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Resumo O presente relato tem como objetivo apresentar as experiências de um grupo de docentes do 

SENAC São Paulo, Unidade de São José do Rio Preto, no Programa Educação para o Trabalho 

Trampolim, um Programa de 550 horas (de março a outubro de 2011 e 2012), desenvolvido de 

segunda a sexta feira com aulas de 3 horas e 30 minutos de duração, incluindo 20 minutos de intervalo 

para lanche. O referido Programa é direcionado para as pessoas com deficiência intelectual a partir 

de 16 anos, sem limite de idade, com o objetivo de prepará-las para a inclusão no mercado de trabalho 

com maior possibilidade de sucesso e favorecer a sua empregabilidade, tendo empregabilidade como 

a condição necessária para se estar empregado ou, ainda, como descreve Aquino (2012) o conjunto 

de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o profissional importante para qualquer 

empresa. Para isso, a estrutura do curso é baseada no desenvolvimento de novas competências e 

aperfeiçoamento daquelas que o aluno já possui, utilizando-se de metodologias inovadoras na 

Educação Profissional, entre elas a atuação do Docente Mediador e o Trabalho por Projetos, além de 

diferentes estratégias de aprendizagens. No Programa Educação para o Trabalho Trampolim, o grande 

desafio é o de, seguindo os preceitos da instituição, preparar pessoas com deficiência intelectual para 

a inclusão no mercado de trabalho desenvolvendo a mesma metodologia aplicada aos alunos dos 

outros cursos de Educação Profissional da escola (cursos técnicos e livres), porém em linguagem 

acessível já que as turmas incluem pessoas em vários níveis de alfabetização, idade e compreensão 

do que fala/ouve/lê. Desafio aceito e “abraçado” pelo grupo de docentes que, tendo em vista as 

orientações do SENAC São Paulo para a Educação Profissional como descrita na sua Proposta 

Pedagógica: Sensibilizar e mobilizar pessoas, organizações e comunidades para a busca de soluções 

para os seus problemas, para a superação de diferentes formas de inclusão social, para o 

desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva; atuam de 

forma em que o perfil do egresso (objetivos do SENAC) e os resultados esperados (expectativas) 

alcançados por cada aluno (seu auto desenvolvimento e conquistas externas – inclusão no mercado 

de trabalho) e pelo coletivo (turma – realização dos sonhos) sejam coerentes e alcançados com 

sucesso com os resultados esperados pela instituição/famílias e pelos próprios alunos. 
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