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O que é o 

Anten@dos 

? ??

Uma oportunidade de 

dar direcionamento  

aos jovens que estão 

em busca de 

protagonismo social. 



PROGRAMA RECODE EM BIBLIOTECAS 

O RECODE EM 

BIBLIOTECAS é 

coordenado pela 

ONG Recode e tem o 

objetivo de 

reprogramar o papel 

das bibliotecas e 

ampliar  o acesso ao 

universo da 

informação, cultura 

e conhecimento, 

através do 

empoderamento 

digital.



COMO SURGIU A IDEIA 

Aplicação de questionário;

Análise do conhecimento 

da equipe da biblioteca  

(conhecer os talentos);

Observação do nível de 

conhecimento  e intimidade 

com a tecnologia, que os 

jovens que frequentam a 

biblioteca possuíam  (se 

usam tablets, notes e  quais 

aplicativos  conhecem).



A FORMATAÇÃO INICIAL 

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

MÓDULO 1 

Cresci...e agora?

Vídeo de 

apresentação

3 horas Profissões por área 

do conhecimento 

MÓDULO 2

...agora posso 

escolher!

Teste  vocacional 

(online)
3 horas 

Bate papo sobre o 

resultado de teste 

MÓDULO 3

Mas que caminhos 

posso seguir?

Vestibular/ cotas 

6 horas 

Bolsas de estudo

Financiamento 

estudantil

ENEM 

MÓDULO 4

Usando a tecnologia 

a meu favor 

Ferramentas 

tecnológicas que 

auxiliam nos 

estudos 

4 horas 

PRIMEIRO EMPREGO  

MÓDULO 1 

Topa ser um jovem 

anten@do?

Vídeo de apresentação,  

bate-papo e visita ao 

espaço da biblioteca 3 horas

MÓDULO 2

Quero trabalhar..e 

agora? 

Como me preparar e 

onde devo ir 

4 horas Exigências do mercado 

de trabalho  

Cadastro de currículos 

MÓDULO 3

Conhecendo os desafios 

Atividade: Montando 

meu currículo 

3 horas Atividade: produção de 

redação QUEM SOU EU 

MÓDULO 4

Protagonizando o meu 

futuro   

Empreendendo idéias

6 horas 

Marketing pessoal

Atividade: Produção de 

apresentação em Power 

Point utilizando o texto 

da redação

Apresentação do 

trabalho

Usando as mídias sociais 

de maneira profissional 



O Anten@dos hoje 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

 Parceria firmada com CRAS e CREAS para direcionamento 
de jovens ao programa JOVEM APRENDIZ.

 AÇÕES EM PLANEJAMENTO 



OFICINAS PARA ORIENTAÇÃO DO VESTIBULAR 

MÓDULO TEMÁTICA CARGA HORÁRIA 

Módulo 1 (1º dia) 

apresentação do projeto 10min 

(Conhecendo as profissões / 

dinâmica, perguntas e debate) 

20min 

1h 

...agora posso escolher! 

(Teste vocacional online/ 

Pesquisa na internet) 

1h30min 

Módulo 2 (2º dia) 

Quais os caminhos? 

(Vestibular/ Financiamento 

estudantil/ ENEM/Redação) 

3 horas 

Módulo 3 (3º dia) 

Recados  10min 

Vídeo sobre redação 1h30min 

Produção de texto 40min 

Usando a tecnologia a meu 

favor... 

(Ferramentas tecnológicas que 

podem auxiliar nos estudos) 

40min 



OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS 

MÓDULO TEMÁTICA 
CARGA 

HORÁRIA

Módulo único 

Palestra no auditório 

com objetivo de 

destacar a 

importância de um 

currículo bem 

preparado para 

entrar no mercado de 

trabalho

1 hora

Auxílio individual na 

produção dos 

currículos 

2 horas



OS RESULTADOS 



#JUNTOSSOMOSMAISFORTES



Email: biblioteca@jundiai.sp.gov.br
Facebook: www.facebook.com/bibliotecamunicipaljundiai
www.biblioteca.jundiai.sp.gov.br
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http://www.facebook.com/bibliotecamunicipaljundiai
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