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BOAS PRÁTICAS

Nome da escola:EE PROF CID DE OLIVEIRA LEITE
Nome da ação/prática: (opcional) PARCERIAS REMOTAS
Disciplinas envolvidas: PROJETO DE VIDA
Objetivo: Despertar no aluno o Protagonismo .
Público Alvo: Ensino Médio 2 ª série
Quantidade de alunos participantes: 20
Breve descrição da ação.
O Projete é um programa socioeducativo gratuito, fruto da parceria entre as empresas de
Ribeirão Preto. Mais do que ensinar conceitos de educação financeira, empregabilidade,
e empreendedorismo o Projete ajuda o jovem da escola pública a seguir o caminho em
busca de um futuro melhor com o objetivo de desenvolver habilidades de Comunicação,
Espírito Crítico, Perseverança, Otimismo, Liderança e Responsabilidade, contribuindo
para o desenvolvimento profissional e de cidadania, O Projete desenvolve cursos,
palestras, oficinas com alunos, sendo o produto final deste trabalho, um projeto criado
pelos alunos participantes, com supervisão e apoio dos voluntários, são colaboradores
das empresas parceiras do Projete, que estudam os conteúdos da apostila, preparam
slides, trazem filmes e exemplos visando facilitar o entendimento dos jovens. Nas
mentorias, há uma vasta troca de experiências entre todos os participantes, podendo um
ampliar o seu repertório, a partir da vivência do outro.
O trabalho do Projete é desenvolver ações que beneficiem a comunidade, o meio
ambiente entre outras ações. O resultado desse trabalho é apresentado para familiares e
parceiros no final do ano. As atividades acontecem aos sábados. Nesse período de
pandemia COVID-19 as ações acontecem via Meet. O principal objetivo do projeto é a
inserção do adolescente no convívio social e no mercado de trabalho.

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções
escritas, etc)
Alunos da turma de 2020 do PROJETE
Endy Eduarda Peres
Erick Fargnolli
Giovana T. F. De Oliveira
Graziela Cristine Batista Caldas
Isadora Contatore Barbosa
Leonardo Gramani Suy Garcia
Lucas Araújo De Almeida
Maria Eduarda S. Silva
Mariah Eduarda Dias Da Costa
Mariana Duarte Pozan
Pedro H. B. Barreto
Vinicius D. Dos Santos Atabiba
Yasmin Cristina G. P.

