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Apresentação
Os jovens no Brasil ainda não conseguiram encontrar o estímulo para realizarem cursos 

profissionalizantes.  A "certeza" de que o único caminho para um bom emprego passa 

pela Universidade precisa ser superada.

É claro que existem caminhos para que os jovens, ao terminarem a Educação Básica, 

possam optar por cursos profissionalizantes.

O trabalho com jovens deve indicar ao trabalho da educação e da área social que os 

caminhos para um futuro de sucesso pode ser bem plural e que hoje em dia existem 

cursos profissionalizantes de grande qualidade e que geram inúmeras oportunidades.

Esta edição da Coleção Presta Atenção 4, é dirigida aos trabalhadores da educação e 

trabalhadores sociais para que eles possam conversar com os jovens com as informações 

necessárias para que o jovem possa construir um caminho seguro para sua formação.

O Brasil tem mantido um hiato metodológico no trabalho com jovens, mas é claro que 

podemos dar um salto nesta questão e construirmos um novo modelo de atenção, 

proteção e desenvolvimento de nossa juventude.

Muitos jovens nos procuram com desejos e sonhos que parecem impossíveis. Não 

podemos tratar um sonho como impossível. Nosso papel sempre será de construir 

pontes para que os sonhos virem realidade. Sempre devemos dizer aos jovens que nada 

vai acontecer de uma hora para outra, mas que um sonho pode virar realidade se ele 

acreditar e investir neste processo de construção.

Sempre lembrando que juventude jamais será um problema. Juventude é solução.

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial da Coleção Presta Atenção!



Coordenação

1- Sempre que um jovem é atendido 
precisamos perguntar sua escolaridade. 

2- O passo mais importante que 
devemos ter com o jovem é garantir 

a matrícula dele num projeto de 
escolarização. 

3- Escolha 5 comunidades da cidade 
com base nos indicadores sociais e 
não na facilidade para o grupo. 

4- Nunca devemos desmotivar o 
jovem de seu sonho.

Que profissão legal. Boa escolha.

Qual curso quer fazer?

Quero ser piloto de helicóptero.

3- Sempre devemos perguntar 
ao jovem com o que ele gostaria 

de trabalhar. 



ENSINO
MÉDIO

EMPREGO

CURSO DE
P I L O T O

5- Devemos mostrar ao jovem que o sonho é possível, 
mas que ele precisa cumprir novas etapas

6- Devemos mostrar ao jovem que ele tem todo o direito 
de ser Piloto de Helicóptero, mas que antes ele precisa 

terninar o Ensino Médio.



5- Realize reuniões com os moradores 
para que eles identifiquem os 3 principais 
problemas da comunidade.

ENSINO
MÉDIO

EMPREGO
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Manoel Silva

7- O jovem precisa estudar e se manter, e desta 
forma é preciso buscar um trabalho ou um estágio 

remunerado para ele. 

8- É preciso dizer ao jovem que antes dele ser plioto ele precisa 
estudar e trabalhar, e que este emprego é o primeiro passo para o 

sonho dele. 



Mecânica automotiva

10- Estimular o jovem enquanto faz o 
Ensino Médio ou Fundamental, a procurar 
o SENAI e fazer cursos profissionalizantes, 
que hoje viram empregos de forma rápida 
devido a qualidade dos cursos. 

9- Estimular o jovem a fazer o Ensino 
Médio Profissionalizante. 

11- Muitas vezes o jovem tem um sonho, mas nunca chegou perto dele. 
O jovem pode querer fazer o curso de helocóptero, mas nunca ter 

andado em um. Conseguir para ele um passeio pode ser estimulante e 
confirmar o desejo dele. 



Joana nasceu com uma deficiência física. Tinha as pernas paralisadas. Seus pais, 

pensando em protegê-la,  queriam deixar que ela saísse de casa e foi assim até os 12 

anos. Ela ficava na cama e não podia fazer nada,  pois seus pais tinham medo de que ela 

se machucasse.

Uma equipe social visitou a casa de Joana e percebeu que ela tinha sonhos. Queria 

estudar, aprender e fazer uma faculdade.

A equipe conversou com os pais e mostrou para eles que Joana tinha o direito de 

estudar, trabalhar e de sonhar.

Joana colocou uma prótese metálica nas pernas, saiu da cama para a cadeira de rodas e 

aprendeu a andar de muletas.

Joana estudou, terminou o Ensino Médio com mais de 20 anos, mas queria ir em frente.

Joana foi para a Faculdade, fez concurso e hoje é uma profissional reconhecida em todo 

Brasil pela qualidade de seu trabalho.

A equipe que atendeu Joana naquela primeira visita viu que ela queria superar todas as 

adversidades e percebeu que era preciso motivar os seus pais para que os sonhos da 

menina pudessem ser reais.

A equipe não construiu obstáculos.

A equipe construiu pontes.

Joana atravessou as pontes e hoje é uma profissional da maior qualidade.

Uma história real...
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