
O FUTURO DO TRABALHO 

 A JA Minas Gerais acompanha as mudanças que estão acontecendo no mundo e os jovens 

que não possuem acesso a uma educação de qualidade serão os mais prejudicados. Por isso, 

a  escolha do público prioritário do projeto foi proposital, tendo em vista tratar-se de 

públicos em vulnerabilidade. Pesquisas apontam que grande parte dos jovens que chegam 

ao 9º ano do ensino fundamental não se matriculam no 1º ano do ensino médio, por 

diversos motivos e, temos também que parte dos que se matriculam abandonam nos 

primeiros anos do ensino médio. Entre os motivos principais temos a falta de motivação dos 

estudantes em permanecer na escola, devido a uma percepção do que é aprendido na 

escola não é aplicado na vida pessoal e profissional. Frente a este cenário, nosso projeto 

tem como propósito mostrar aos jovens a importância de se qualificarem para que 

construam uma carreira de sucesso.  

OBJETIVO GERAL:  Promover uma nova metodologia de aprendizagem que prepara os 

jovens com as ferramentas e habilidades exigidas para as carreiras que estão em 

crescimento, considerando a 4ª Revolução Industrial despertando neles as competências e 

habilidades exigidas no mercado de trabalho.  

PÚBLICO-ALVO: Serão 5.100 jovens entre 13 e 18 anos, regularmente matriculados em 

escolas públicas e residentes temporários em unidades de acolhimento institucional do 

município de Belo Horizonte. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 10.000 pessoas 

Os jovens participantes desse programa terão a missão de dissemiar o conteúdo para a 

comunidade escolar como um todo, professores, pais, alunos e moradores da região.   

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Iremos atender as escolas indicadas pela secretaria de educação 

como as prioritárias em qualquer uma das nove regionais de Belo Horizonte. 

EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto será executado durante 12 meses. 

VALOR TOTAL DO PROJETO: Para realização do projeto na integra, o valor necessário será 

de R$393.772,41 .  

ENTIDADE PROPONENTE: Associação Júnior Achievement de Minas Gerais 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3249-1652 

https://www.jabrasil.org.br/mg 

 


