
Quadro Referencial de Conteúdos 
ANEXO I 

Núcleo Básico 
 

Objetivos 
Contribuir para o reconhecimento e a valorização dos direitos humanos e da cidadania, e do desenvolvimento do aprendiz como: Pessoa, 
mediante a aquisição de níveis crescentes de  autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de seus direitos e de sua liberdade; 
Cidadão, consciente da importância do papel protagônico da juventude e da necessidade de sua efetiva participação no aprimoramento da 
democracia , na defesa dos direitos civis, políticos e sociais e no exercício da solidariedade para a mudança social; Trabalhador, 
qualificado social e profissionalmente para a inserção ativa, cidadã, no mundo social e do trabalho e para o exercício do protagonismo, do 
empreendedorismo e da economia solidária. 

Módulos Cidadania e Direitos 
Humanos 

Temas Transversais Apoio à elevação da 
escolaridade 

Inserção digital Temas Relacionados  ao Trabalho 

 
Competências 

Compreender os 
conceitos de 

cidadania, direitos 
civis e sociais 

garantidos pelos 
instrumentos legais. 

Compreender a 
diversidade de temas 
que perpassam a sua 

vida, no contexto 
social, ambiental, 

cultural, em que está 
inserido e diante dos 

quais precisam se 
posicionar. 

Desenvolver a 
capacidade de 
aprendizagem. 

Dominar os conceitos 
básicos necessários à 

comunicação no 
mundo digital e ao 

desenvolvimento das 
atividades laborais.  

Conhecer o novo mundo do trabalho, 
seus desafios e oportunidades. 

Desenvolver postura profissional. 
Adotar atitudes autônomas, 
demonstrando iniciativa , 

responsabilidade, ética, saber trabalhar 
em equipe. 

Compreender os processos do trabalho 
empreendedor: 

Associativismo, cooperativismo, auto-
emprego. 

 
 
 
 
 
 
 



Núcleo Básico (continuação) 
Módulos Cidadania e Direitos 

Humanos 
Temas Transversais Apoio à elevação da 

escolaridade 
Inserção digital Temas Relacionados  ao Trabalho 

 Transformação 
Social 

Educação 
Ambiental, 

Sanitária, Fiscal. 
Previdenciária, de 

Transito. 

Desenvolvimento de 
métodos próprio de 

Aprender 

Domínio de 
softwares para 

edição de Textos, 
Planilha de Cálculo, 

Apresentação de 
Slides. 

Empregabilidade: mercados, desafios, oportunidades, 
Contextualização da empresa contratante no cenário econômico, 
político, social e administrativo, Missão da Empresa, Valores, 

Histórico do Setor. 

 Construção da 
democracia 

Diversidade 
Cultural 

Interpretação de textos Uso da INTERNET 
e ambientes de rede 

Introdução às Ações de Empreendedorismo, Cooperativismo e 
Associativismo, Visão dos processos do empreendedorismo: 

identificação de oportunidades de negócios, planejamento e gestão 
coletiva. Desenvolvimento de habilidades empreendedoras 

 Ética Sexualidade e 
Afetividade 

Incentivo à leitura e 
elaboração de textos 

Novas Tecnologias 
no Trabalho 

Segurança no trabalho 

 
DST/AIDS 

 
Introdução de práticas de 

raciocínio lógico-
matemático. 

  
Teste Vocacional 

 Instrumentos legais: 
Constituição federal, 

Lei 8.609 de 
13.07.1990;Estatuto 

da Criança e do 
Adolescente-ECA; 

Legislação 
Trabalhista: 

Código de Defesa do 
Consumidor, 

Direitos da Pessoa 
Com Deficiência, 

Estatuto dos Idosos.  

 
Violência 

 
 

  
 

Higiene pessoal e ambiental. Organização pessoal e do ambiente 
de trabalho 

 Direitos civis , 
Políticos e Sócias 

Drogas lícitas e 
ilícitas 

  Relações Intra e Interpessoais 

 Voluntariado e 
Trabalho Social 

   Postura Profissional 

     Globalização de Mercados 

     Elaboração de Curriculum vitae 

 



Quadro Referencial de Conteúdos 
ANEXO II 

Núcleo Profissionalizante 
CBO Nº do 

Código 
 

 
Descrição CBO 

Detalhamento Código 
CBO 

 

Competências Pessoais  
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição de Atividades 

Teóricas e Praticas, 
metodicamente 

organizadas em tarefas 
de complexidade 

progressiva no ambiente 
de trabalho, sob tutoria.  

 
 
 


