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Introdução: O projeto \\\"Os Jovens no mercado de Trabalho\\\" é um trabalho
desenvolvido por estudantes do curso de psicologia. Por meio de uma medida
socioeducativa, a finalidade do projeto é preparar jovens estudantes do Ensino Médio
para a inserção no mercado de trabalho, possibilitando-lhes conhecer a realidade
profissional e desenvolver habilidades necessárias no mercado. Com base na ciência
psicológica e em teorias de coordenação de grupo, as estudantes puderam colocar o
projeto em prática, fazendo com que os alunos desenvolvessem não só habilidades
profissionais, mas também pessoais. Objetivo: O trabalho teve como objetivo geral
preparar os jovens para o mercado de trabalho. Os demais objetivos foram trabalhar as
perspectivas de futuro dos jovens, trabalhar o autoconhecimento, auxiliar no
desenvolvimento de habilidades sociais bem como facilitar a coesão grupal entre eles. 
Metodologia: As coordenadoras do projeto visitaram a Escola Doutor Geraldo
Perlingeiro de Abreu, apresentaram o projeto para a pedagoga e o diretor e coletaram
dados com a pedagoga através de uma conversa sobre a realidade dos alunos da escola.
Também Compareceram às salas dos alunos do Ensino Médio para divulgar e
apresentar o projeto. Na prática, ele foi realizado em nove encontros, uma vez por
semana, com seis alunos de faixa etária de 15 a 18 anos. Foram realizadas palestras
interativas e técnicas de dinâmica de grupo nos encontros.  Resultados: Na execução
do projeto notou-se uma evolução gradual a cada encontro. Os membros do grupo se
desenvolveram bastante e tiveram a oportunidade de mostrar a criatividade que tinham.
O projeto foi importante para que eles adquirissem conhecimentos sobre o mercado de
trabalho, identificando a área que queriam seguir. Além disso, o projeto foi importante
para que eles melhorassem as habilidades interpessoais e entendessem a importância
do respeito e da união no mercado de trabalho e também no grupo do projeto. Houve a
criação de um vínculo dos membros do grupo entre si e também com as coordenadoras
do projeto. A pedagoga da escola relatou que o projeto os ajudou a desinibir e lidar
com a timidez, além de tornar a escola um ambiente descontraído. Foi de grande
aprendizado para os alunos e também para as coordenadoras do projeto que tiveram a
oportunidade de levar conhecimento a eles e melhorar as relações interpessoais com o
uso da psicologia. Conclusão: Os jovens puderam reter conhecimento a respeito das
profissões existentes no mercado, escolher uma área de atuação. Desenvolveram o
processo de autoconhecimento, podendo perceber como agem em sociedade e como
isso afeta suas relações interpessoais. Isso facilitou também a coesão grupal,
fortalecendo o vínculo entre eles. 
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