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a) APRESENTAÇÃO
TÍTULO: TRANSFORMANDO REALDIDADES

O Programa Acessuas Trabalho do Município de Nova Andradina está desenvolvendo
suas atividades no prédio do Centro Municipal da Juventude Olívio Paro Dan, desde
novembro de 2017. No período de 25 de novembro até 05 de janeiro a equipe Acessuas
reuniu-se para elaboração do plano de trabalho, elaboração de propostas para as oficinas,
elaboração de fichas de inscrição, reuniões e como seriam as abordagens para atender o
público.
Foi realizado um planejamento estratégico para todas as atividades, com a finalidade
de fazer o melhor possível para atender a comunidade local e atingir a meta. As atividades
tiveram início em fevereiro com 8 oficinas sendo elas organizadas semanalmente. Segue o
ciclo: Identidade, Biografia de vida, Planejamento de vida e carreira, Preconceito e
Diversidade Cultural e as demais organizadas como workshop: Oratória, Trabalho e
Cidadania, Ideologia e Ética, Meio Ambiente e Sustentabilidade Social, e projeto Final. Ao
terminar os ciclos de oficinas a equipe de cada, oficina escolhe o líder e os mesmos se reúnem
para fazer o projeto final, estes, escolhem um tema para apresentar na Câmara dos vereadores
local.

b) JUSTIFICATIVA
O Município de Nova Andradina possui uma população aproximada de 50 mil
habitantes, e a meta do Programa Acessuas Trabalho de Nova Andradina é atender usuários
de 15 a 59 anos, que são encaminhados pela rede de serviços. Contemplando a consolidação
do Programa ACESSUAS Trabalho nas competências do SUAS o Município de Nova
Andradina em parceria com o Centro da Juventude, vem desenvolvendo um conjunto de ações
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e articulações, mobilizações, acompanhamentos, monitoramentos com a finalidade de atender
as demandas encontradas na comunidade, com objetivo de buscar autonomia das famílias
usuárias atendidas pelos serviços, rede integrada: PAIF, CRAS, VALE RENDA entre outros
do CADÚNICO.
Segue neste documento os gráficos que representam os resultados das ações
realizadas pelo Acessuas Trabalho. Um indicador interessante para medir as ações
representadas no gráfico que analisa o município de Nova Andradina pela procura dos bairros,
conseguindo medir onde estão nossos usuários que teremos que fazer abordagens de ações nos
próximos meses. Foram oferecidas até o momento 14 ciclos de oficinas, 5 workshops, 3
cursos pelo SENAR, 12 cursos pelo SENAI/ MDI, EAD.

d) OBJETIVOS


Proporcionar aos usuários, acesso as informações do mundo do trabalho com a

finalidade de capacitação profissional e preparação para o enfrentamento do mundo do
trabalho, ministrar oficinas especificas relacionadas ao mundo do trabalho.


Viabilizar parcerias com a rede de serviços, monitorar, avaliar o público alvo

atendido pelo Acessuas em cada etapa dos desafios alcançados neste programa.

e) METODOLOGIA
As ações do Acessuas Trabalho estão sendo desenvolvidas através de palestras,
dinâmicas de grupo, Workshops. Os Instrumentos de trabalho são preparados por cada
técnico: vídeos, rodas de conversa, feedbacks, métodos que facilitem a aprendizagem e possa
contribuir para formação profissional.

f) RESULTADOS
Em análise aos Workshops, participaram 400 usuários que fizeram a avaliação, sendo
que os resultados estão descritos no gráfico.
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Figura 1 Gráfico representa os usuários por idade e o maior número pela procura.
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A maior procura de inscrição pontuada no gráfico foi pelo Cras destacando o SCFV
como principal motivador.
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Figura 3 Forma de Acesso

Bairros e demandas encontradas.
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Figura 5- Recursos Financeiro; equipe e parceria

REFERÊNCIAS
ACESSUAS TRABALHO, caderno de orientações técnicas, ‘’Desenvolvimento de
Habilidades e Orientação para o Mundo do Trabalho’’ 19 de setembro/2017 >acesso em:>
25dez2017.

ANEXOS

Capacitação Interna

Curso de Produção de Pães e Salgados

Ciclo de Oficina

Workshop Trabalho e Empresa

