AS VANTAGENS DE PERMANECER NA ESCOLA
As Vantagens de Permanecer na Escola apresenta os benefícios da escola aos alunos
através de cinco momentos, que incluem um jogo de tabuleiro, análise de gráficos,
elaboração de um orçamento, planejamento de carreira e um debate. O Programa é
desenvolvido em sala de aula, através de cinco períodos de 45 minutos consecutivos (um
turno). Totalmente sem custos para a escola ou para os alunos, As Vantagens de
Permanecer na Escola é apresentado por voluntários com vivência de negócios, treinados
pela Junior Achievement.
CONTEÚDO
Atividades

Objetivos educacionais

Conceitos e habilidades

O Jogo das Grandes Decisões

Os alunos descobrem a relação
entre educação, opções de carreira
e o alcance de metas, jogando um
jogo de tabuleiro.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Êxitos.
Educação.
Opções de carreira.
Renda.
Oportunidades educacionais.

As Estatísticas mostram as
Vantagens de Permanecer na
Escola

Os alunos visualizam os níveis de
renda em relação ao nível de
educação formal das pessoas.
Aprendem a visualizar os custos e
as vantagens de estudar.

⋅
⋅
⋅
⋅

Renda média.
Escolaridade.
Custos de oportunidade.
Custos financeiros.

Desenvolvendo Meu Próprio
Orçamento

Os estudantes vivenciam as
dificuldades de viver e se sustentar
independentemente, possuindo
uma baixa escolaridade.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Custo de vida.
Orçamento mensal.
Uso dos classificados.
Salários.
Encargos.

Projetando-se Para o Futuro

Os estudantes realizam um
planejamento de carreira e se
preparam para uma entrevista para
emprego.

⋅ Análise de habilidades pessoais.
⋅ Como se portar em uma
entrevista para emprego.

Debatendo Sobre Nossos
Problemas

Os estudantes trabalham em
grupos para levantar argumentos e
debater sobre a evasão escolar.
Escrevem uma carta a um amigo
que esteja pensando em
abandonar a escola.

⋅ Argumentação.
⋅ Trabalho em equipe.

MATERIAIS
Os alunos recebem um Manual do Participante. O voluntário utiliza um Jogo de Tabuleiro com cartas.
TÉCNICAS
Os conceitos são passados através de discussões orientadas, exercícios escritos, trabalhos em grupo,
simulações e jogos, proporcionando um ambiente agradável para aprendizagem.

