O Futuro do Trabalho

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROGRAMA
O programa O Futuro do Trabalho prepara os alunos com as ferramentas a habilidades exigidas para
obter e manter um emprego em setores com carreiras de alto crescimento. Serão discutidos os seguintes
tópicos principais: a 4ª Revolução Industrial, habilidades socioemocionais e interpessoais, prioridades de
trabalho, STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e outras carreiras de alto crescimento.
Duração: 4 horas (5h/a.)

ATIVIDADES

VISÃO GERAL

Entendendo a 4º
Revolução Industrial

Mostra aos alunos as profundas transformações que estamos vivenciando em
nossa maneira de viver, se relacionar e de trabalhar, trazendo a importância de
compreender o cenário atual e nos prepararmos para o futuro do trabalho.

A Nova Economia

Os alunos aprendem sobre a Nova Economia e seus tipos de empreendedores,
analisam as profissões do futuro e ficam sabendo sobre as carreiras de alto
crescimento, como as das áreas STEM.

Habilidades
Socioemocionais

Os alunos aprendem sobre Habilidades socioemocionais e por que elas são tão
importantes dentro da Nova Economia.

Habilidades
Interpessoais

Os alunos irão rever as habilidades interpessoais que são procuradas pelos
empregadores e avaliar suas próprias habilidades sociais. Eles usarão histórias
pessoais em um workshop de entrevista de emprego para comunicar essas
habilidades a um potencial empregador.

Conheça as suas
prioridades de trabalho

Os alunos aprendem que, na força de trabalho atual, as pessoas mudam de
emprego ou carreira várias vezes ao longo da vida. Isso significa que é
importante estar preparado e ser adaptável. Os alunos exploram quais de suas
prioridades devem ser suas âncoras na medida em que se preparam para
entrar no mundo do trabalho.

MATERIAIS:
O aluno recebe manual impresso e certificado de conclusão do Programa. O voluntário/orientador
recebe o manual do voluntário e certificado de mérito comunitário.
TÉCNICAS:
Os conceitos são repassados através de discussões orientadas, exercícios, trabalhos em grupo,
proporcionando um ambiente agradável para aprendizagem.
INFORMAÇÕES E CONTATO:
Junior Achievement de Santa Catarina
Av. Presidente Kennedy, 815- sala 07 – Campinas– 88101-001 – São José – SC
48 3224 8388 – 3223 5439 - jabrasil.org.br/sc – @jasantacatarina – email: contato@ja-sc.org.br

