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O presente trabalho trata de apresentar o projeto Acreditar é Investir, atividade de
Extensão desenvolvida pelo CAIC da FURG, objetivando propiciar, através da escola,
a inserção no mercado de trabalho do adolescente, possibilitando a preparação para o
trabalho e a qualificação profissional, obedecendo aos seguintes princípios: freqüência
obrigatória ao ensino, atividade compatível com as habilidades e o desenvolvimento
do adolescente e horário especial para o exercício das atividades escolares. Participa
do projeto 18 estudantes de séries finas do Ensino Fundamental maiores de 14 anos.
Estes estudantes realizam estágio remunerado em unidades da FURG. Atualmente,
há 18 vagas nos seguintes setores da FURG e CAIC: Centro de Processamento de
Dados (2 vagas); Rádio e TV (2 vagas); Editora (1 vaga); Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura - PROEXC (1 vaga); Marcenaria  (2 vagas); Núcleo de Informação e
Documentação - NID (1 vaga), Horta comunitária/Projeto Semeador (3 vagas); Projeto
Escuna – laboratórios de informática nas escolas municipais (1 vaga); Unidade Básica

1 Mestre em Política Social pela Universidade Católica de Pelotas e Assistente Social do
CAIC/FURG. Email: fernandafonsecadafonseca@yahoo.com.br.
2 Mestre em Saúde e Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas e Psicóloga do
CAIC/FURG. Email: lilianeores@hotmail.com
3 Mestrando em Educação ambiental da Universidade Federal do Rio Grande e  Coordenador
pedagógico do CAIC.

mailto:fernandafonsecadafonseca@yahoo.com.br
mailto:lilianeores@hotmail.com


de Saúde da Família do CAIC (1 vaga); Secretaria dos Projetos (1 vaga); Biblioteca do
CAIC (2 vagas) e Educação Infantil (1 vaga).Além disso, são realizadas reuniões de
formação onde se discute sobre trabalho, alienação do trabalhador, motivação,
identidade, comunicação, entre outros, que contribuem para a formação profissional e
pedagógica do educando. Esses momentos tornam-se importantes, na medida em que
é um espaço para reflexão e diálogo sobre a sua prática, compartilhando
conhecimentos e experiências, fortalecendo assim, sua identidade profissional e
cidadã, bem como, os laços de amizade estabelecidos. O projeto possibilita aos
estudantes o aprendizado sobre a fabricação de móveis; organização de arquivos em
biblioteca, bem como, o aprimoramento da leitura; incentivo a busca de conhecimentos
na área da informática (instalações de programas, formatação de computadores e
montagem de impressora). O projeto também vem contribuindo para o exercício da
relação interpessoal no ambiente de trabalho e entre os educandos, aprendizagem
sobre a coordenação e a organização de rádio, plantação, rega e colheita de plantas e
verduras e arquivamento de documentos. Conforme relato dos adolescentes
trabalhadores a inserção no projeto, além de contribuir na qualificação profissional,
possibilita a ampliação das relações interpessoais e o incentivo ao exercício do
estudo.


