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Resumo: 
Este projeto visa integrar os alunos que estão iniciando a caminhada pelo ensino médio técnico no campus
com os alunos que estão no último ano dos cursos, buscando a troca de experiências e auxílio, com base
em atividades que já haviam sido realizadas nos primeiros anos de implantação do Campus Osório com
realização feita pela professora Andréia que lecionava a disciplina de filosofia. Neste projeto selecionamos
um grupo de alunos para realizarem algumas atividades com o objetivo de interagir, orientar, e auxiliar os
novos alunos, utilizando como metodologia atividades lúdicas. A proposta Inicial era fazer um café onde
os alunos tirariam suas dúvidas, curiosidades e expectativas com a nova escola, logo sendo acrescentadas
atividades que testavam o conhecimento dentro da turma quanto aos seus membros, explorando a coragem
dos alunos quando expostos a uma situação de dúvida e desconhecimento como forma de incentivo para
buscarem novas experiências. Todas as ações desenvolvidas durante o projeto de integração visavam
promover a união das turmas como unidades e também como um grande grupo de novos alunos,
possibilitando que cada um deles esteja pronto e disposto a ajudar uns aos outros, promover a liberdade de
expressão dos jovens de modo saudável e criar um laço entre os alunos e professores para assegurar que os
alunos tenham a possibilidade de retirar dúvidas sobre os conteúdos e atividades extracurriculares,
podendo também gerar um vínculo com todos os servidores do campus em busca de segurança do coletivo
e do bem estar individual, sempre prezando pelos direitos humanos e pelo respeito. Todas essas ações têm
como intenção acrescentar aos envolvidos lições de respeito, igualdade, educação, empatia e união, pois
durante toda a vida estaremos expostos a grupos de pessoas, então se torna necessário desenvolver
posicionamentos gerais que assegurem uma boa convivência em sociedades. O projeto segue com
continuidade ao longo do ano, com ações complementares que visam expor e incentivar os talentos, união
e ações positivas dentro do meio acadêmico, têm também como intenção a continuação durante o ano que
vem para que possa ser disseminado o incentivo a união entre todos os anos, cursos, discentes e docentes.
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