
Missão  
O Programa de Transição se 
compromete em proporcionar 

formação profissional de quali-
dade para alunos formados na 
High school que estejam pro-

curando fazer a transição para o 
campo profissional. 

Nossa meta principal é  

encaminhá-los para o  

trabalho remunerado!! 

 

 
Programa de 

Transição para 
Jovens em Idades de 

18 a 22 Anos  
 

Distrito Escolar do 
Condado de  
Palm Beach  

 
 

Locais: 
Boynton Beach 
Delray Beach 
Lake Worth 

Palm Beach Gardens 
Royal Palm Beach 
West Palm Beach 

 

O Programa de 
Transição  
Os alunos podem ingressar no 
Programa de Transição com poucas  
habilidades ocupacionais. O 
programa ajuda a desenvolver 
estas habilidades. Isto é possível 
por meio de treinamento extensivo 
em ambientes do mundo real e 
palestras em aulas no estilo 
seminário, além de treinamento 
profissional no próprio 
estabelecimento. 

 

Critérios do Programa 

Para ser aceito, você deve:  

 ter a idade de 18 a 21 anos 

 ser um aluno ESE (ter um IEP) 

 ter recebido o diploma deferido 
de High school  

 Ser capaz de proceder de maneira 
independente, sem supervisão 
individual 

 ter interesse de conseguir 
trabalho  

 estar preparado para utilizar 
transporte público de maneira 
independente 

 ter vontade de aprender e ser 
bem sucedido 

O final do prazo de inscrição  

para o próximo ano letivo é  

18 de dezembro. 

Programa de Transição do 
Distrito Escolar do Condado 

de Palm Beach 

para Jovens em Idades de  
18 a 22 anos  

3300 Forest Hill Blvd. 
West Palm Beach, FL 33406 

 

Para mais informações entre 

entre em contato pelo tel.: 

561-434-8367 
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Trabalhamos com variadas 
técnicas de subsistência,  
incluindo: 
 

 Treinamento para uso de ônibus 

 Estabelecimento de metas 

 Formação da autoconfiança 

 Conversação e habilidades sociais 

 Elaboração de currículo 

 Ajuda para preencher fichas de emprego  

 Técnicas para entrevistas 

 Ajuda para conseguir emprego 

 Vestuário adequado para o trabalho 

 Treinamento em como gerenciar o próprio 

tempo 

 Conduta no local de trabalho 

 Como manusear dinheiro 

 Candidatar-se a promoções no trabalho 

 Como tirar a carteira de motorista/Fazer 

exame toxicológico 

 Ajuda para preencher inscrições universitárias 

 Preservação do trabalho 

 Coordenação com agências para adultos e 

programas PSAV 

O que fazemos: 

Uma História de Sucesso: Denny 
 Aluno da Escola Lake Worth High  
 Treinado para usar transporte público de 

maneira independente 
 Sua meta era ser barbeiro          
 Tem experiência no trabalho de barbearia 

no Rol da Fama 
 O Programa de Transição o ajudou a 

acessar verbas para compra de 
equipamento e livros para aulas de 
barbeiro e o ajudou a estudar para a prova 
final 

 Recebeu ajuda durante os exames 
toxicológicos e exame final de motorista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denny atualmente está trabalhando em tempo 

integral como barbeiro e comprou um carro. 

Uma História de Sucesso: Erna 

 Aluna da Escola Santaluces High  
 Treinada para usar transporte 

público de maneira independente  
 Recebeu ajuda para obter 

experiência de trabalho da Family 
Christian Book Store e Old Navy 

 Recebeu ajuda para escrever o 
currículo, ficha para solicitação de 
emprego e técnicas para participar 
de entrevistas 

 Recebeu ajuda para abrir conta 
bancária e aprender sobre finanças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O Programa de Transição ajudou Erna a 

transferir-se para um trabalho com  

remuneração competitiva. 
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