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Introdução: Adolescentes entre 16 e 24 anos, sócio-economicamente carentes, necessitam de 
especial atenção, sendo fundamental a realização de trabalhos sociais que viabilizem sua inserção 
no mercado de trabalho a curto prazo, considerando-se que muitos são arrimo de família. 
Objetivos: Capacitar e inserir jovens no mercado de trabalho. Métodos: Este projeto tem sido 
desenvolvido por um grupo de profissionais da área da educação e de áreas correlatas desde 
fevereiro de 2008, na Casa do Adolescente de Itapetininga, São Paulo, beneficiando até a presente 
data cerca de 300 jovens em três unidades, ou seja, Unidade I (Jardim Shangrilá), Unidade II (Vila 
Paulo Ayres) e Unidade III (Distrito do Rechã), esta última localizada na zona rural, 
aproximadamente 45 km de Itapetininga..Este trabalho trata-se de um Curso Básico levando-se em 
consideração o perfil do mercado local nos segmentos do comércio e serviços, dentre outros. 
Professores das áreas de Ética e Cidadania, Marketing Pessoal, Português – Comunicação 
Empresarial, Informática, Matemática Básica e Financeira, Saúde, Higiene e Manipulação de 
Alimentos e Técnicas de Vendas, tem sido responsáveis, juntamente com a Coordenação do 
Projeto, pelo conteúdo programático e análise dos resultados. O curso tem sido ministrado por 
meio de aulas expositivas, com apoio de recursos áudio-visuais, dinâmicas e exercícios em grupo, 
pesquisa de campo e trabalhos externos (homework). Também tem sido realizadas palestras com 
profissionais de áreas de interesse para complementação do conhecimento e o conteúdo 
ministrado. A elaboração do “curriculum vitae” tem feito parte de um tópico do componente 
curricular Marketing Pessoal, que é ministrado aos jovens e estes posteriormente tem distribuído 
cópias do mesmo, conforme interesse pessoal, fazendo também parte de um Banco de Dados da 
Instituição para eventual distribuição às empresas interessadas em contratar estes adolescentes. 
Resultados: equipe interdisciplinar de Capacitação, Vivência e Inserção de Jovens no Primeiro 
Emprego, tem percebido evolução na saúde psicológica, física e no relacionamento intra-familiar, 
com resultados positivos na vida escolar, com base na motivação dos adolescentes. Neste 
município, o público adolescente enfrenta problemas graves em relação a gravidez precoce e não 
desejada, drogas, violência intra-familiar, inclusive sexual possuindo características que os 
técnicos, durante o tratamento, percebem já na triagem ou nas primeiras entrevistas. Para reforço 
e suporte, a Entidade oferece apoio psicológico, médico (ginecologista, psiquiatra e dentário), alem 
de oficinas interativas na área cultural e esportiva e sempre que possível, agindo preventivamente 
e menos corretivamente, visando solucionar os problemas supramencionados. 
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