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Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes através do
autoconhecimento, da construção da identidade, dos valores e motivações em busca da
promoção da saúde biopsicossocial e a adoção de um estilo de vida consciente com o
exercício da cidadania e as questões éticas da sociedade. Metodologia: A metodologia
utilizada será as oficinas de dinâmica de grupo caracterizada como uma prática de
intervenção psicossocial que busca trabalhar os significados afetivos e as vivências
relacionadas com a construção da identidade e cidadania na adolescência. Apesar de
ser estruturada, é bastante flexível, sendo que é o grupo de adolescentes que indicará a
necessidade de adaptações. O trabalho de intervenção será realizado em grupos, o que
permitirá o aprendizado de novas formas de pensar, se comunicar e de se relacionar
com o outro, em um rico exercício de inserção social.
 Resultados: Até o momento da realização deste projeto de intervenção percebe-se que
a vivência grupal possibilita aos adolescentes um espaço de diálogo e reflexão sobre o
processo de desenvolvimento pessoal e social, valorizando a importância das relações
interpessoais estabelecidas pelos adolescentes na construção da identidade, assim
como possibilitando uma conscientização da mesma, dos seus valores e motivações a
fim de propiciar subsídios em sua formação de cidadãos autônomos e conscientes,
assim como a construção de projetos de futuro que conduzirão suas vidas, a fim de de
contribuir na formação humana dos adolescentes da região do Vale do Aço.
Conclusão: Não se pode concluir ao final deste trabalho, pois o mesmo encntra-se em
processo de realização na presente data.
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