
INTRODUÇÃO 

 

          As crianças desde muito cedo apresentam grande interesse pela vida do adulto, é dessa 

forma que as profissões formais e informais aparecem com frequência em suas brincadeiras do 

faz de conta, e ocupam uma parte especial no imaginário infantil. A depender do ambiente em 

que as crianças e jovens estão inseridos essa perspectiva de futuro pode ser positiva e 

promissora ou não. Em geral, crianças e adolescentes que vivenciam situação de 

vulnerabilidade social não conseguem elaborar um projeto de vida ou vislumbrar profissões 

diferentes para o próprio futuro. 

         Em razão disso o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS Maria José Meneses 

Santos, localizado no loteamento coqueiral, dedica o Projeto ao conhecimento de diferentes 

profissões, sua importância para a sociedade e a perspectiva para o futuro, ampliando a visão 

de futuro das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 

SCFV com relação às profissões em sua infinda diversidade, ressaltando sua importância e 

colaborando para que todos desenvolvam atitude de respeito e cooperação com os 

profissionais em suas diferentes funções, bem como na escolha consciente da profissão. 

  A escolha de um plano de vida é um processo que acontece desde criança, e não deve ser 

feito de modo repentino. O tema “Somos o Futuro” busca apresentar e trabalhar as profissões 

em sua enorme diversidade, e fazer compreender que cada profissão é importante e tem seu 

valor. Sendo assim realizar um projeto de intervenção com crianças e adolescentes do SCFV do 

CRAS torna-se relevante, tendo em vista a situação de risco e/ ou vulnerabilidade social que 

vivenciam com níveis superficiais de conhecimento sobre as mais diversas profissões e 

possibilidades de futuro. 

         Com esse projeto eles poderão conhecer o perfil dos profissionais do nosso município, as 

diversidades de profissões e suas contribuições para a nossa sociedade, favorecendo a 

construção da identidade pessoal, construindo uma perspectiva de projeto de vida profissional 

e evitando a vivência de violência e o acesso ao mundo do tráfico. 

          O principal objetivo desse projeto é apresentar e trabalhar as profissões em sua enorme 

diversidade, possibilitando a compreensão de que cada profissão é importante e tem seu valor 

além de possibilitar a construção de um projeto de vida.  

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

          Busca apresentar e trabalhar as profissões em sua enorme diversidade, possibilitando a 

compreensão de que cada profissão é importante e tem seu valor. Além disso, visa 

proporcionar a construção de um projeto de vida e para a vida, construindo sujeitos que 

acreditam na transformação do mundo através do trabalho e da profissão, estimulando assim 

os estudos e coibindo, paralelamente o acesso ao mundo do tráfico e à violência. 



 

4.2 Objetivos Específicos 

•        Apresentar as profissões em sua infinda diversidade; 

•        Valorizar os diversos tipos de profissões; 

•        Conscientizar sobre a valorização e respeito aos profissionais em suas diferentes funções; 

•        Oportunizar situações de escolhas profissionais; 

•        Construção de um projeto de vida. 

 

5 CULMINÂNCIA 

          Visitas institucionais, para observar a atuação do profissional in locco. 

 

6 METODOLOGIA 

         Inicialmente serão apresentadas, através de rodas de conversa, seis profissões às 

explorando os conhecimentos prévios que as crianças e adolescentes do SCFV possuem sobre 

tal profissão e, ainda ampliando estes conhecimentos e desmistificando possíveis crenças. 

Após a discussão será escolhido junto aos envolvidos uma instituição para realizar a visita e 

observação da atuação do trabalho do profissional. 

           Estas visitas fazem parte do segundo momento do projeto, onde as crianças e 

adolescentes terão a oportunidade de conhecer a instituição e conversar com os profissionais, 

entendendo a importância de cada um no desempenho de suas funções, a importância da 

profissão para a humanidade e visando contribuir para a construção da identidade pessoal e 

crítica, com novas perspectivas de futuro e para um projeto de vida. 


