
Programa Aprendiz CIEE



Quem é o CIEE?

 O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma
associação privada, sem fins lucrativos, filantrópica e
beneficente de assistência social.

 Tem por objetivo promover ações para o acesso e a
integração ao mundo do trabalho de adolescentes e
jovens.

 Atividades continuadas e planejadas e oferta de
atendimento gratuito para todos usuários.



 2003 - Início do Programa Aprendiz CIEE, em parceria com a
CAIXA, nos estados da PB, PA e AM;

 2017 - Atende 73 mil adolescentes/jovens, em cerca de 100
municípios, com destaque para a região Norte, Nordeste e
Centro Oeste;

 Equipe técnica multiprofissional – Pedagogos, Assistentes
Sociais e Psicólogos – aprox. 1.100 funcionários diretos, além
do apoio técnico e administrativo dos funcionários da sede;

 Metodologia e conteúdo pedagógico desenvolvido em
parceria com a FRM;
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Vivência do Aprendiz; Projeto de
Vida; e Diversidade: integram a
“Realidade de Mundo”, promovendo
uma relação direta com o cenário e a
realidade dos adolescentes e jovens.

Trabalhabilidade: O conceito difere
de empregabilidade, pois abarca a
capacidade de trabalhar e gerar
renda.
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• Em formato de encontros
semanais no CIEE e atividades
práticas nas empresas;

• 07 trajetos socioeducativos
+ capacitação técnico profissional;

• 50% a 70% da parte teórica do
programa compreende ações,
atividades, vivências e projetos
que contribuem para o
desenvolvimento integral do
público atendido.
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 Possibilitar o desenvolvimento da
autonomia e protagonismo, levando
em consideração os princípios da
cidadania e ética.

 Ampliar condutas de
indagação, análise, problematização
e protagonismo diante de situações
novas e sobre a realidade e a
transformação social.

 Contribuir para a permanência e
reinserção dos adolescentes e jovens no
sistema educacional.

Articular e integrar ações em rede e
contribuir com acesso dos usuários
aos serviços e benefícios das diversas
políticas públicas de promoção e
proteção social.

Estimular a participação da vida
comunitária e fortalecer os vínculos
familiares.

Possibilitar o reconhecimento do
trabalho e da educação como direito
de cidadania, e a desenvolver
conhecimentos sobre o mundo do
trabalho e competências especificas e
básicas.



atribuíram a melhora no desenvolvimento pessoal e profissionalatribuíram a melhora no desenvolvimento pessoal e profissional

afirmaram que a renda familiar foi ampliada de forma significativaafirmaram que a renda familiar foi ampliada de forma significativa

dos usuários afirmaram que houve melhora na autoestimados usuários afirmaram que houve melhora na autoestima

expressaram o aumento da percepção quanto aos seus direitosexpressaram o aumento da percepção quanto aos seus direitos

o Programa contribuiu para a reflexão e análise critica da realizada que os cercao Programa contribuiu para a reflexão e análise critica da realizada que os cerca

afirmaram que as experiências adquiridas no CIEE são levadas para a vida diáriaafirmaram que as experiências adquiridas no CIEE são levadas para a vida diária

se tornaram mais comunicativos e se relacionam melhor com os familiares e amigosse tornaram mais comunicativos e se relacionam melhor com os familiares e amigos
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Goiânia/GO

Ribeirão Preto/SP João Pessoa/PB 
Preto/SP



Brasília/DF Natal/RN

Aracajú/SE São Paulo/SP



Guarulhos/SP Barueri/SP

Salvador/BA Maceió/AL



Belém/PA

Brasília/DF

João Pessoa/PB

Manaus/AM



S. J. do Rio Preto/SP

S.J. Campos/SP

Rondonópolis/MT



ESCOLARIDADE  QUALIFICAÇÃO  1º EMPREGO
RENDA FAMILIAR  PROJETOS DE VIDA  INCLUSÃO SOCIAL PELO 

TRABALHO


