PROJETO DESTAQUE

Durante os anos de 2011 e 2012 a Fatec de Itapetininga estabeleceu parceria com o
Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria para desenvolver o “Projeto Lar das Meninas”, com
o objetivo de orientar e preparar adolescentes de 14 a 16 anos para o mercado de trabalho.
O Lar Célia Tereza desenvolve, desde 1985, um laborioso trabalho educacional com
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meninas de 7 a 13 anos no período extraescolar. Com o Projeto Lar das Meninas, as
adolescentes que completaram 13 anos tiveram a possibilidade de continuar participando de
atividades educacionais promovidas por Professores e alunos da Fatec de Itapetininga.
Diariamente durante os dois anos do Projeto, no período da tarde, as adolescentes
participaram de atividades didático-pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de competências
profissionais.
Sob a Coordenação da Prof.ª Eva Fagundes Weber, idealizadora do Projeto e com o
apoio da diretora da Fatec, Prof.ª Isolina Maria Leite de Almeida, bem como do Fundo de
Solidariedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga e da empresa Logic Engenharia e
Construção Ltda, de São Paulo, o Projeto envolveu diversos professores e alunos monitores da
Fatec de Itapetininga, os quais organizaram e aplicaram atividades voltadas à Educação
Musical, Informática, Esporte, Alimentação e Saúde, além de aulas de Português, Matemática
e Inglês com o propósito de oferecer um nivelamento de conteúdos do Ensino Fundamental e
Médio nessas disciplinas.
Cada uma das atividades foi planejada com o propósito de reduzir danos sociais,
diminuindo o alto índice de jovens desqualificados para o mercado de trabalho. Para essa
qualificação, as adolescentes participaram de aulas de comportamento e valores morais,
recebendo orientações sobre postura, vestuário e comunicação no ambiente de trabalho de
modo a facilitar sua inserção no mercado de trabalho. Participaram ainda de atividades
culturais no Teatro do SESI de Itapetininga, assim como no Circuito SESC de Artes,
possibilitando-se oportunidades de convivência social, assim como nas aulas de Esporte,
quando também receberam orientações sobre saúde e bem estar, contando com aula de
natação no Centro Esportivo do CAPE- FKB em Itapetininga.
Nas aulas de Alimentação e Saúde, as participantes do Projeto tiveram aulas de
Educação Nutricional e Higiene dos alimentos, aprendendo a importância de uma alimentação
equilibrada e participando de aulas práticas visando à correta manipulação dos alimentos e
evitando-se contaminações e desperdício. Com as aulas de Música e Artes, as adolescentes
receberam noções de ritmo, percepção auditiva, dicção, expressão corporal e criatividade. A
prática desses exercícios resultou na formação do Coral das Meninas que se apresentou em
diversas ocasiões nos eventos realizados pela Fatec de Itapetininga.
Com a formatura da primeira turma participante do Projeto Lar das Meninas, as ações
atuais estão voltadas para a captação dos recursos necessários à formação de novas turmas,
visando atender a comunidade externa à Fatec de Itapetininga, um de seus objetivos
permanentes.

