novos alunos.



Reuniões Periódicas
◦ Com as coordenadoras dos CRAS, CREAS e COMSE.

◦ Comitê pedagogico com SENAI, Aprendiz, COMSE, Casa de 
Acolhimento, Ministério Público e convidados.

◦ Comitê empresarial.

◦ Acompanhamento do CRAS com as famílias.



Contato com a Rede de Proteção
◦Unidade Básica de Saúde;

◦CAPS AD;

◦CAPS II;

◦Escolas;

◦Todos equipamentos da SMAS;

◦Parceria com SMTE;

◦Casa dos Conselhos;

◦Biblioteca Municipal.



Roda de conversa com a Psicóloga do 
CAPS AD.



Bate-papo com o senhor 
Bernt Entschev



Curso de Matemática Básica



Desafios
◦Empregabilidade – sensibilizar as empresas a cerca do 
trabalho do Aprendiz. Que o Aprendiz vem de situação 
de vulnerabilidade.

◦Suprir a defasagem escolar dos jovens;

◦Quebra de paradigma em relação ao empresariado 
“adolescente perfeito”.

◦Ampliar vagas.



AVANÇOS
◦ Integração dos equipamentos da Assistência Social 

(acompanhamento familiar, reuniões periódicas entre as 
equipes, reuniões com as famílias, visitas domiciliares em 
conjunto com as equipes dos CRAS, inclusão em benefícios, 
equipe mais coesa, entre outras);

◦ Inclusão social dos adolescentes mais vulneráveis do 
município;

◦ Protagonismo Juvenil;

◦ Oportunidade de acesso ao mercado de trabalho.



MENSAGEM



CONTATO
◦Secretaria Municipal de Assistência Social

Fone: 3614-1408

E-mail: smas@araucaria.pr.gov.br
◦Adolescente Aprendiz

Fone: 3901-5364

E-mail: adolescente.aprendiz@araucaria.pr.gov.br


