Relato de Encontro GT Esporte, Cultura e Lazer
10 de abril - Auditório da Paróquia São José do Trabalhador
Facilitadoras: Bruna e Marina
A chamada para a reunião
O GT de Esporte, Cultura e Lazer havia sido criado no Encontrão de dezembro de 2018 e teve
uma segunda reunião, com poucos participantes, no Encontrão de janeiro de 2019. No
Encontrão de março várias pessoas pediram a retomada do grupo. Marcamos o encontro de
retomada para o dia 10 de abril.
Objetivo do encontro
A intenção desse encontro era verificar qual a motivação, qual a causa real que une esse
grupo. Qual necessidade queremos atender quando nos reunimos aqui? Do que esse grupo
nesse momento quer cuidar junto?
Quem participou
11 pessoas tinham confirmado presença pelo grupo do Whatsapp, mas só 4 compareceram.
Quem participou: Rosa, Jheice, Kátia e Luciene.
Nossas conversas - O propósito do grupo
Para entender o motivo que trouxe as pessoas para o encontro do Grupo de Esporte, Cultura e
Lazer, conversamos sobre a pergunta: _O que estou vendo em Barcarena e que eu gostaria de
mudar?_ Depois de trocar bastante, percebemos que a motivação de todas estava ligada a
*cuidar de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade*. Entendemos que
esse é o propósito do grupo. Conversamos um pouco sobre esse propósito ser o mesmo
propósito do grupo de Educação e pensamos em como poderíamos ter uma conversa com
quem está participando desse outro grupo.
Temos fogo para seguir adiante? O que decidimos
Quem estava na reunião garantiu que existe fogo para manter a chama desse grupo acesa e
que vai se movimentar para convidar outras pessoas para participarem. Dona Rosa sugeriu
uma conversa com os integrantes do Grupo de Educação.
Nosso próximo encontro
Marcamos o próximo encontro para quinta-feira, dia 25 de abril, das 9h às 12h (local a
confirmar). Combinamos de ser pontuais na hora de começar.

