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MELHOR APRENDI Z

Quer saber mais sobre as nossas soluções?
solucoes@somoseducacao.com.br

MA – MELHOR APRENDIZ

A ÚNICA METODOLOGIA DE ENSINO
PAR A APRENDIZE S VALIDADA PELO
MINISTÉRIO DO TR ABALHO
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O programa de aprendizagem MELHOR
APRENDIZ é o único com metodologia de ensino
validada pelo Ministério do Trabalho, visando
atender à Lei de Aprendizagem regulada pela
CLT e pelas Leis 10.097, de 19 de dezembro de
2000; 11.180, de 23 de setembro de 2005; e
1.788, de 25 de setembro de 2008.

Todas as empresas, exceto MPPs (Micro e Pequena Empresa) e aquelas
optantes pelo Simples Nacional, precisam, por lei, contratar aprendizes. A cota
de aprendizes por estabelecimento, calculada sobre o total de empregados
cujas funções demandem formação profissional, está fixada em no mínimo 5%
e no máximo 15%.

Estrutura

Ambiente virtual dinâmico,
com ferramentas pedagógicas
interativas e direcionadas à
construção de competências

Os conteúdos são construídos a partir de itinerários
formativos, que proporcionam o aproveitamento de conteúdos
para os cursos técnicos correlatos de nível médio, permitindo
que o aprendiz tenha a possibilidade de adquirir o seu
diploma técnico com rapidez e menor custo.

Com base no programa de aprendizagem que prevê a execução de atividades
teóricas e práticas sob a orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica, a Somos Educação desenvolveu o programa
Melhor Aprendiz.
O Melhor Aprendiz é uma metodologia de ensino baseada em conteúdos e
aulas estruturadas que auxiliam o aprendiz no desenvolvimento de competências, habilidades e atividades práticas nas empresas. A metodologia está
disponível para 21 programas de aprendizagem por CBO e 8 por Arco Ocupacional, em sete eixos tecnológicos, permitindo que a instituição possa oferecer
cursos em todos os setores.

Relatórios de
performance

Acompanhamento da
evolução do aprendiz
por parte da empresa
e da escola

Ambiente Virtual
de Aprendizagem —
Canvas

Ambiente Virtual de
Aprendizagem – Canvas
visual personalizado
para a sua instituição
Kits de Livros Impressos

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
BENEFÍCIOS PARA A ESCOLA

Estrutura Curricular

BENEFÍCIOS PARA O INSTRUTOR

Melhora a qualidade do aprendizado

Recursos interativos para
aplicação dos conteúdos
de aprendizagem

Conteúdo de excelente qualidade

Banco de Questões

Material Didático
Ambiente Virtual de Aprendizagem – Canvas
Programas de aprendizagem com
estrutura exclusiva

Atividades práticas

Atividades de Simulação

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS

Ferramentas para interação entre jovens,
instrutores, coordenadores e empresa
Processos de avaliação de aprendizagem

Ambiente Vir tual de Aprendizagem –
Canvas, referência mundial, utilizado por
instituições como Har vard e Stanford

Kit de livros impressos

Receita recorrente

Capacitação profissional

SUPORTES OFERECIDOS PARA O MELHOR APRENDIZ

ASSESSORIA
ACADÊMICA

ASSESSORIA
PEDAGÓGICA

ASSESSORIA REGULATÓRIA
E OPERACIONAL

MATERIAL DIDÁTICO
PADRÃO

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO DIGITAL

IMPACTO SOCIAL POSITIVO

