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Resumo
O projeto “Construindo Cidadãos” trabalha com 36 juvenis do orfanato ao lado do campus CamposGuarus e do distrito de Guarus que possuem entre 10 e 15 anos. O objetivo principal é o
desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e sociais. As atividades ocorrem nos finais
de semana no campus e na sede do clube de desbravadores Relíquias, onde desenvolvem os talentos,
habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Realizou-se um acampamento no campus Avançado
de Cambuci, um pernoite no campus Campos-Guarus e houve ainda a participação no IV Campori de
Desbravadores da ARF em Saquarema-RJ, um evento com cerca de 1.600 acampantes de 5 regiões do
estado. Foram percebidas mudanças no comportamento dos juvenis, que antes eram retraídos e
distantes, e hoje conseguem interagir com o grupo, estão mais disciplinados, responsáveis e trabalham
em unidade. O projeto adota um currículo de 6 classes de atividades multidisciplinares, uma para cada
idade, subdivididas de acordo com o tripé educacional, focando o físico, social intelectual do juvenil. As
atividades dentro e fora dos encontros semanais focam o desenvolvimento físico, desenvolvendo jogos,
atividades recreativas, brincadeiras e ordem unida. As atividades físicas, entretêm e atraem a criança e
o adolescente, e permiti que as mesmas desenvolvam seu aspecto mental e social conjuntamente.
Como parte do desenvolvimento mental incentivaremos o juvenil a estudar e desenvolver as classes e
especialidades, que são análogas a séries e disciplinas escolares. Embora compreendam também os
aspectos físico e social, as classes e especialidades trazem um maior benefício no âmbito mental ao
juvenil, pois proporcionam um aprendizado ampliado sobre os mais diversos assuntos. As classes
regulares são atividades que englobaram os mais variados temas, sempre considerando a filosofia
educacional. Assemelham-se a graus acadêmicos, pois são programadas para serem desenvolvidas no
espaço de um ano, respeitando a idade. Desenvolvem-se conjuntamente as classes avançadas, que
contém requisitos mais elaborados, e geralmente com um certo grau de dificuldade em relação as
regulares. Desenvolve-se as especialidades que são atividades teóricas e práticas focadas em
determinado tema específico, como se fossem cursos intensivos. Nosso objetivo é levar o juvenil a
assimilar novos conhecimentos, desde áreas referentes a nutrição e a saúde, até áreas recreativas, de
forma que o capacite e treine para lidar com as mais diversas situações.
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