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RESUMO

Promover a inclusão social e capacitação profissional para os jovens de 12 a 18 anos incompletos, através de atividades para desenvolvimento criativo, como trabalhos manuais e

artesanais, aulas de desenho a mão livre, proporcionando recursos didáticos para desenvolvimento de suas habilidades. Considera-se importante a necessidade de proteger os

adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, especialmente em situação de afastamentos da convivência familiar, que se descobrem sem condições de

exercer sua função de proteção e cuidado. Desta forma, investir nestes jovens, que foram acolhidos pela Unidade de Acolhimento Institucional para Adolescentes Casa da

Juventude, em Ubá Minas Gerais , significa dar a eles melhores condições futuras de sobrevivência, de inclusão na sociedade como cidadãos respeitados, capazes de se

proverem com dignidade e de superarem a situação vivida sem o apoio da família. Utilizando métodos adequados ao perfil dos jovens e de forma que eles consigam assimilar o

máximo do conteúdo dado nas atividades, a metodologia será flexível, adequando as atividades à melhor forma de transmitir os ensinamentos. É possível notar a evolução dos

alunos através da comparação dos trabalhos iniciados em abril até a presente data, sob aspectos como coordenação motora, capacidade de concentração e elaboração. Os

mesmos se mostram  mais interessados e envolvidos, o que pode comprovar tal afirmação é o índice de frequência e a produtividade mediante as atividades propostas. O

relacionamento entre as partes que constituem o projeto em questão, consolidam-se em uma convivência saudável e de grande contribuição para o aluno bolsista e os alunos

beneficiados, promovendo conhecimento a nível experimental onde a aplicabilidade teórica pode ser analisada enquanto solução de comprovação dos métodos utilizados e sua

eficiência, no tangente da relação, expectativas almejadas e resultado alcançados. 
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