
Relatório Encontro GT Crianças e Adolescentes 

27/06 – PRISMA 

Presentes: 

Rosimar, Marly, Petronilo, Rosa, Cleide, Lene Barreto, Enrico e Lígia 

Agenda: 

9h – 9h30: Chegada e café 

9h30 – 10h: Respiração e pergunta: qual a sua expectativa para o dia de hoje? 

10h – 10h15: Grupo faz um resgate sobre o último encontro 

10h15 – 10h30: Priorização das questões (formato de constelação, 1 ou 2 grupos ao final) 

10h30 – 11h30: Aprofundamento da conversa por meio de três perguntas 

11h30 – 12h: Compartilhamento com o grupão 

Após um breve café, demos início ao check in, com uma respiração para conexão com o                
momento. Em seguida, pedimos aos participantes que compartilhassem uma palavra sobre           
como estavam chegando ao encontro. As palavras foram esperança, ânimo, fé e troca de              
ideias. 

Na sequência, pedimos àqueles que estavam no último encontro que compartilhassem           
como havia sido. Lene tomou a palavra e contou rapidamente ao grupo sobre as conversas               
anteriores. Aproveitamos para retomar os temas que haviam sido levantados no último            
encontro e pedimos ao grupo que priorizasse dois temas, a fim de focarmos esforços.              
Aproveitamos para ressaltar que o fato de termos priorizado esses temas não significaria             
que os outros temas seriam descartados, mas apenas que focaríamos, no momento, nos             
escolhidos. Temas levantados no encontro anterior: 

1. COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
2. COM AS FAMÍLIAS 
3. PESQUISAR, BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES 
4. EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
5. PARCERIAS COM EMPRESAS 
6. ARTICULAÇÃO 
7. COM O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A priorização foi feita por meio de uma “constelação”, de modo que folhas com os temas                
foram espalhadas pelo chão e os participantes foram se colocando ao lado dos seus temas.               
Depois disso, como havia mais de dois temas escolhidos, fizemos votações até chegarmos             



a apenas dois. Ao final do processo, o grupo escolheu os temas “Articulação” e “Educação e                
Capacitação”. 

Pedimos, então, que os participantes se dividissem em dois grupos, de acordo com a sua               
afinidade com cada um dos temas, e respondessem a três perguntas: 

1. O que mais sabemos sobre esse tema? 

2. Quem mais precisa estar aqui e como podemos convidar essas pessoas? 

3. O que já conseguimos fazer sobre esse tema? 

Ao final das conversas, os grupos compartilharam os seguintes encaminhamentos: 

Grupo Articulação (Cleide, Lene Barreto e Petronilo): 

Gostariam de realizar um evento sobre o tema Crianças e Adolescentes em Barcarena,             
como um fórum. Para isso, seguiram aprimorando a lista de pessoas e instituições que já               
trabalham com o tema no município para convidá-las. A ideia é que, nesse evento, pessoas               
e instituições compartilhem suas experiências com o tema, e que esse GT também             
compartilhe o que está fazendo, a fim de atrair novos participantes. 

Para que o evento aconteça, querem visitar comunidades para fazer o convite e elaborar              
um convite para ser enviado a empresas por email. Perguntaram se poderiam ter um carro               
disponível para fazer essas visitas. 

Grupo Capacitação e Educação (Rosimar, Dona Rosa e Marly): 

Gostariam de realizar um torneio de esportes, usando os espaços públicos do município.             
Querem verificar como estão os espaços físicos das escolas e entender também qual é a               
proposta para o novo estádio que está sendo construído, entender de que forma ele              
pretende ser utilizado. Vão focar nas comunidades Luz Divina, Laranjal e Santa Maria.             
Querem também conversar com a Luana (Hydro) para conhecer melhor o projeto Trilhando             
Caminhos e entender de que forma ele pode se conectar a esse GT. 

Depois de compartilhar as conversas, combinamos um novo encontro para o dia 11/07, às              
9h, na PRISMA e pedimos uma palavra para o encerramento, que foram ânimo, fé e               
satisfeita. 

  

  

  

 


