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RESUMO

O projeto “Adolescentes em tratamento de dependência química e o direito à escolarização”, vinculado ao Programa Institucional de Extensão Direitos das Crianças e dos

Adolescentes, tem como objetivo acompanhar o processo de escolarização de adolescentes (12 a 18 anos incompletos) em tratamento de dependência química acolhidos através

do Projeto Talita Cumi, realizado pela Missão Maria de Nazaré, na Chácara São João Paulo II. O acompanhamento do processo de aprendizagem desses adolescentes é

realizado através do apoio de estudantes – extensionistas voluntários – e professores dos cursos de licenciatura e bacharelado da UEMG - Divinópolis. De segunda à sexta-feira,

no período vespertino, são realizadas diversas atividades inter e transdisciplinares, envolvendo todo conteúdo básico escolar, além de atividades psicopedagógicas. Busca-se

desenvolver a aprendizagem e também a recuperação da capacidade intelectual e motora, além do trabalho com a autoestima, a cidadania e a inserção em atividades culturais. 

Para que o direito à escolarização seja garantido efetivamente nas comunidades terapêuticas, busca-se o diálogo com órgãos gestores da educação pública em nível municipal e

estadual, juntamente com os conselhos de políticas públicas do município e da região. No que diz respeito aos adolescentes que estão no ensino fundamental, a parceria com a

Secretaria Municipal de Educação tem garantido a matrícula e o registro das atividades realizadas pelo projeto de extensão no histórico escolar dos mesmos. No que diz respeito

ao ensino médio, busca-se o diálogo com a Secretaria de Estado da Educação para viabilizar esse mesmo processo. Para garantir a formação dos estudantes extensionistas e

demais voluntários, vêm sendo realizados diversos seminários, ao longo do ano, discutindo a dependência química, a adolescência e as políticas públicas. Os conselhos

municipais de políticas públicas têm sido um público importante nesse processo.
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