
 

 
 

Parceiros 

 

  

Objetivo: Disponibilizar os links de acesso das notícias publicadas sobre o Programa em sites e redes sociais e 
outras mídias. 

NOTÍCIAS VEJA MAIS  IMAGENS 

 
● A experiência do 

Governo do Ceará 
com o Programa 
Estadual Aprendiz na 
Escola começará a 
ser replicada nos 
países do Caribe. 
Bahamas e Santa 
Lúcia serão os 
primeiros a importar o 
modelo cearense que 
promove a 
qualificação 
profissional e a 
inserção no mercado 
de trabalho de jovens 
estudantes do Ensino 
Médio da rede 
pública estadual de 
ensino.  

http://migre.me/wbKWK 

https://www.facebook.com/hashtag/educa%C3%A7%C3%A3oce


● Aprendiz na Escola: 
experiência cearense 
será levada a países 
do Caribe 

 

http://migre.me/wbKRk 

● Notícia publicada no 
G1 BOM DIA CE. 
Estudantes recebem 
certificado de 
conclusão de 
programa de 
profissionalização na 
escola. 

http://migre.me/vOWnu 

● Notícia publicada no 
Diário do Nordeste: 
Programa Aprendiz 
capacita 300 
estudantes. 
O Estado do Ceará é 
pioneiro na adoção 
deste modelo de 
ensino, que já formou 
mais de 2 mil alunos 

 

http://migre.me/vOYy6 

http://migre.me/vOWnu


● Vídeo institucional 
sobre o Programa 
Aprendiz na Escola 
Publicado no  

 
● O programa é 

desenvolvido em 
escolas regulares de 
nove municípios 
cearenses. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=cD_4bii97BU&feature=

youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=U_ib_sLQLy4 

● Publicação no 
Diário do Nordeste 

● Programa Aprendiz 
na Escola certifica 
300 estudantes para 
o mercado de 
trabalho. Mais 2 mil 
jovens já se 
beneficiaram através 
da iniciativa desde 
2012 

http://migre.me/vOYs5 

https://www.youtube.com/watch?v=cD_4bii97BU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cD_4bii97BU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cD_4bii97BU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U_ib_sLQLy4
https://www.youtube.com/watch?v=U_ib_sLQLy4


● Publicação no site da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho. “Aprendiz 
na escola”, um 
programa que muda 
vidas no Ceará. 
Participantes de 
reunião anual da 
Iniciativa Regional 
América Latina e 
Caribe Livres de 
Trabalho Infantil 
visitaram a 
experiência de 
transição 
escola-trabalho em 
Fortaleza. 

 

http://migre.me/vOWCf 

● As Nações Unidas 
reconheceram a 
importância do 
Programa Estadual 
Aprendiz na Escola 
para a preparação e 
a inserção qualificada 
dos estudantes das 
escolas públicas no 
mercado de trabalho. 
O destaque da ONU 
é mais uma vitória 
para a Educação 
cearense! 

 
http://migre.me/vPDrD 

 



● Programa Aprendiz 
na Escola certificará 
300 estudantes para 
o mercado de 
trabalho. 

http://migre.me/vOVox 

● Publicação no site 
das Nações Unidas 

●  Programa “Aprendiz 
na Escola”, da 
secretaria estadual 
de Educação do 
Ceará, oferece 
capacitação 
profissional para 
estudantes do ensino 
médio. Iniciativa já 
formou 2 mil alunos 
de nove municípios. 

http://migre.me/vLSsX 

● O Programa Aprendiz 
na Escola foi 
apresentado como 
modelo em encontro 
de 27 países da 
América Latina e 
Caribe na capital do 
estado. 

http://zip.net/bmtyVQ 

http://zip.net/bmtyVQ


● Compromisso do 
Governador Camilo 
trabalhar muito para 
expandir. 

 

https://www.facebook.com/iz
olda.cela?fref=ts 

● Seduc entrega 
certificados a 300 
jovens concludentes 
do Programa 
Aprendiz na Escola 
2016."No começo, 
não pensava que 
seria tão importante. 
Mas, pouco tempo 
depois, comecei a ver 
que o curso me 
trouxe muitas 
vantagens, tanto 
profissionais, como 
pessoais. 

http://migre.me/vLRB2 

http://migre.me/vLRB2


● Mensagem do 
Secretário da 
Educação Idilvan 
Alencar: 
Parabenizando a 
equipe da Seduc 
responsável pelo 
programa aprendiz na 
escola. 21 países da 
América Latina e 
Caribe estão no 
Ceará para conhecer 
esta experiência de 
aprendizagem e tratar 
de ações de combate 
ao trabalho infantil. 

http://migre.me/vDBfW 

 

● Depoimento da vice 
governadora Izolda 
Cela: Parabéns, Dr 
Antônio, e a toda esta 
rede, que cresce e se 
fortalece pouco a 
pouco em defesa das 
crianças e 
adolescentes. 

http://migre.me/vDG4h 

● Vídeo: Mensagem 
aos gestores 

Aprendiz  na escola 
ensagem Dr. 

Antonio de Oliveira 
Lima 

Procurador do Trabalho - 
MPT/CE 

Gerente Nacional do Projeto 
Resgate a Infância 

 

https://youtu.be/Mh_h99EjiJE 



● Seduc apresenta 
Programa Aprendiz 
na Escola em 
encontro 
internacional 
promovido pela OIT 

 

http://migre.me/vCLCm 

 

● A experiência do 
Governo do Ceará, 
por meio da 
Secretaria da 
Educação (Seduc), 
com o Programa 
Estadual Aprendiz na 
Escola poderá ser 
replicada em 27 
países da América 
Latina e do Caribe 

https://goo.gl/iTVP5l 

● Visita da comitiva OIT 
na turma Aprendiz na 
Escola da EEFM 
Walter de Sá 
Cavalcante. 
Experiências exitosas 
da Secretaria da 
Educação do Ceará 
reconhecida por 27 
países da América 
Latina e Caribe. 

http://migre.me/vDBhZ 

 

http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11222-seduc-apresenta-programa-aprendiz-na-escola-em-encontro-internacional-promovido-pela-oit
http://migre.me/vCLCm
https://goo.gl/iTVP5l


● Educação em 
destaque: Modelo de 
educação cearense é 
destaque em evento 
internacional de 
combate ao trabalho 
infantil 

●  

Mensagem enviada pela 
equipe de comunicação da 

Seduc via e-mail 
comunicacao@seduc.ce.gov. 

para o e-mail institucional 
@seduc.ce.gov.br  

 

● Programa Aprendiz 
na Escola poderá ser 
replicado por países 
da América Latina e 
do Caribe 

 

Mensagem enviada pela 
comunicacao@seduc.ce.gov.

brda Seduc para o e-mail 
institucional 

@seduc.ce.gov.br 

● No Ceará também 
houve um bom 
resultado, com 4.560 
aprendizes, 130% da 
meta. 

 
● Jornal do Brasil: 

Fiscalização garante 
contratação de mais 
de 83 mil aprendizes 
este ano no país 

 
 

http://migre.me/vDDM9 

http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11216-modelo-de-educacao-cearense-e-abordado-em-evento-internacional-de-combate-ao-trabalho-infantil
mailto:comunicacao@seduc.ce.gov.br
mailto:comunicacao@seduc.ce.gov.br
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11214-programa-aprendiz-na-escola-podera-ser-replicado-por-paises-da-america-latina-e-do-caribe
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11214-programa-aprendiz-na-escola-podera-ser-replicado-por-paises-da-america-latina-e-do-caribe
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11214-programa-aprendiz-na-escola-podera-ser-replicado-por-paises-da-america-latina-e-do-caribe
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11214-programa-aprendiz-na-escola-podera-ser-replicado-por-paises-da-america-latina-e-do-caribe
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/200-noticias-2016/11214-programa-aprendiz-na-escola-podera-ser-replicado-por-paises-da-america-latina-e-do-caribe
mailto:comunicacao@seduc.ce.gov.br
mailto:comunicacao@seduc.ce.gov.br
mailto:comunicacao@seduc.ce.gov.br


● UN DESAFÍO 
COMPARTIDO. 
Iniciativa Regional - 
América Latina e 
Caribe livre de 
Trabalho Infantil. 
Servidores da 
Secretaria da 
Educação 
participando e 
apoiando essa 
iniciativa da O.I.T. 

http://migre.me/vDEpu 

● A vice-governadora, 
Izolda Cela, recebeu, 
na última terça-feira 
(08), representantes 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho (OIT), das 
Secretarias da 
Educação e do 
Trabalho e 
Desenvolvimento 
Social e do Ministério 
Público do Trabalho  

http://migre.me/vDET4 

● Depoimento do 
Professor de Senador 
Pompeu Jaime 
Nobre: Muito feliz em 
poder fazer parte e 
colaborar com o 
programa aprendiz na 
escola, muito mais 
feliz ainda com essa 
possibilidade do 
programa ser 
replicado por outros 
países 

http://migre.me/vDF6n 



● Realmente...um 
momento 
emocionante! Os 
países reconhecendo 
um trabalho 
diferenciado! A 
SEDUC está de 
parabéns pela 
iniciativa! 

http://migre.me/vDF6n 

● Depoimento da 
Professora Luisa 
Oliveira de Várzea 
Alegre: Modelo de 
educação cearense é 
destaque em evento 
internacional de 
combate ao trabalho 
infantil. 

● Reconhecimento ao 
programa Aprendiz 
na Escola. ɶ

ɶ ɶ ɶ ϋ   
● Orgulho em fazer 

parte desse projeto 
lindo! 

http://migre.me/vDF6n 



● Obrigada Dr. Idilvan 
Alencar. Esse 
reconhecimento só é 
possível com a 
contribuição de todos 
nós, que investimos 
em uma educação 
diferenciada e 
qualificada. O senhor 
fortalece muito essas 
ações! ɶ ɶ

ɶ ɶ  

http://migre.me/vDF6n 

● Equipe Coordenação 
Protagonismo 
Estudantil da Seduc 
apresentando a 
experiência exitosa 
do Programa 
Estadual de 
Aprendizagem/Apren
diz na Escola no 
Seminário Iniciativa 
Regional da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho. 

http://migre.me/vDFT9 

 
 

https://www.facebook.com/idilvan.alencar
https://www.facebook.com/idilvan.alencar

