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Introdução: O projeto, mãos à obra, realizado na Escola Municipal Argeu Brandão em
Coronel Fabriciano, Minas Gerais; desenvolvido por um grupo de alunos do curso de
engenharia civil do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais aconteceu no
primeiro semestre de 2016. A primeira atenção foi para área social, na busca de um
local que atenda a um público carente e, que não tenham mão de obra para realizar
atividades como pequenas reformas. A segunda foi dar suporte à estrutura física de um
ambiente, regularmente utilizado pela escola escolhida. Todo suporte técnico foi
baseado nos interesses e necessidades desta instituição. Objetivo: O intuito foi de
desenvolver, no auditório, os conhecimentos teóricos de maneira prática. Uma
oportunidade de aplicar pesquisas fora da sala de aula, o que permite aos alunos uma
visão inovadora e desafiadora no dia a dia como uma prévia ao cotidiano de um
profissional da área de construção civil. Metodologia: O processo para execução das
atividades de reforma decorreu sobre um cronograma de atividades para realização
dentro de um prazo. Para desenvolvimento do mesmo, foram realizadas consultas a
apostilas, busca por profissionais experientes na área e discussão entre os integrantes
do grupo de extensão. Após a parte e teórica, as etapas sequenciais foram o lixamento
de paredes, portas e grades, raspagem de regiões desniveladas, retirada da grade para
televisão e espelho trincado, realização chapisco, emboço e reboco da parede para
receber um novo espelho, passagem de selador e tinta acrílica e a óleo e o
desenvolvimento de arte nas paredes. Resultados: Todo o processo resultou, para a
escola, em um novo ambiente, cheio de vida e harmonia. A nova pintura e limpeza do
teto clareou o auditório e criou um novo ambiente. As aulas de dança poderão ser
executadas com mais entusiasmo e visão dos movimentos com o novo espelho. A
formatura do nono ano já está marcada com a certeza de um local pronto para uma
celebração formal e de grande significado para o estudante. Além da satisfação da
equipe da escola e principalmente dos alunos de ensino fundamental que rege a escola,
a equipe do projeto mãos à obra se sente realizada pelo cumprimento da missão. Com
todos os resultados práticos, para a equipe, ficaram a curiosidade e pesquisas pelos
fatores que surgiram no desenvolvimento dos processos. Como por exemplo,
surgimento de pequenas fissuras no reboco, necessidade de passagem de gesso em
regiões deformadas da parede e como prepara-lo, a fixação da argamassa, quantidade
de demãos necessárias do tipo de tinta e como uma troca de material solicitado
interfere no resultado final do serviço. Todos estes fatores permitiram observar, como
futuro profissional, o quanto as experiências práticas contribuem para uma visão
perceptiva e palpável fora do ambiente de graduação. Conclusão: observa-se que todo
empenho e esforço geram resultados. O tempo dividido, entre as tarefas distribuídas no
projeto de extensão e as tarefas fixas da vida de um graduando e às vezes também
profissionais, alcança vitórias. Estas variam entre pessoais e coletivas. Ambas,
contribuem para um diferencial do profissional.
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