
Novas oportunidades para os jovens, curso de Robótica 

 

Preparar os jovens e adolescentes para o mundo do trabalho e enfrentar 

as dificuldades na área tecnológica. No intuito de formar este público, trabalhar 

esses jovens para ter as portas do mercado de trabalho abertas. O Centro de 

Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, com a 

colaboração financeira do Ministério Público do Trabalho, tem ofertado várias 

oportunidades aos jovens e adolescentes da Lomba do Pinheiro no campo da 

formação pessoal e profissional. 

Dentre as diversas oportunidades se encontra o curso de robótica cujo 

laboratório, nesta semana deu início a suas atividades. São Jovens oriundos do 

centro da Juventude, Lomba do Pinheiro, os quais receberão formação em 

robótica, montagem e manutenção de pequenos robôs, bem como terá a tarefa 

também de dar “vida” a estes robôs por meios de dutos eletrônicos.  

Este será o primeiro contato dos jovens da instituição com este tipo de 

equipamento. No entanto não será só esta semana, pois o curso tem longa 

duração e visa dar uma visão geral ao estudante de como lidar com Robôs, como 

montá-los e desmontá-los, preparar toda a parte eletrônica e elétrica. Visando 

deixar os robôs em pleno funcionamento.  

No mundo cada vez mais voltado a tecnologia é imprescindível o contato 

dos jovens com as novas tecnologias presente em nossa sociedade. Esta 

formação levará os jovens da periferia e em vulnerabilidade a conquistar espaços 

até então limitados para eles. Os jovens terão contato direto com máquinas 

robóticas de última geração. Terá a oportunidade de lidar e aprender a 

oportunidade de operar estes robôs por meio de computadores, pois a robótica 

é totalmente computadorizada.  

Para a instituição é um passo a mais que se dá no campus da formação 

da juventude e da adolescência no sentido de inseri-los no mundo tecnológico e 

no mundo do trabalho. Aos poucos as oportunidades vão surgindo e os jovens 

estrão preparados para conquistar uma vaga de trabalho com dignidade. 

Alcançando sua independência financeira, como maneira de buscar se manter 

financeiramente ou ajudar sua família. É muito importante o jovem tomar 

consciência da realidade em que vive, mas também construir novas redes de 

relacionamento com outras pessoas e com a sociedade.  



Promover a inserção dos jovens nas tecnologias e suas novas 

ferramentas é gerar oportunidade de uma vida digna, respeitada e valorizada. 

No sentido de proporcionar a eles um jeito de estar no mundo do trabalho. Para 

além disso conhecer as ferramentas tecnológicas e como operá-las dentro de 

uma indústria, empresa, instituição, em laboratórios de pesquisas. O laboratório 

representa um grande avanço para os jovens da lomba do Pinheiro, na abertura 

de novas portas de trabalho. Para o CPCA significa a conquista de uma busca 

de muitos anos, na oportunização de novas áreas de profissionalização e 

convivência entre os jovens do território.  

O Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de 

Assis, se alegra em oferecer aos jovens novas oportunidades na sua formação 

continuada. Mais que formação o CPCA, impregna nos jovens valores éticos e 

morais de cuidado, interação, convivência e união os quais levarão para suas 

vivências em sociedade e no mundo.  

O CPCA continua seu trabalho de transformação humana, trabalho social, 

e gestão transparente. Neste escopo, mais cursos serão apresentados a 

sociedade em breve. Para manter todas as ações, atividades e projetos o CPCA 

conta com a sua colaboração. Faça parte desta história de vida e transformação 

social. Adote uma vida, transforme uma história. Conheça nos pelas redes 

sociais, nos faça uma visita, venha conhecer a nossa obra social, que a 42 anos 

está transformando vidas e construindo histórias. 


