
PROGRAMA SINDI CLUBE APRENDIZ 
Programa profissionalizante que forma cidadãos 

Atende a lei  federal 10.097/2000

A única opção de aprendizagem desenvolvida 

exclusivamente para o setor de clubes.



Nosso programa tem como principais referenciais normativos a Lei n.10.097/00, a Portaria n.702 DE 

18/12/2001 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, além de estudos e discussões realizadas entre os 

profissionais de Recursos Humanos dos Clubes da cidade de São Paulo e o corpo técnico do Sindi-

Clube e está inscrito no Ministério do Trabalho sob Nº 56541

O curso “Aprendiz em Atividades Esportivas e Auxiliar de Quadras” segue o Arco Ocupacional

Desporto. É o único programa voltado exclusivamente para clubes.

O Arco Ocupacional do Desporto é composto por:

• Assistente Administrativo

• Organizador de Eventos

• Auxiliar de Prática Desportiva

Programa Sindi Clube Aprendiz

O Programa Sindi Clube Aprendiz foi lançado oficialmente em abril de 2005, como opção dos

clubes adequarem-se à Lei do Aprendiz, em uma das áreas de maior demanda nesse segmento: O

esporte.



2005 - Assinatura de compromisso entre Sindi Clube e 

Ministério do Trabalho e Emprego, com a presença do então  

Ministro do Trabalho 



2014 - Lançamento oficial do programa de aprendizagem 

para clubes, “ Jovem Aprendiz no Desporto (Jade) do 

Ministério do Trabalho e Emprego”.

Formatura do aprendiz do Esporte Clube Pinheiros. 

(Simbologia)

O “Programa Sindi Clube Aprendiz“ foi

modelo para o JADE em todo o país



Na mídia 

https://www.youtube.com/watch?v=04a5-pZJs5o

Programa Ação rede Globo

https://www.youtube.com/watch?v=04a5-pZJs5o


Importância social

Mais do que uma ação social , nosso programa prepara o jovem para o 

mercado de trabalho e o torna economicamente ativo.

O Programa já demonstrou que, além de despertar e desenvolver habilidades 

técnicas, também promove o desenvolvimento intelectual, a consciência 

crítica, a cidadania, a cultura e o autoconhecimento. Aspectos fundamentais 

para difundir a empregabilidade, gerar a inclusão social e, com isso, diminuir a 

vulnerabilidade de nossos jovens.

Entendemos que o homem é produto do meio e não existe ambiente mais 

propicio para formação do cidadão do o clube social esportivo .

Hoje temos ex-aprendizes: professores , advogados , compradores , 

coordenadores de esportes, entre outros cargos, atuando nos clubes e em 

grandes empresas de São Paulo.



Metodologia 

TRIPÉ METODOLOGICO

• Conceitos do esporte 

• Desenvolvimento de autonomia

• Método andragógico
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Instrutores especializados



Tel: (11)5054.5464

aprendiz@sindiclubesp.com.br

www.sindiclubesp.com.br

mailto:universidade@sindiclubesp.com.br

