
 
 

 

Curitiba Educadora:  Programa de Formação para o Primeiro Emprego – 

PPE / Innovation Camp 

 

Data: 30 de novembro de 2021 

Horário: 14:00 h às 17:00 h 

Local: Salão de Atos – Parque Barigui – Curitiba PR 

 

O Programa de Formação para o Primeiro Emprego - PPE, lançado em 2018, 

tem como objetivo elevar o nível de empregabilidade de adolescentes com idade 

entre 14 e 17 anos, prioritariamente para o público atendido pela Fundação de 

Ação Social - FAS, em situação de vulnerabilidade e ou risco social.   

Por meio de percurso formativo, os alunos têm acesso a diversos conteúdos que 

visam promover o desenvolvimento profissional e comportamental para a 

ampliação das possibilidades de acesso ao primeiro emprego preferencialmente 

na condição de Aprendiz. Entre as temáticas os alunos recebem reforços de 

Português e Matemática laboral, informática básica, empreendedorismo, 

descobrem ferramentas de gestão, desenvolvem projetos e são estimulados ao 

autoconhecimento e percepção das suas relações com o mundo e com os 

resultados que desejam para si mesmos.   

 

O Programa atualmente é executado por meio de parcerias e cooperações com 

diversas instituições e voluntários. 

 

Durante o percurso do Programa em 2021, em parceria com a Junior 

Achievement, ofertamos o "Innovation Camp" no qual, por meio de metodologias 

ágeis e ferramentas de gestão de projetos, os alunos foram provocados a pensar 

soluções para 2 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável diretamente 

ligados ao obetivo maior do PPE: ODS4, educação de qualidade para todos e, 

ODS8, relacionado ao acesso ao trabalho decente e geração de renda. Os 

adolescentes e jovens puderam experimentar o trabalho em equipe focado em 



 
 

 

soluções, explorar conceitos de viabilidade, escalabilidade, satisfação do 

público, marketing, pitch de negócio, mapas canvas e muitas outras, discutindo 

temas de relevância global e percebendo que pode ser parte das soluções, 

saindo do campo de vítima das vulnerabilidades e mazelas sociais e entrando 

no campo do protagonismo e da construção de alternativas de superação.  

 

As ideias e projetos foram avaliados por uma banca de jurados e foram 

premiadas as 3 melhores ideias, que poderão influenciar e impactar a gestão do 

programa para os próximos anos. 

 

 

Programação 

Horário Ação  Participante  Resumo  

14:00     Abertura 
Presidente da FAS   
Fabiano Vilaruel 

Boas vindas, agradecimento aos 
convidados parceiros, sobre o 
evento das Cidades Educadoras.  

14:30 PPE 
Melissa Ferreira e Fabiano 

Vilaruel 

Apresentação do Programa - PPE, 
justificativa, importância, 
implementação. 

15:00 
Innovation 

Camp e ODS 
Roberta Carnasciali e 
Representante da JA 

O que é o Innovation Camp, como 
acontece, qual o objetivo. 
Temática ODS: importância, 
relevância. 

15:30 

Soluções 
desenvolvidas 
por alunos do 

PPE 2021 

Francielle Hass 
Solução - Equipe vencedora turma 
1 - 1º Semestre 

    
Solução - Equipe vencedora turma 
2 - 1º Semestre 

    
Solução - Equipe vencedora turma 
1 - 2º Semestre 



 
 

 

    
Solução - Equipe vencedora turma 
2 - 2º Semestre 

16:00 Depoimento 1 Matheus 
 
Ex Aluno PPE 2019 
 

  
 
Depoimento 2 

 
Aprendiz 

Conquista da primeira 
oportunidade de trabalho. 
 

16:30 Encerramento 
Presidente da FAS 
Fabiano Vilaruel 

 
Relação entre o PPE e o Mote "A 
Cidade Educadora não deixa 
ninguém para trás" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


