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Adolescentes e jovens trabalhadores e aprendizes da Assprom, alimentem
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Errar é humano, perseverar no erro é diabólico.
CARLOS CATEB - PRESIDENTE DA ASSPROM

QUER FALAR
COM A GENTE?

Curso de Robótica
Vem aí mais uma edição do curso de Robótica Básica e Internet das Coisas! Legal, né?
• O QUE EU VOU APRENDER NESTE CURSO? VOCÊ VAI APRENDER conceitos básicos de eletrônica,
mecânica e programação, por meio da criação de projetos tecnológicos relacionados à área da
Robótica.
• O QUE É ROBÓTICA? A robótica é uma ÁREA DA TECNOLOGIA que engloba mecânica, elétrica, eletrônica, programação e conceitos de física e matemática.
• QUAIS AS OPORTUNIDADES NO MERCADO DE TRABALHO? O PROFISSIONAL de robótica pode
atuar nas áreas de engenharia mecânica, desenvolvimento de software, elétrica e automação.

GERAL:
(31) 3263-1500
CADASTRO:
(31) 3270-2206
(31) 3270-2207

Para saber mais sobre o curso de Robótica e Internet das Coisas,
ligue para (31) 3207-5640 ou pelo e-mail flaviafontenele@assprom.org.br
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TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

Teste vocacional on-line
ajuda jovens a descobrirem
qual carreira seguir
Um dos grandes desaﬁos para quem está
concluindo o Ensino Médio é saber qual
carreira ou curso escolher. Para facilitar essa escolha, a Assprom, em parceria com a
Updata, ofereceu assistência para adolescentes e jovens de maneira completamente
on-line, via plataforma Up2me, que auxiliou
os jovens a identiﬁcarem melhor suas habilidades e interesses proﬁssionais.
E foi com esse objetivo que adolescentes
e jovens, além da coordenadora dos adolescentes da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Suzane Souza, e da psicóloga
Manuele dos Reis, participaram da Oﬁcina
de Orientação Proﬁssional, no dia 16 de janeiro, na Associação.
O teste mensura os interesses que o candidato possui como quais disciplinas que ele
mais gosta na escola ou qual ambiente ele
gostaria de trabalhar. No ﬁnal do processo,

o candidato sabe qual é a área em que possui maior aﬁnidade (humanas, biológicas
ou exatas) e tem acesso aos cursos mais
indicados ao seu perﬁl.
Ministrada pelos fundadores, Gessé Pereira
e Daniel Mascarenhas, a Oﬁcina vem ajudando diversos participantes a deﬁnirem
seu futuro. “O teste é muito rápido e foi desenvolvido para analisar o perﬁl proﬁssional
de cada participante. Com isso, esperamos
que o jovem experimente um pouco da proﬁssão para que tome uma decisão com
maior assertividade e segurança”, explicam.
Para a aprendiza Nikole Samantha Carvalho, aluna do 3º ano do Ensino Médio, a
plataforma ajudou a conﬁrmar suas decisões. “É a primeira vez que faço um teste
vocacional e o resultado foi exatamente o
que eu pretendo, que é o curso de Direito”,
comenta.

Mais informações pelo telefone (31) 3263-1584

Visita motiva
os jovens a
empreenderem
Em janeiro, aprendizes da Assprom
visitaram a Seed - Startups and
Entrepreneurship Ecosystem Development - onde conheceram o
funcionamento da plataforma. Os
jovens foram recebidos pela community manager, Tássia Junqueira,
que apresentou a principal missão
da empresa e foi responsável por
conduzir a palestra sobre startups.
A palestrante abordou os principais aspectos que envolvem uma
startup, o que a diferencia de uma
empresa comum e, principalmente,
o quanto é importante a empresa
ter uma boa base tecnológica.
Ela explicou que o Seed é um programa do Governo de Minas Gerais
de aceleração de startups para empreendedores que queiram desenvolver seus negócios no Estado.
Todos os anos são abertos editais
para incentivar os empreendedores
a criarem um produto e alavancarem suas startups. Em 2018, quarenta empresas se inscreveram.
A aprendiza Damiane Ketlly ﬁcou
surpresa com a dimensão que uma
startup pode alcançar. “Com ideias
simples e eﬁcazes, uma startup
pode crescer muito. Hoje, aprendi
mais sobre o empreendedorismo e
como ele funciona e que não é apenas abrir uma empresa”, completou.
Ao longo do ano, a Assprom realiza
diversas visitas técnicas para adolescentes trabalhadores, aprendizes
e jovens que se desligaram da entidade. Para mais informações, entre
em contato com Danielle Fonseca
pelo telefone (31) 3263-1584.

Durante a Oficina de Orientação Profissional, os adolescentes puderam conhecer mais
suas habilidades e talentos, necessários para focar na construção de uma carreira sólida

FEVEREIRO 2019

Jovens na visita à Seed, em 10/01
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CAPACITAÇÃO

Qualiﬁcação proﬁssional é foco
de curso oferecido pela Assprom
O núcleo familiar é a base fundamental para que o adolescente possa se
desenvolver de forma saudável e segura. A Assprom, por meio do Projeto
de Atenção à Família (PAF), desenvolve
ações que integram e aproximam as
famílias do processo de formação de
seus ﬁlhos.
Também realiza cursos e oﬁcinas de

geração de renda, com o propósito de
oferecer alternativas de melhoria do orçamento familiar.
Em janeiro, a Associação promoveu o Curso de Manutenção de Celulares para os
familiares dos adolescentes. “A Assprom,
em parceria com a RM Telefonia, quer
oferecer, aos participantes, qualiﬁcação
proﬁssional em uma área atual do mer-

Pais participam do Curso de Manutenção de Celulares

cado de trabalho e que proporcionará
novas oportunidades. Celulares estão
presentes em todos os lugares e é quase impossível encontrar alguém que não
tenha um. Por isso, este curso pode proporcionar ótimas chances de ganho extra
e de trabalho, já que a demanda é alta”,
ressalta Daniela Marques, funcionária da
Assprom, responsável pelo acompanhamento do curso.
Sérgio Aparecido Costa, pai do adolescente trabalhador Gabriel Nascimento Costa, está animado e vê uma boa
oportunidade para abrir seu próprio
negócio. “Fiquei feliz em adquirir conhecimento em uma área tão atual do mercado. Após o curso, pretendo adquirir o
maquinário e continuar me qualiﬁcando,
pois poderei trabalhar com um amigo
que tem uma loja. Iremos agregar mais
esse trabalho e, quem sabe, futuramente,
posso abrir um negócio próprio com meu
ﬁlho Gabriel”, comemora.

Oﬁcina promove economia e integração da família
Aprender uma nova técnica de artesanato,
economizar nas compras de material escolar e se socializar, num ambiente muito
agradável, tudo isso foi o que as oﬁcinas de
Material Escolar e de Peso de Porta, realizadas pela Assprom, proporcionaram aos
participantes.

atividades. “O resultado foi excelente! Além
de aprender a personalizar o caderno e o
estojo, pude utilizar a técnica também para
encapar os livros do jeito que a escola pede. Cheguei em casa e dei para minha irmã
um caderno mais elegante e bonito para
ela estudar”, contou.

Material Escolar
Adriana Carla da Silva, mãe da ex-adolescente trabalhadora Nicole Júlia da Silva,
ministrou a atividade. Ela se tornou parceira da Associação e tem oferecido oﬁcinas
para outras pessoas. “É com muito carinho
que volto à entidade. Sempre gostei de
artesanato e a Assprom me deu a possibilidade de me especializar mais. A partir
do aprendizado da capa de caderno e do
estojo, os participantes conseguirão fazer
outros produtos”, aﬁrmou.

Peso de Porta
Em janeiro, adolescentes trabalhadores e

O aprendiz Leandro Santos, do Biocor Instituto, participa sempre que pode dessas
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seus pais participaram da Oﬁcina de Peso
de Porta, cujo objetivo foi possibilitar a interação dos jovens com sua família. A atividade foi orientada pela oﬁcineira Sandra
Rodrigues dos Reis, mãe da adolescente
trabalhadora Paola Sabrina Rodrigues.
As oﬁcinas são divulgadas no Jornal da
Assprom (página 8) e nas redes sociais da
entidade. Fiquem atentos e participem!

Participantes das oficinas mostram, orgulhosos, suas peças prontas
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NA CONTRATANTE

PBH e Assprom oferecem oﬁcina #Partiu

#Partiu prepara o jovem para novas oportunidades de reinserção no mercado de trabalho, após o desligamento da Assprom

A

Assprom oferece aos jovens do
Programa de Promoção do Adolescente Trabalhador (PPAT), em
fase de desligamento, oﬁcinas para ampliação do currículo e apresentação de opções de geração de renda. Elas são realizadas em parceria com a Prefeitura de BH,
por meio do Acessuas Trabalho, e possibilitam novas perspectivas de reinserção no
mercado de trabalho. No total, 95 adolescentes já participaram da atividade.
Na Oﬁcina de Informação Proﬁssional
#Partiu (Projeto Ajustando o Rumo Traçando Itinerários), são trabalhados conteúdos como empreendedorismo, recoloca-

ção no mercado de trabalho, planejamento
ﬁnanceiro, etapas de um processo seletivo,
e outros. Por mês, é realizada uma oﬁcina
que contempla quatro encontros de quatro
horas.
“O que mais se espera com o #Partiu é
que o jovem consiga construir uma nova
perspectiva para o período pós-Assprom.
Enﬁm, buscamos orientar esse proﬁssional que sai de um momento de aprendizado ímpar e use isso a seu favor, sabendo
onde concentrar esforços em prol de sua
ascensão proﬁssional e pessoal”, reforçou
o coordenador de Projetos do Programa
Acessuas Trabalho, Ulisses Samarone.

Para a adolescente trabalhadora Ana Gabriela Guimarães, a Oﬁcina foi uma oportunidade para construir seu projeto de vida. “Neste momento em que estamos nos
desligando da entidade, ﬁcamos um pouco
perdidos, sem saber o que fazer e a Oﬁcina
foi muito importante por trazer a perspectiva de um futuro bom pela frente. Aprendi com as pessoas e com as atividades.
É muito importante falar com quem está
saindo da Assprom e mostrar quais são as
possibilidades, que caminhos a gente pode
escolher para a construção de um futuro
proﬁssional e que só depende do potencial
de cada um”, aﬁrmou.

Assprom e Governo de MG: sucesso do Programa eZAPe!
Com muita animação, adolescentes trabalhadores da Cidade Administrativa organizaram
a Feira de Empreendedorismo, colocando em prática a teoria aprendida durante o Programa eZAPe! Virtudes Empreendedoras, parceria da Assprom com o Instituto Iamar. O
evento aconteceu no mês de dezembro, no prédio Gerais. A Feira fez tanto sucesso que o
gestor do programa eZAPe!, Marcelo Spotto, e a interlocutora de Sistema de Informação
do Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, Rita Cássia, enviaram depoimentos
para a equipe da Associação.
“Gostaria de deixar os parabéns pela realização da Feira de Empreendedorismo, foi excelente! Incentivamos as instituições a realizarem este evento, pois o resultado vem materializar os projetos desenvolvidos pelos jovens na plataforma. Mais uma vez, deixo meus
parabéns pela dedicação e empenho de todos os educadores que estiveram à frente do
Programa!”, ressalta Marcelo Spotto.
“A Feira foi muito interessante e as propostas dos adolescentes foram inovadoras. Um
evento como este, realizado pelos jovens da Assprom, é muito importante, porque os prepara para o mercado, além de despertar o espírito empreendedor, a criatividade e o conhecimento prático. Foi uma grande oportunidade dos jovens empreendedores mostrarem suas ideias. Queremos parabenizar a iniciativa da Assprom e do Instituto Iamar, pois
estão incentivando à educação empreendedora nos adolescentes”, destaca Rita Cássia.
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Programa eZAPe!, na Cidade
Administrativa, foi um sucesso
entre os jovens aprendizes
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REPORTAGEM DE CAPA

PARCERIA ASS

Quatro décadas promo
e formação integral a m
Presidente do TJMG
elogia parceria
com Assprom
O Presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG), Desembargador Dr. Nelson Missias de Morais,
ressalta a importância do trabalho da
Assprom:
“O TJMG sente-se gratiﬁcado por manter essa PARCERIA de quatro décadas
com a Assprom e poder ostentar não
só números grandiosos – como a
formação de mais de dez mil jovens
– mas, principalmente, a qualidade
dos resultados alcançados. O próprio
Tribunal tem, hoje, em seus quadros,
diversos servidores cuja origem é da
PARCERIA TJMG/Assprom. Em outras
esferas do Poder Judiciário, há também servidores, inclusive magistrados,
originados desse trabalho proﬁssionalizante de adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade.
Nossa disposição, portanto, é não
só a de manter a PARCERIA, mas de
buscar sempre caminhos para sua
ampliação, que possam nos levar a
dar assistência efetiva à juventude,
talvez o segmento populacional brasileiro mais sacriﬁcado pelas sucessivas crises que temos enfrentado. A
essa gratiﬁcação do TJMG, agrego a
minha pessoal, pois, iniciei minha vida proﬁssional, ainda menor de idade,
atuando em cartório no interior de
Minas, e sei como é fundamental ter
uma iniciação bem orientada. Nossos
parabéns, portanto, à Assprom e nossos renovados votos de que o sucesso do trabalho permaneça”.
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Atualmente, mais de 485 adolescentes trabalhadores da Assprom/TJMG, em 109 comarcas, tê
e se preparam para o mercado de trabalho

H

á mais de quatro décadas, a
Assprom desenvolve a formação
integral de adolescentes e jovens
em vulnerabilidade social. Ao longo de sua
história, já passaram pela entidade mais de
90 mil jovens.

Assprom e TJMG geram oportunidade de
desenvolvimento pessoal, proﬁssional e inclusão social para milhares de adolescentes
e jovens. Atualmente, são mais de 485 adolescentes aprendendo e atuando na capital
mineira e em 109 comarcas de Minas Gerais.

Parte desse resultado se deve às parcerias
com empresas privadas e órgãos públicos.
Governo do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
PGJ-MPMG, ALMG, DEER/MG, AGE/MG,
CMBH, PBH, Petrobras, Banco Mercantil,
Fundação Dom Cabral, hospitais Mater Dei,
Madre Tereza e Biocor, dentre centenas de
parceiros, fortalecem e tornam realidade a
missão da Assprom que é a de realizar a promoção social de adolescentes e jovens, por
meio da integração ao mundo do trabalho.

Nesse cenário, a Assprom coleciona histórias vencedoras. Destaque para a Juíza
da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte,
Cláudia Eunice Rodrigues; Delegado do Ministério Público, Denilson dos Reis Gomes;
Professor da Uemg e Vice-Presidente da
Assprom, José Eustáquio de Brito e o Médico, Gustavo Duarte.

O Tribunal de Justiça é exemplo de parceria
de sucesso. Desde 1º de fevereiro de 1977,

A adolescente trabalhadora Thainara Rodrigues Pereira representa os mais de 3
mil adolescentes, que, atualmente, estão
aprendendo e construindo o futuro na Associação. “Ser ‘Assprom’ é muito bom, pois
aprendemos a ter responsabilidade e nos
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SPROM/TJMG

ovendo inclusão social
mais de 90 mil jovens
Projetos vencedores
Assprom/TJMG
Além do excelente aprendizado técnico adquirido durante o Programa, os
adolescentes trabalhadores do TJMG, também, têm a oportunidade de
desenvolverem suas habilidades em diversas ações realizadas em parceria com a Assprom.
• PROGRAMA OLÉ: Iniciativa da Vara Infracional da Infância e da Juventude,
por meio da Desembargadora Dra. Valéria Rodrigues, entre 2009 e 2012,
atendeu 14 jovens, com ﬁnalidade preventiva, retirando o adolescente do
meio da criminalidade, diminuindo a reincidência, promovendo o resgate da
cidadania e a reinserção social.
• PROJETO PORTO: Objetiva a contratação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Já foram beneﬁciados 56 jovens.

êm a oportunidade do primeiro emprego

preparamos para o tão concorrido mercado de trabalho. Estou muito feliz com o
meu emprego”, aﬁrma.
De acordo com a coordenadora dos adolescentes trabalhadores do Fórum Lafayetti, Dalmi Silva, é imprescindível que
as empresas e órgãos públicos reconheçam a importância de ter adolescentes
em seu quadro proﬁssional. “A inserção,
desde cedo, no mercado de trabalho, ajuda no amadurecimento e faz com que os
jovens aprendam sobre comprometimento
e responsabilidade, além de desenvolver
sua autonomia. A experiência do primeiro
emprego aqui no Tribunal, por exemplo,
proporciona a chance de os jovens desenvolverem competências importantes,
que irão contribuir para que eles possam
colocá-las em prática em suas proﬁssões
no futuro”, enfatiza.
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• MUSEU DO JUDICIÁRIO: São promovidas visitas mediadas com atividade
prática de júri simulado. Mais de 300 adolescentes atendidos.
• ORQUESTRA JOVEM: Oferece aprendizado musical a adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mais de 200 adolescentes foram beneﬁciados,
desde 2012. Muitos se tornaram monitores na Orquestra.

A Orquestra da Coinj é um exemplo da parceria entre Assprom
e TJMG, que forma jovens músicos e revela talentos
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CURSOS, OFICINAS E EVENTOS

FEVEREIRO e MARÇO

Para adolescentes trabalhadores

Confira a legenda, ao lado,
e veja em quais atividades
você pode participar!

Para aprendizes

Círculo do novo emprego
• LOCAL: nova sede
• 25/03 a 29/03 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Atividade orientada
• LOCAL: Museu do Ouro (Sabará)
• 23/02 (8h às 14h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1587

Oficina de porta pano de prato
• LOCAL: nova sede
• 19/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Visita a empresa
• LOCAL: Uaitec
• 11/02 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1584

Sessão de cinema comentada
• LOCAL: Shopping Cidade
• 16/02 - SÁBADO (14h às 18h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1578/1587

Para ex-adolescentes trabalhadores
Para ex-aprendizes
Para pais ou familiares

Desenvolvimento profissional
para o mercado de trabalho
• LOCAL: nova sede
• 13/02 a 15/02 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Oficina de decoupagem no biscuit
• LOCAL: nova sede
• 14/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1586

Oficina puxa saco em juta
• LOCAL: nova sede
• 21/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Digitação
• LOCAL: nova sede
• DATA: de segunda a sexta
• HORÁRIOS: variados
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Técnicas de leitura e
compreensão de textos

• LOCAL: nova sede
• 02/02, 09/02, 16/02 (8h às 12h - sábados)
• 25/03, 26/03 e 27/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Excelência no atendimento ao cliente
• LOCAL: nova sede
• 12/02, 13/02 e 14/02 (8h30 às 11h30)
• 19/02, 20/02 e 21/02 (13h30 às 16h30)
• 09/03, 16/03 e 23/03 (8h30 às 11h30 sábados)
• 12/03 a 14/03 (13h30 às 16h30)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5640/3263-1591

Excell básico
• LOCAL: nova sede
• 09/02 a 16/03 (8h às 11h45)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1589

Encontro com pais e mães
• LOCAL: nova sede
• 21/02 (17h às 19h)
• 21/03 (17h às 19h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1590

Raciocínio lógico matemático
• LOCAL: nova sede
• 25/02 e 26/02 (8h às 12h)
• 21/03 e 22/03 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Oficina e kit de costura
• LOCAL: nova sede
• 22/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1581

Língua portuguesa - reflexão e prática
• LOCAL: nova sede
• 05/02 a 08/02 (13h às 17h)
• 12/03 a 15/03 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3207-5643

Princípios básicos de matemática
financeira e estatística
• LOCAL: nova sede
• 12/02 a 15/02 (13h às 17h)
• 19/03 a 22/03 (8h às 12h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

Marketing pessoal e
desenvolvimento profissional
• LOCAL: nova sede
• 18/02 a 26/02 (13h às 17h)
• INSCRIÇÕES: (31) 3263-1592

* É reservado à Assprom, o direito de cancelar ou adiar quaisquer cursos, eventos e oficinas, caso não haja número suficiente de participantes
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**Nova sede: Assprom, Rua dos Guajajaras, 43 - Boa Viagem

HISTÓRIA DE VIDA

“A Assprom me proporcionou
uma experiência insubstituível”
fabiana cristina souza pinto (foto), 37
anos, analista de negócio, fala da importância da Assprom em seu desenvolvimento pessoal e sua vida proﬁssional
JORNAL DA ASSPROM: Como foi sua
primeira experiência proﬁssional?
FABIANA CRISTINA: Foi fantástica! Aprendi muito. Comecei em 1995, na telefonia da
sede da Assprom. Em seguida, surgiu uma
oportunidade para trabalhar na Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde ﬁquei até meu desligamento da Associação. Na época, ﬁz cursos de datilograﬁa, DOS e Excelência no Atendimento ao
Cliente, que foram muito importantes para
o meu currículo e eram uma inovação.
JA: E a sua trajetória após o
desligamento da Assprom?
FC: Fiquei alguns meses desempregada,
porém, como o meu currículo era muito
bom, por causa da Assprom, logo consegui um emprego em um escritório de representação. Depois, consegui uma oportunidade na Concessionária Citröen como
telefonista. Ainda na Citröen, surgiu uma
vaga na área de marketing. Depois, consegui uma oportunidade para trabalhar
na área de marketing no Bahia Shopping.
Nesse período, o presidente da Sicoob
Cofal me chamou para trabalhar lá. Não

Arquivo pessoal

recusei e já estou aqui há 14 anos.
JA: Hoje, qual é a sua área de atuação?
FC: A Sicoob Cofal é uma cooperativa de
crédito, como se fosse um banco. Sou
analista de negócio, mas já passei por vários setores como área de conta corrente,
analista de cobrança e analista comercial.
JA: Muitos adolescentes trabalhadores
atuam na Sicoob Cofal. Como é o seu
contato com eles, uma vez que você também foi da Assprom?
FC: O Presidente da Sicoob Cofal tem como
propósito a contratação de ex-adolescentes da Assprom porque ele admira o aprendizado promovido na entidade. Por isso, a
maioria dos funcionários atuais foram da
Assprom. O meu contato com os adolescentes é muito tranquilo. Quando entra um
jovem, faço questão de ensinar o que sei
para eles porque já passei por essa experiência que eles estão passando.
JA: Que análise você faz da sua vivência
como adolescente da Associação?
FC: A Assprom fez com que me desenvolvesse como pessoa e como proﬁssional, pois me proporcionou uma experiência insubstituível. Me deu a oportunidade
de mostrar meu potencial e de conseguir
entrar no mercado de trabalho. Se não
fosse a entidade, eu não teria as oportu-

nidades que tive. A Assprom é tudo para
mim. Adquiri muita experiência e recebi
uma ótima base para trabalhar em qualquer emprego ou área que precisar. Sei
que se eu sair da Sicoob Cofal hoje, com
certeza, não ﬁco desempregada porque
tenho várias experiências e isso foi por
causa de meu tempo na Associação.
Gostaria também de mandar um abraço
para os proﬁssionais, que ainda continuam
na instituição, os quais recordo com muito carinho: Beth, Jésus, Alexandre, Marcelo, Leusita, Vanessa. Foi muito bom
conhecer vocês!

ENEM 2019

Parceria Assprom e FJP prepara jovens para o Exame
Os resultados do último Enem mal foram
divulgados e os estudantes já estão de olho
no Exame deste ano. Apesar das provas
parecerem distantes, é importante se dedicar aos estudos para quem quer conquistar
uma vaga no Ensino Superior. No dia 24 de
janeiro, a Assprom selecionou, por meio de
uma prova, 20 jovens para participarem do
Pré-Enem, desenvolvido, em parceria, com
a Fundação João Pinheiro (FJP).
Essa parceria acontece desde 2016 e
oferece para os adolescentes, de forma
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gratuita, aulas de física, química, biologia,
história, geograﬁa, língua portuguesa, literatura, inglês, redação, álgebra e geometria. Professores e monitores são voluntários e, em sua maioria, estudantes da FJP
e da UFMG.
As aulas vão até outubro e acontecem na
Fundação João Pinheiro. Os alunos têm
acesso a todos os recursos disponíveis
para a realização das atividades do curso
e contam com a infraestrutura oferecida
pela Fundação.

Adolescentes fazem a prova
de seleção para o Pré-Enem
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ENTREVISTA

A importância da língua portuguesa
no trabalho, na escola e na vida pessoal
Dona de um dos preparatórios mais famosos para concursos, a professora Flávia Rita, em entrevista
exclusiva ao Jornal da Assprom, fala sobre o domínio da língua padrão e sobre as variedades de linguagem
JORNAL DA ASSPROM: Para muitas pessoas, a língua portuguesa é considerada
um “bicho de sete cabeças”. Por quê?
FLÁVIA RITA: Considero dois pilares que
fazem com que a língua portuguesa seja complicada para muitos. O primeiro é
porque ela é pouco estimulada, principalmente em âmbitos de leitura. O segundo é
o fato de, às vezes, os textos trabalhados
no ambiente escolar, não serem atrativos
e nem terem uma convergência com a idade daquele educando. Muitas vezes, o tema tratado não tem uma aﬁnidade com a
realidade da pessoa que está trabalhando
aquele texto; e aí, os aspectos linguísticos
acabam ﬁcando em segundo plano porque
não se torna atraente e o aprendizado ﬁca
menos efetivo.
JA: E o pouco estímulo à leitura também
diﬁculta o aprendizado?
FR: Com certeza. Nós somos um país que
tem uma internet ainda muito cara, então,
por mais que a gente diga que a leitura foi
ampliada por meio das plataformas digitais, sabemos que isso não é uma realidade
para todos. A mesma coisa acontece com
os livros, que acabam sendo ainda muito
caros. Dentro do orçamento familiar, que é
sempre mais apertado, não se incluem ferramentas de leitura e aí a língua portuguesa
vai ﬁcando distante da realidade do aluno.
A prática da escrita também é desestimulada tanto em casa quanto na escola.
JA: Leitura pressupõe habilidade de interpretação de texto. Como desenvolvê-la?
FR: Habilidade em interpretação de texto
está diretamente ligada ao nosso acesso
aos diversos gêneros textuais. A interpretação depende de três fatores básicos. O
primeiro é o conhecimento do campo semântico do texto, ou seja, a pessoa deve

ter um mínimo de noção acerca do assunto sobre qual o texto está tratando. O
segundo é o conhecimento lexical, ou seja,
o acesso ao vocabulário utilizado no texto.
Por ﬁm, o terceiro corresponde ao preparo do leitor para entender os mecanismos
coesivos, ou seja, as referências que acontecem dentro do texto e as estruturas, macro e micro, nele presentes. Falo, aqui, da
capacidade de decodiﬁcar a informação de
maneira correta, de acordo com o que está
expresso no texto.
JA: Muitas atividades proﬁssionais exigem de nós uma comunicação verbal
eﬁciente e boa redação. O que fazer para
alcançar esses objetivos?
FR: Para isso, precisamos pensar em três
pilares. O primeiro corresponde ao conhecimento do arcabouço gramatical, o qual
inclui o vocabulário, o uso de conectores,
as regras básicas de concordância, de
sintaxe, de regência, de colocação pronominal, de emprego de pronomes, entre outros. O segundo, por sua vez, equivale ao
nível de informatividade do leitor, uma vez
que não adianta saber escrever com clareza se o conteúdo não se mostra relevante
para quem o lê. Já o terceiro pilar diz respeito à compatibilidade entre a estrutura e
o gênero textual solicitado. Ou seja, deve-se ter conhecimento suﬁciente acerca do
gênero produzido de maneira a manifestar
domínio de expressão por meio da escrita.
Acho que isso é o mais importante.
JA: Como professora especializada em
português para concursos, que dica você
daria para os jovens que têm planos de investir em uma carreira pública?
FR: Eu diria que o português é a base para
qualquer um que vai fazer um concurso público. As carreiras públicas são atraentes,

Professora Flávia Rita dá dicas
sobre a língua portuguesa

ser servidor é uma missão muito importante porque, aﬁnal de contas, os servidores vão prestar serviços para a população
brasileira. Então, eu diria que é necessário,
principalmente, o investimento de tempo. Costumo dizer que é menos dinheiro e
mais tempo, a pessoa tem que se dedicar
mesmo. É necessário um planejamento
de médio e de longo prazo. Em geral, para
uma pessoa ingressar em um cargo público, atualmente, serão necessários dois a
cinco anos, em média, estudando com aﬁnco. Assim, investir em uma carreira pública
signiﬁca fazer um planejamento de médio
e de longo prazo, de modo a conseguir se
dedicar plenamente a esse planejamento,
a começar pelas disciplinas básicas. Essas
são aquelas matérias que são cobradas,
normalmente, na maioria dos concursos,
tanto nos de nível médio como nos de nível
superior, como português, direito administrativo, direito constitucional, informática e,
em alguns certames, raciocínio lógico.

Conﬁra a entrevista na íntegra com a professora Flávia Rita no site da Assprom (www.assprom.org.br). Não perca!
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NOSSA VOZ

Volta às aulas: adolescentes e jovens
se preparam para retomar os estudos

Na sala de aula é preciso ter muita
concentração para estudar

A

qualiﬁcação para o mercado de
trabalho se inicia com os estudos. Acordar cedo, tomar café
e correr para não perder o ônibus. Ficar,
em média, quatro horas e meia sentado
(a) prestando atenção (ou não) no que
o professor explica e conciliar escola e
trabalho, fazem parte da rotina de jovens que, como nós, buscam melhores
oportunidades de trabalho.
Essa rotina pode não ser muito atrativa,
mas é preciso ter consciência de que
os estudos são fundamentais para se
alcançar diversas metas. A escola é a
nossa melhor garantia de sucesso.
Na escola, jovens e crianças desenvolvem senso crítico, convívio com outras
pessoas, lidam com a diversidade e, principalmente, ganham conhecimento.
As instituições de ensino estaduais e municipais do Brasil estão aqui para ampa-

rar a população, trazendo conhecimento
para os jovens crescerem e evoluírem
mentalmente e socialmente. Algumas delas disponibilizam material escolar completo com mochila, cadernos e lápis. Isso
representa um incentivo a mais para as
crianças e jovens aprenderem, desde cedo, o real valor dos estudos em sua vida.
É possível observar que, para conseguir
um bom emprego, é necessário ter, no
mínimo, o Ensino Médio completo. Vale
lembrar que muitas empresas já exigem
o Ensino Superior.
Por isso, tenha sabedoria na volta às
aulas, trate todos com respeito, absorva o máximo possível dos conteúdos
que são oferecidos durante o ano letivo.
Obstáculos existem, mas não se afaste
de seus objetivos por isso. Com esforço,
tudo é possível e com a educação o ser
humano vai longe.

Enem
O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) é a principal forma de acesso
às vagas em universidades públicas
e privadas do País. Por meio dele, é
possível se inscrever no Sistema de
Seleção Uniﬁcada (Sisu) e disputar
vagas para o Ensino Superior.
A previsão é de que as provas
deste ano sejam em novembro. O
edital será publicado no mês de
abril, ﬁque atento ao site do Inep:
https://enem.inep.gov.br
A Assprom, em parceria com a
Fundação João Pinheiro, promove
o Pré-Enem para adolescentes e
jovens que vão prestar o Exame no
ﬁnal do ano.

Quer dar uma turbinada nos estudos em 2019? O Acompanhamento Escolar da Assprom está aqui para apoiá-lo. Ligue para (31) 3263-5612

*Página produzida pelos aprendizes que participam do Projeto Jovens Jornalistas da Assprom
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GALERIA

Evento de fim de ano do DEER Jovem, realizado em 13/12/2018

“Sou jovem aprendiz na
Comarca de Machado.
Estou superfeliz
pelo meu trabalho!”
Larissa Lopes

ento do curso de Desenvolvimento
“Queremos que a foto do encerram
alho saia no jornal”.
Trab
Profissional para o Mercado de
PAF
Participantes do

“Assprom foi a melhor coisa
que já aconteceu na minha
vida. No Tribunal de Justiça
da Raja Gabaglia, conheci
uma amiga que é a melhor
pessoa do mundo, a Júnia”.
Thiago Oliveira

“Eu e meu colega Thiago
gostaríamos de aparecer
no Jornal da Assprom,
representando a
TV Minas!”.
Moisés Fernandes

TEM MUITO MAIS NAS NOSSAS REDES
SOCIAIS E NO SITE DA ASSPROM
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Assprom (Oﬁcial)

asspromoﬁcial

Assprom Oﬁcial

www.assprom.org.br

Assprom Oﬁcial

ADOLESCENTES TRABALHADORES E APRENDIZES
O Jornal da Assprom é produzido especialmente para vocês
e suas famílias. Por isso, a participação de todos é muito importante.
Mandem fotos ou sugiram assuntos que gostariam de ver por aqui.
e-mail: comunicacao@assprom.org.br
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