Lançamento do projeto Observatório Jovem
2018 aconteceu na última quinta (17)

Oficinas de formação têm o objeto de promover o protagonismo de jovens marianenses

Na última quinta-feira (17), na sede do Clube Osquindô, aconteceu o lançamento oficial do projeto
Observatório Jovem, com a presença das entidades envolvidas na realização: CIF – Centro de
Integração Familiar, Obras Sociais Monsenhor Horta, Casa Lar Estrela e Projeto Social
Alferes.Nesta edição, o Clube Osquindô ampliou as ações do programa Observatório Jovem em
parceria com as instituições inscritas no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Mariana e apoio do Itaú Social, através do Edital de Apoio aos Conselhos e Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente / 2016.
O projeto nesta edição atuará através de dois eixos, sociocultural e socioassistencial, com a
participação de 240 crianças e adolescentes advindos de escola pública e, em sua maioria, em risco
de vulnerabilidade social. As ações do projeto dialogarão com as crianças, adolescentes e jovens,
visando criar oportunidades de aprendizado, convivência social, protagonismo e conhecimento de
profissões ligadas ao setor cultural.
No Clube Osquindô acontecerão as Oficinas “Imaginadança”, “Especial” e “Volante” para crianças
entre 07 e 11 anos e Oficina de produção de eventos (técnico de áudio/som, logística/cenotécnicoe
comunicação/divulgação) para jovens entre 13 a 18 anos; no CIF – Centro de Integração Familiar
acontecerá Oficina de Teatro para crianças entre 07 e 12 anos; na Obras Sociais Monsenhor Horta,
Oficina de Artes (artesanato e pintura) para crianças entre 06 a 11 anos; já a Acompav – Associação
Comunitária de Padre Viegas, crianças e adolescentes, entre 07 e 16 anos, participarão da Oficina
de Informática; na Casa Lar Estrela, adolescentes com idades entre 12 e 17 anos participarão da
Oficina de Reflexão e, por último, no Projeto Social Alferes, crianças entre 07 e 12 anos participarão
da Oficina de Musicalização e da formação da Fanfarra.
Quer conhecer mais sobre o projeto Observatório Jovem?
Acesse o site www.osquindo.com.br e/ou acompanhe o página no Facebook
www.facebook.com/observatoriojovem.osquindo.
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