
Encontro entre participantes dos GTs de Educação e de Esporte, Cultura e Lazer 
25 de abril de 2019, na Prisma, em Barcarena  
Facilitadores: Bruna, Pedro e Marina  
 
Motivo do encontro 
Depois de entender que os dois GTs tinham o objetivo comum de cuidar das crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade em Barcarena, marcamos esse encontro para os participantes 
conversarem e decidirem como gostariam de trabalhar juntos.  
 
Nossas conversas 
Começamos o encontro compartilhando histórias marcantes da nossa infância e adolescência. 
Deu pra ouvir várias pessoas dando risada! Depois abrimos a conversa com participantes de 
cada GT contando: "O que aconteceu no grupo que participo que nos faz estar juntos aqui?".  
Após compartilhar um pouco do caminho de cada GT até o momento, nos dividimos em dois 
grupos menores para conversar sobre:  
 
O que temos vontade, disposição e comprometimento para fazer juntas(os)? 
 
Um dos grupos reunia apenas pessoas que moravam em Cupuaçu. Elas conversaram sobre a 
importância de unir as pessoas da comunidade para fazer ações juntas e decidiram os 
próximos passos para fazer isso acontecer. (Se você não estava no encontro e quer contribuir 
com essas ações, pode procurar uma dessas pessoas: Sebastiana, Luciene, Everaldo ou 
Tuane.) 
 
O outro grupo conversou sobre dois pontos principais:  
1. Ouvir os jovens para entender o que eles precisam.  
2. Conversar com atores que já trabalham a questão da infância e adolescência em Barcarena 
para entender quais informações já existem sobre o assunto e quais iniciativas já estão 
acontecendo. 
Eles dividiram tarefas que serão feitas até o nosso próximo encontro. (Se você não estava no 
encontro e quer contribuir com essas ações, pode procurar uma dessas pessoas: Rosa, 
Petronilo, Fábio, Irene ou Jheice) 
 
A caixinha do transporte 
Combinamos que a partir de agora o GT tem uma caixinha para contribuir financeiramente com 
o transporte de quem precisa desse custeio para participar das reuniões. Funciona assim: 
quem pode oferecer algum valor naquele dia, coloca na caixinha. Quem precisa pegar algum 
valor para custear seu transporte para aquele dia, pega da caixinha. A IBS também coloca uma 
contribuição financeira por encontro. Os próprios participantes cuidam da caixinha.  
 
Próximo encontro 
15 de maio, das 9h às 12h 
Local a definir 


