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O que é o Programa de Atividades Laboral?
Também conhecido como PROAL, esse programa é voltado
para o atendimentos de jovens e adultos sem perspectiva
de encaminhamento ao mercado de trabalho ou inserção
em programas de qualificação profissional e que possuem
funcionalidade para desenvolver uma atividade laboral.
Seu público-alvo são pessoas com deficiência intelectual,
associadas ou não a outras deficiência e/ou Transtorno do
Espectro Autista (TEA) (LADEWIG; FARIAS, 2020).
O PROAL também visa contribuir para a promoção da
independência dos aprendizes/educandos e a inclusão social.

Descrição: Oito mãos. Uma delas segura um novelo de linha, outra uma agulha, uma está com um pincel e outra
com uma tesoura, uma está com uma bisnaga de tinta e duas estão segurando o papel
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O programa tem como principal objetivo oferecer aos
aprendizes/educandos a oportunidade de realizar uma
atividade laboral e acessar conhecimentos, como é seu
direito.
Além disso, o PROAL também busca:
(LADEWIG; FARIAS, 2020, p. 78-79)

"Promover a aquisição
de autonomia no
desenvolvimento de uma
atividade laboral;"

"Desenvolver competências
e conhecimentos relativos a
atividades de gestão,
autogestão, melhoria da
qualidade e da
produtividade"

"Possibilitar a aquisição
de conhecimentos sobre
segurança no
trabalho;"

"Desenvolver
habilidades
interpessoais"

"Promover momentos de
socialização e lazer;"

"Desenvolver habilidades,
competências e
conhecimentos específicos
relativos à atividade
laboral em questão."
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Quais são os critérios de
elegibilidade para o PROAL?
Conforme Diretrizes dos Centros de Atendimento
Educacional Especializados em Educação Especial (SANTA
CATARINA, 2020) - são critérios para ingresso no Programa de
Atividade Laboral:

Possuir diagnóstico de deficiência intelectual, associada ou
não a outras deficiência e ou Transtorno do Espectro
Autista...

...com idade entre 14 anos e
17 anos, 11 meses e 29
dias...

...com idade igual ou
superior a 18 anos...

...sem perspectiva de ingresso no processo de qualificação
profissional e inclusão no mercado de trabalho.
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Quais são os critérios de
elegibilidade para o PROAL?
Conforme Diretrizes dos Centros de Atendimento
Educacional Especializados em Educação Especial
(LADEWIG; FARIAS, 2020) - são critérios para ingresso no
Programa de Atividade Laboral:
Não apresentar comprometimento psiquiátrico, seja ele
permanente ou temporário, que prejudique a participação
ou/e execução das atividades propostas por parte do
aprendiz/educando.
Aprendizes/educandos que tiverem em idade
escolar obrigatória (entre 14 e 17 anos, 11
meses e 29 dias), devem estar matriculados
na rede regular de ensino, conforme a Lei nº
12.796, de 4 de abril de 2013, Art. 4º, para
poder frequentar o PROAL.

Não fazem parte do público-alvo do PROAL,
aqueles educandos/aprendizes que finalizaram
o Programa de Educação Profissional e a família
optou pelo não encaminhamento ao trabalho.
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Quais são os critérios de
desligamento?
Como descrito nas Diretrizes dos Centros de Atendimento
Educacional Especializados em Educação Especial
(LADEWIG; FARIAS, 2020, p. 79), estão abaixo descritos os
critérios para desligamento do PROAL:
Encaminhamento para serviços na comunidade;
Por demanda da família;
Por decisão da equipe técnica, em situações como omissão,
desinteresse da família ou responsável, abandono, entre
outras; e,
Frequência com percentual inferior a 75 % (setenta e cinco
por cento).
Essa informação deve
ser passada no ato da
matrícula!
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Como funciona o PROAL?

Por meio de oficinas que
oferecem atividades laborais!
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Oficinas
As oficinas do PROAL proporcionam uma atividade laboral
específica e paralelamente, também trabalham conteúdos
relevantes para a promoção da independência do
aprendizes/educando (LADEWIG; FARIAS, 2020).
Máximo 12 aprendizes/educandos;
Carga horária semanal de 20 horas, podendo ser reduzida
para 8 ou 12 horas semanais;
Essa redução pode ocorrer por demanda da família ou
orientação da equipe técnica.

Descrição: A figura é divida em quatro partes, cada uma com duas mãos fazendo alguma
atividade. Duas mãos estão bordando, duas mãos estão mexendo com flores, duas mãos
estão colocando miçangas em um cordão e duas mãos estão cortando papeis.

A escolha pela
atividade laboral
deve levar em
consideração a
realidade
de
cada município.
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Oficinas
Além dos temas relacionados a atividade laboral, as oficinas
também podem trabalhar temas gerais que estão
relacionados com os objetivos do PROAL.
Temas gerais:
• Higiene pessoal, do vestuário e do ambiente; •
Comunicação e linguagem; • Regras de convivência; •
Conceitos de respeito, responsabilidade, cooperação,
disciplina e organização; • Hábitos alimentares saudáveis;
• Saúde e segurança; • Conceitos de qualidade e
produtividade; • Habilidades manuais; • Criatividade e
processo de criação; • Noções matemáticas (tamanho,
espessura, quantidade, medidas etc.); • Segurança no
trabalho (manuseio de equipamentos e utensílios).
(LADEWIG; FARIAS, 2020, p. 80)

Descrição: Na figura há uma maquina de costura, com quatro pessoas. Uma pessoa está segurando o tecido enquanto outra
corta, uma pessoa está segurando a linha, uma pessoa está cuidando dos botões da maquina e outra pessoa está vestindo um
manequim .
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O aprendiz/educando pode frequentar o PROAL
em período integral?
Não! Como apontado nas Diretrizes (SANTA CATARINA,
2020), o PROAL pode oferecer o atendimento em apenas um
turno para o aprendiz/educando.
No turno que o aprendiz/educando
não está na instituição, é indicado
que ele frequente outros espaços,
interaja com sua família ou
pratique alguma atividade física.

Buscando ampliar a rede do
aprendiz/educando e de sua
família, como também a
inclusão social.
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Como funciona as atividades complementares
para o PROAL?
No PROAL são previstas como atividades complementares as
saídas de estudo, atividade física, artes e inclusão digital
(LADEWIG; FARIAS, 2020).

As saídas de estudo podem
ocorrer mensalmente. Elas
devem ser incluídas no
planejamento do professor,
com a descrição do tema e os
objetivos.

Já sobre as aulas de
artes, elas devem ser
direcionadas/compatíveis
com as atividades da
oficina na qual está sendo
ministrada a aula.

A inclusão digital é uma
ferramenta complementar para
a atividade realizada na oficina.
Pode ser utilizada para tratar
de algum tema relevante aos
objetivos do programa e da
oficina ou realizar pesquisas
sobre a atividade laboral.

Atividade
física
deve
acontecer duas vezes na
semana, com duração de
cinquenta
minutos.
As
atividades realizadas devem
ser voltadas para exercícios
de manutenção da saúde,
dança, recreação, desportos
e outros.
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O aprendiz/educando do PROAL pode ser
encaminhado ao mercado de trabalho?
Se o aprendiz/educando está no PROAL assume-se que ele
não tem funcionalidade para ser inserido no mercado de
trabalho, tendo em vista os critérios de elegibilidade para o
programa. É importante acrescentar que, pelos aspectos
metodológicos utilizado nas oficinas, o PROAL não prepara
o aprendiz/educando para o encaminhamento ao
trabalho. Caso se perceba que o aprendiz/educando tem
condições para ser inserido no mercado de trabalho, ele
deve ou frequentar o Programa de Educação Profissional
(PROEP) ou ser encaminhado para outro serviço na
comunidade.

Descrição: Na figura há duas mulheres com deficiência visual sendo auxiliadas cada uma por um homem e uma mulher com
deficiência física usando uma cadeira de rodas que está sendo empurada por outra mulher.
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Como funciona o trabalho com a equipe
multiprofissional?
A equipe multiprofissional trabalha em conjunto com os
professores, oferecendo uma intervenção mais completa
ao aprendiz/educando e sua família através da
complementação dos diferentes conhecimentos. Realizar
reuniões periódicas é uma prática essencial para o trabalho,
espaço no qual a equipe pode debater as questões e formar
uma opinião com a participação de todos. Sempre que
possível, é importante realizar os atendimentos em
conjunto para que família possa ter mais de um profissional
como referência.

Descrição: Quatro pessoas ao redor de uma mesa. Duas mulheres estão sentadas e dois homens estão em pé,
uma lâmpada está em cima deles.
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