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Com uma palavra os jovens da ACM, falam um pouco sobre o que aprenderam esse ano na 

ACM. 

Direitos, Comunicação, Informática, Protagonismo Juvenil, Papel do Jovem na sociedade, 

Companheirismo, diversão, talentos e alegria. 
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A Rede Conexão Jovem foi um projeto muito intenso e nos trouxe aprendizados 

importantes enquanto instituição. Percebermos um potencial enorme a ser 

explorado e capacitado, que são os jovens, cheios de habilidades e vontade de 

protagonizar sua história, transformar sua comunidade e projetar um futuro 

promissor.  

A defesa de direitos das crianças e adolescentes pode e deve ser fortalecida 

por eles mesmos, a liderança juvenil precisa ser motivada, pois na contramão 

dessa realidade, vemos jovens tendo por opção se envolver com a violência, a 

criminalidade, por falta de oportunidade e boas práticas. 

Nosso objetivo foi alcançado, um ponta pé inicial, e fica o desafio de dar 

continuidade a essa construção política e participação cidadã, que foi semeada a 

cada encontro e que culminou num evento de sucesso.  

A criação de Fóruns de Defesas de Crianças e Adolescentes, com eles na 

condução e direcionamento das pautas é uma experiência que precisa ser 

fortalecida e acompanhada, para que possamos garantir jovens atuantes e 

protagonistas nos diversos espaços e, principalmente, na elaboração de planos e 

políticas em que eles são o sujeito de direitos. 

Renata Rodrigues Flores Alves 

Secretária Executiva 

ACM Brasília 
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O projeto Rede Conexão Jovem gerou um impacto importante na vida de aproximadamente 400 

crianças e adolescente das diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal, beneficiados 

pelo projeto através dos encontros e processo formativo, assim como as equipes de 

colaboradores das 8 instituições da Rede. Um impacto que se avalia em vários níveis, quando 

numa sociedade descrente da vida política, precisa encontrar uma forma de criar compromisso e 

responsabilidade com seu espaço físico, com sua comunidade, com sua cidade, bases principais do 

que significa ser político e plantar esse significado em crianças e adolescentes foi o desafio. 

No Conexão Jovem descobrimos que a melhor forma de fazer política é quando se possibilita o 

encontro, se conhece e reconhece no outro a partilha da própria realidade, do sorriso, dos 

problemas, dos sonhos, da simplicidade e naturalidade que uma criança e adolescentes, livres de 

conceitos e ideologias formadas, sempre tem a nos ensinar e deleitar com as representações, as 

notas, as cores dos desenhos e criatividade dos talentos. Aprender que uma criança e 

adolescente o que mais lhe importa é ter garantido os espaços de formação, de lazer, de saúde, 

sem se “complicar” na luta ideológica a qual nós adultos “justificamos” guerras e lutas pelo poder. 

O impacto de trabalhar em diferentes locais visitando e conhecendo realidades, ficou plasmado 

na admiração pela tentativa permanente de ver como a sociedade se sustenta na base das 

comunidades e o esforço e dedicação dos profissionais dentro das Instituições e pessoas do 

cotidiano por fazer o melhor, por ensinar, por transmitir seus conhecimentos e experiências as 

crianças e adolescentes que visitamos, sempre com paciência e acreditando nas capacidades de 

aprender de forma rápida... outras vezes não tanto, mas sempre em seu tempo. 

O que fica... a saudade... e a esperança... muito por aprender... muito por fazer... mas em fim a 

amizade sincera de saber que a Rede Conexão Jovem se leva no coração dos que fazem parte no 

sonho feito realidade e que novos sonhos despertou para fazer realidade. 

Minha mensagem... o agradecimento a equipe, a paciência, o esforço, mas a certeza de saber que 

todos multiplicaram seus talentos e o fruto será visível nas gerações formadas. Com carinho a 

todos Elkin Páez – Rede Conexão Jovem – Opção Talento. 

Elkin Páez Ch 

Coordenador Geral Articulação Rede  

Conexão Jovem - ACM 
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PROPOSTAS DOS ENCONTROS DA REDE CONEXÃO JOVEM 

Nós crianças, adolescentes e jovens da Rede Conexão Jovem fizemos reconhecimento e mapa dos 

nossos territórios, sonhos e expectativas. Levantamos pontos importantes a serem abordados pelas 

diferentes autoridades do governo, assim como algumas propostas na construção da cidade ideal que 

queremos: 

 

Reconhecimento dos territórios para as autoridades 
 

Identificamos como as maiores problemáticas e necessidades de nossas Regiões Administrativas do 

Varjão, Ceilândia, São Sebastião, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Paranoá, Itapoá, Estrutural, 

Brasília e Entorno que afetam diretamente nosso desenvolvimento: 
 

1. Segurança: Que não permite andar com tranquilidade e influência negativa de grupos 

delinquenciais e de tráfico, falta de policiamento e de educação cidadã. 

2. Educação: Proporcionar creches e educação de qualidade, professores, merendeiras e recursos, 

alguns casos de maltrato de professores nas escolas, falta de autoridade e de interesse pelo estudo, 

por parte dos estudantes. Aumentar profissionais para orientação escolar, psicólogo e assistência 

social. 

3. Saúde: Má qualidade, falta de médicos e necessidade de campanhas de prevenção. 

4. Lazer, Esporte e Cultura: Apoiar mais projetos, espaços e atividades, assim como dar 

continuidade as instituições que desenvolvem projetos nestas áreas. 

5. Profissionalização: Oportunizar cursos e estágios para os jovens que favoreçam o acesso ao 

mercado de trabalho e novos conhecimentos e áreas do saber que possam ser aplicados nas cidades. 

6. Infraestrutura: Falta de quadras esportivas, shoppings, cinemas, teatros, parques, moradias, 

transporte, entulho, buracos, serviços públicos, entre outros. 

7. Prevenção e ações frente as drogas, trabalho infantil, maltrato e toda situação de abuso ou 

discriminação. 
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PROPOSTAS DOS ENCONTROS DA REDE CONEXÃO JOVEM 

 

Propostas da Rede frente as autoridades 

1. Vimos que o Estatuto da Criança e do Adolescente apesar de ser uma lei importante de garantia 

de direitos, com 25 anos de vigência não foi aplicada e é desconhecida pela maioria de nós crianças e 

adolescentes, por isso a necessidade de oficinas, participação das conferências, realização de 

debates nas escolas e espaços de representação, criação e apoio aos fóruns da criança e do 

adolescente, respeitos às diferenças. 

2. Propomos a criação da hora política juvenil, um espaço em rádio e tv onde crianças, adolescentes e 

jovens falem de política, da realidade das suas cidades e sirva de formação de consciência cidadã. 

3. As nossas instituições precisam de apoio para dar continuidade dos programas e projetos que elas 

desenvolvem 

4. Continuidade do Conexão Jovem, os encontros, seu processo formativo, cultural e 

profissionalizante. 

5. Dar especial atenção à Cidade Estrutural, não como um lixão, mas pelo valor das suas pessoas. Ela 

pode ser modelo de cidade de reaproveitamento do material reciclado, com escolas e oportunidades 

como outras cidades. 

 

 

Instituições Rede Conexão Jovem 
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Juventude comemora seu dia na UNB 

 

A proposta do Dia Nacional da Juventude é que os jovens se encontrem para 

debater a realidade que os envolve, buscando força e pistas para mudá-la, 

acreditando na força transformadora que vem da união, da organização e através da 

participação. 

 E dia 13 de agosto foi comemorado esse dia, com um evento na UNB  (Universidade 

de Brasília), no auditório Beijodromo e contou com a participação do Secretário 

Nacional da Juventude Gabriel Medina Toledo. 

O evento contou com palestras, jogos e debates entre os jovens e autoridades. 

Os adolescentes da Rede Conexão Jovem da ACM, participaram do evento e 

principalmente se questionaram sobre os problemas existentes com a juventude 

como: Primeiro emprego, drogas e o jovem na política. 

A juventude aprovou a iniciativa e o evento. 

 

Kelly Farias 
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Poema 
JUVENTUDE UMA QUESTÃO DE ATITUDE 
Ser jovem é manter a alegria 
E uma vida feliz sempre viver 
É estar de bem com o mundo, com a vida, 
Vivendo momentos de sonhos, 
de felicidade, de bem querer. 
Sonhar com uma vida plena 
Crer que tudo que se sonhar se conseguirá 
Acreditar que os sonhos se tornarão realidade 
E simplesmente a vida amar... Amar... Amar... 
Amar sem medo e sem medida 
Alimentar profundamente todas as paixões 
Viver a vida sem medo de ser feliz 
Entregando-se por inteiro a doces e fortes emoções 
“Ser jovem é, com êxtase...” 
O infinito contemplar 
A singela beleza das flores admirar 
Ouvir a passarada festiva a cantar 
Belas canções de amor e paz entoar 
Cantar a vida como dádiva recebida 
Que Deus Pai, lhe deu por amor 
É trilhar por caminhos serenos e seguros 
É confiar na grandeza do Criador 
Trazer sempre no rosto um largo e franco sorriso 
E no coração esperança, fé, otimismo, amor 
Amar a si e a todos indistintamente 
Vivendo a vida com ternura, encanto, beleza, ardor 
Ser jovem é manter o ideal 
De uma vida mais justa, mais digna, mais humanitária 
Estendendo a todos, cortês e gentilmente a mão, 
Numa atitude solícita, generosa, amável, solidária. 

Ser jovem é jamais ter medo 
De um dia chegar a envelhecer 
Não importa a idade que se tenha 
O que importa é saber bem viver 
Com fé, solicitude, sonhos, prazer. 
Ser jovem é encantar-se pela vida 
É vivê-la com entusiasmo, encantamento, euforia, 
Cultivando a concórdia, o respeito, a dignidade, 
Vivendo-a com liberdade... esperança... harmonia... 
Fazendo da vida a mais bela poesia. 
Trazendo no coração esperança... 
Otimismo... Serenidade... 
Tornando os seus sonhos e também os dos outros 
A mais bela e fantástica realidade!!! 
 
Viva a vida!!! Vale a pena ser bem vivida!!! 
Em qualquer idade!!! 
 
Elizabet Amboni Lucizano 
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Raio X da minha cidade pelos adolescentes 

Asa sul 

A Asa sul é um ligar muito bom, mas também existe muitos problemas. 

Vamos citar a saúde em situação  precária. 

Em relação ao esporte e lazer, não há do que reclamar, temos uma ampla rede de quadra 

esportiva e praças. Temos transporte de qualidade de metro, mas deveriam criar mais 

estações e também os ônibus tinham que passar nas quadras das 900. 

A segurança não estar muito boa, pois o uso continuo de droga constante. 

Conclui se que a Asa Sul é um lugar bom de muitos oportunidades, mas que também precisa 

melhorar. 

Alunos: Roniel Araujo 14 anos e Thamara Adriana 16 anos. 

ACM Conexão Jovem. 

Ceilândia 

Em 1969, com apenas nove anos da fundação de Brasília já existia 79.128 favelados que moravam em 

14.607 barracos, para uma população de 500 mil habitantes em todo o Distrito Federal. 

Naquele mesmo ano, foi realizado em Brasília um seminário sobre os problemas sociais no Distrito 

Federal. O favelamento (CEI), foi o mais gritante reconhecendo a gravidade do problema e suas 

consequências já foi criada a cidade satélite de Ceilândia. Surgiu a partir de uma campanha de 

erradicação de invasões CEI, que aconteceu em 27 de março de 1971 pelo GDF. 

Atualmente a cidade é estruturada por bairros: Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, Oeste, Leste, Centro e 

expansão do setor O e alguns condomínios. 

Muitas pessoas julgam a Ceilândia pela aparência , mas eu gosto de morar lá. 

Hoje é a maior cidade do DF com 398.374 habitantes. 

Stephany Rodrigues 15 anos 
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Planaltina 

O maior problema existente hoje em Planaltina  é a falta de segurança e educação. 

Moro em uma área pobre da cidade, onde o nível de escolaridade dos jovens é muito 

baixa, infelizmente nesse caso muitos jovens caem no submundo das drogas. 

Enne Gabrielle Soares 16 anos Aluna  Rede Conexão Jovem ACM. 

Jardim Ingá 

Na cidade onde moro tem muitos problemas, falta segurança, baixo policiamento 

e muitas ruas não são asfaltadas. Mas o que mais incomoda no Jardim Ingá e o 

lixo e seu excesso, lá dificilmente passa um lixeiro e o lixo fica jogado na cidade 

e nas áreas preservadas. 

Francisco Kawan  15 anos Aluna Rede Conexão Jovem ACM. 

Samambaia 

Uma cidade com vários problemas, mas também como toda cidade tem seu lado bom. 

Em relação aos problemas, a falta de segurança e os hospitais precários. De coisas 

boas o transporte de Samambaia é muito bom tem ônibus para todo lugar e o metro 

acessível. 

Ana Paula Lemos 15 anos Aluna Rede Conexão Jovem ACM 



 

(61)3443-2108/SGAS 608 L2 SUL/www.acmbrasilia.com.br 
10 

 

E-MAIL: kellyacm@redeconexaojovem.com.br 

Edição nº 3   12/2015 

ACM / YMCA 

  

Paranoá  

Encontramos falta de infra estrutura como lixos, esgotos, queimadas e criminalidade. Como em 

todos os lugares, mas precisamos de mais atenção do governo nas áreas de saúde, segurança, 

emprego, educação e transporte. 

Nas horas vagas passamos o tempo livre de lazer na biblioteca, na praça central e no parque 

vivencial, nas quadras de esportes e no açaí. 

Com uma população de aproximadamente 46.527 habitantes em uma área de 853,33 m². O Paranoá 

foi fundado em 10 de dezembro de 1964. A cidade fica aproximadamente 20 minutos do centro da 

capital federal. 

Possui um comercio forte, mas não tem zona industrial por esse motivo as pessoas procuram 

trabalho fora da cidade. 

O Paranoá tem aspecto de uma cidade pequena, bem localizada com várias quadras e áreas de 

lazer.Fernanda Lima 17 anos aluna Conexão Jovem ACM  
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Conexão Jovem na Rádio Nova Aliança 

No dia 20 de agosto o programa Construindo Solidariedade da Caritas Brasileiras, entrevistou a Rede 

Conexão Jovem na rádio Nova Aliança FM e AM. 

Os representantes da Rede Conexão Jovem foram Kelly Farias, instrutora de Comunicação e eventos e 

Gabriel Santos adolescente de 17 anos que participa do projeto. 

Com conversa espontânea e em explicativa a entrevista foi um sucesso na rádio e todos puderam 

conhecer a rede Conexão Jovem e sua finalidade. 

 

Kelly Farias  
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Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 

Aconteceu esse ano no Pavilhão de exposições do Parque da Cidade, a 12ª semana nacional de ciências e 

tecnologia que aconteceu nos dias 19 a 25 de outubro de 2015 com o tema Luz, ciência e vida. 

Os adolescentes da ACM puderam participar da feira de ciências como monitores dos stands 

governamentais como Zoo de Brasília, Universidade do Amazonas, MASP, FioCruz e Planetário. 

Para os jovens foi uma experiência fantástica e cheia de desafios. 

Segundo Roniel Araújo que ficou no stand do Exército. Achei o máximo a interação não sabia que o 

Exército tivesse tanta coisa legal diz o jovem com os olhos brilhando. 

Já para a educadora Tatiane Braga `` Foi ótimo para os jovens, um espaço onde eles puderam expressar 

seu protagonismo`´. Diz ela confiante. 

O evento foi de grande agrado para os jovens e educadores da ACM, podendo repetir nos próximos anos. 

 

Kelly Farias 
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Encontros da Rede Conexão Jovem 

rante o ano de 2015, foram realizados 8 encontros da Rede Conexão Jovem. 

Entre os meses de Julho a outubro a ACM recebeu em cada encontro 120 jovens de 14 a 18 anos. 

Nesses encontros eles discutiram sobre seus direitos, cidadania, protagonismo juvenil e 

principalmente sobre a dificuldade encontrada em cada cidade. 

Um espaço onde os jovens puderam se encontrar para discutir e debater problemas e soluções e 

também se divertir com piscina, dança e jogos de quadra. 

Kelly Farias  
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Evento de encerramento da Rede Conexão Jovem reuni 350 jovens na ACM 

O projeto realizado pela ACM (Associação Cristã de Moços), juntamente com o fundo do Conselho de direito da   

Criança e do Adolescente (CDCA), reuniu durante os oito meses de realização do projeto Conexão Jovem, nove 

instituições em todo o Distrito Federal. 

As instituições parceiras são: Ludocriarte de São Sebastião, Fórum de direitos da Criança e do Adolescente 

também  de São Sebastião, Ordem Assistencial Padre Natale Batezzi(OAPNB) Gama e Santa Maria, Casa Azul 

Felipe Augusto do Riacho Fundo II, Centro Salesiano do Menor (CESAM) da  Ceilândia, Tia Angelina polo Zilda 

Arns do Varjão, Tia Angelina polo Tia Nair da Estrutural juntamente com Coletivo da Cidade também da 

Estrutural. 

Durante o projeto, os adolescentes de 12 a 18 anos, tiveram oficinas de dança, teatro, comunicação e eventos, 

direitos humanos, informática, capoterapia e música. 

No evento de encerramento os jovens   puderam mostrar o que aprenderam durante o projeto. Nesses oito 

meses, a Rede Conexão Jovem promoveu oito encontros de integração e reflexão da juventude. E nesse sábado 

(5), contou com a presença ilustre do Secretário da Criança e do adolescente Aurélio Araújo, da sub secretária 

Perla Ribeiro e de representantes de cada instituição participante. 

Para o coordenador geral da Rede Elkin Paez- ´´ O projeto conseguiu cumprir seu objetivo de fazer do jovem o 

protagonista da sua história. ´´  

Já para Renata Rodrigues secretária executiva da ACM- A palavra que ela finaliza esse projeto é satisfação, 

pois os jovens entenderam o que queríamos transmitir. 

Os jovens conheceram através de estandes o trabalho de cada instituição, além da integração juvenil puderam 

conviver com diferentes realidades. O evento contou com a participação de 350 jovens, que dançaram, brincaram 

e se divertiram além também do cunho sócio político que foi o foco do evento. 

A Rede Conexão Jovem foi o primeiro passo para a construção do Fórum de Direitos da Criança e do 

Adolescente, que aqui no Plano piloto será fundado na ACM a partir de março de 2016.  

Kelly Farias  
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Conhecendo sobre as instituições que fizeram parte da Rede Conexão Jovem 

2015 

 

Esse ano a Rede Conexão Jovem, que teve seu início na ACM em maio , cresceu e dentro dela nove 

instituições agregaram valores e conteúdos aos jovens. 

São elas: 

OAPNB ( Obras Assistências Padre Natale Batezzi) Santa Maria  

Atendeu jovens de 14 a 18 anos também com o projeto Conexão Jovem  

História da OAPNB 

Quem Somos 

As Obras Assistenciais São Sebastião - OASAS é uma entidade assistencial que, através dos Centros de Convivência Nossa 

Senhora do Carmo e Sagrada Família e o Colégio Maria Mãe da Providência atua na área social e educação infantil nas 

comunidades do Gama e Santa Maria desde 1988. Pe. Natale Battezzi (fundador recentemente falecido) inspirado no ideal 

da caridade cristã, idealizou um local onde a liberdade fosse vivida no seu exato sentido. Fundou em 1988 a Creche Nossa 

Senhora do Carmo, no Setor Leste do Gama, em 1996 a Creche Sagrada Família e em 2005 a Escola Maria Mãe da 

Providência, ambas em Santa Maria. 

 

 Os Centros atendem gratuitamente com convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal a 515 crianças na faixa etária de 2 e 3 anos em regime integral, 100 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (Projeto Crescer). 

A preocupação com boas práticas de serviços à comunidade, leva a OASAS a ter instalações físicas adequadas com espaços 

e equipamentos para atividades educativas, de lazer, socialização dando continuidade à vida familiar dentro da escola, 

limitando o acesso dessas crianças à marginalização. 

Venha conhecer nossas crianças e descobrir como é gratificante conviver com elas; como é bom acompanhar seu 

crescimento e desenvolvimento. O trabalho, as preocupações, as dificuldades do dia a dia são recompensadas pelo sorriso 

no rosto e pelo abraço no final de cada dia. 

Missão 

  Oportunizar as crianças a terem uma educação adequada e de qualidade, direcionada aos valores cristãos e de boa 

convivência; 

  Desenvolver a criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social; 

História 

O nosso querido Pe. Natale Battezzi (fundador falecido recentemente) inspirado no ideal de caridade cristã, criou em 1988 

a Creche Nossa Senhora do Carmo, no Setor Leste do Gama, em 1996 a Creche Sagrada Família e em 2005 a Escola Maria 

Mãe da Providência, ambas em Santa Maria. É uma Instituição destinada à prestação de serviços sociais e educacionais a 
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Missão 

  Oportunizar as crianças a terem uma educação adequada e de qualidade, direcionada aos valores cristãos e de 

boa convivência; 

  Desenvolver a criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social; 

 

História 

O nosso querido Pe. Natale Battezzi (fundador falecido recentemente) inspirado no ideal de caridade cristã, 

criou em 1988 a Creche Nossa Senhora do Carmo, no Setor Leste do Gama, em 1996 a Creche Sagrada Família e 

em 2005 a Escola Maria Mãe da Providência, ambas em Santa Maria. É uma Instituição destinada à prestação de 

serviços sociais e educacionais a uma clientela de situação sócio-econômica baixa e em situação de risco. 

A proposta pedagógica é elaborada em atendimento ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96, artigos 29 ao 31, na resolução CNE/CEB nº 1, de 07 de abril de 1999, e no parecer CNE/CEB nº 22/98 

aprovado em 17 de dezembro de 1998, do Conselho de Educação do Distrito Federal e corresponde ao resultado 

de diversos momentos de discussão e reflexão e avaliação da Instituição e sobre o papel da educação para 

garantir tempo, espaço e situação de aprendizagem em creche e educação infantil nos Centros de Convivência e 

Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo e Sagrada Família à crianças na faixa etária de 2 anos a 3 anos, 

gratuitamente. E no Colégio Maria Mãe da Providência, ensino fundamental, do 1º ao 5º ano 

. 

A Educação Infantil e Ensino Fundamental tem como objetivo desenvolver a criança em todos os aspectos, 

complementando a ação da família e da comunidade e as singularidades de cada ser. E deve cumprir duas funções 

indispensáveis e indissociáveis: cuidar e educar. As atividades sócio-educativas visam contribuir para a superação 

de situações de vulnerabilidades e risco pessoal e social de crianças e suas famílias, garantindo-lhes o direito à 

convivência familiar, sociabilidade e participação na vida comunitária, bem como o acesso a um campo de múltiplas 

aprendizagens como à educação, cultura, lazer e esporte. 

Os Centros de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo e Sagrada Família atendem 

gratuitamente 515 crianças na faixa etária de 2 a 3 anos no sistema de Creche e Educação Infantil. No Colégio 

Maria Mãe da Providência, são atendidos 180 alunos no Maternal ao 5º ano. 
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Instituições ACM 

ACM é um movimento cristão, ecumênico, voluntário e mundial a serviço de todos; mulheres e 

homens, jovens e velhos, e que procura compartilhar o ideal cristão de construir uma comunidade 

humana de justiça com amor, paz e reconciliação com plenitude para a vida e para toda criação.  

Devido ao fato da ACM estar em constante expansão em território nacional, a Federação Brasileira 

das Associações Cristãs de Moços é o organismo que agrupa, congrega e une estas Associações. 

SERVIÇOS DE ASSINTÊNCIA SOCIAL NA ACM 

 Os serviços assistenciais prestados pela Associação Cristã de Moços têm sido de significativa 

relevância para as comunidades em situação de vulnerabilidade social. Foram realizados programas 

assistenciais para todas as idades, mas em sua maioria, o trabalho atendeu, prioritariamente, 

crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas. 
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Instituições 

A Ludocriarte de São Sebastião também recebeu o projeto Conexão Jovem. 

A Associação Ludocriarte foi fundada em dezembro de 2004, após um longo percurso de seus sócios fundadores 

em diferentes projetos sócio-educativos ligados, direta e indiretamente, ao resgate do aspecto lúdico, artístico 

e cultural no processo educativo e formativo da criança. 

A Escola Municipal Rural da Fazenda Santa Branca  

A caminhada começou em 1994 com a Escola Municipal Rural da Fazenda Santa Branca, na cidade de 

Terezópolis/GO. A escola desenvolveu um trabalho muito interessante com sala multi-seriada em tempo integral, 

oferecendo atividades de artes, produção de pão caseiro, teatro, dança e costura a 20 alunos de 04 a 13 anos de 

idade, filhos dos trabalhadores e empregados da fazenda. Em 15 de outubro de 1997, a escola ganhou o prêmio 

“Incentivo à Educação Fundamental”, entregue à professora titular pelo Presidente da República e pelo Ministro 

da Educação e do Desporto.  

 A Brinquedoteca Municipal Brincastelo 

A partir do sucesso do projeto da Escola Santa Branca, em 1996, fomos convidados pelo Prefeito da vizinha 

cidade de Nerópolis, Estado do Goiás, para planejar e montar uma brinquedoteca modelo, a “Brincastelo”.  

A Brincastelo foi construída inteiramente com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Nerópolis na área da 

antiga Praça Raimundo Santana Amaral, no centro da cidade, ocupando uma superfície total de 1.635,22 m2 

(325,93 m2 de área construída, 557.19 m2 de área verde e 752,10 m2 de área pavimentada). 

A Brincastelo, como diz o nome, tem a forma de um castelo. É constituída por 9 áreas independentes (casinhas e 

quiosques, ligadas por estreitos caminhos entre canteiros de flores e plantas), todas em tijolo à vista e madeira:  

A Brincastelo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Atende cerca de 300 

crianças e adolescentes ao longo da semana, divididos em grupos por faixa etária e atividade. As crianças 

freqüentam a brinquedoteca no turno oposto ao que estudam. A freqüência dos grupos da Sala de Brinquedos é 

de duas vezes por semana, duas horas por vez, enquanto as outras atividades acontecem somente uma vez por 

semana. A criança pode freqüentar no máximo dois grupos (Sala dos Brinquedos + 1 atividade artística). A Sala 

dos Brinquedos é freqüentada por crianças de 02 a 12 anos, sendo que a faixa etária de 02 a 06 anos é a única 

que participa das atividades diariamente. Na Sala dos Brinquedos as crianças dispõem de um amplo acervo de 

brinquedos de todo tipo: jogos de construção e montagem, jogos de sociedade, jogos para atividades intelectuais 

e artísticas, casinha, carrinhos e bonecas, canto do "Faz de conta", livros, maquiagens e fantasias, além do 

parquinho para as atividades ao ar livre. 

 Na Sala da Fantasia acontecem as oficinas de artes, para crianças a partir de 09 anos de idade. A 

brinquedoteca oferece oficinas de pintura em tela e em tecido; artesanato; modelagem e reciclagem. Enfim, no 

Teatro, acontecem semanalmente as aulas de teatro e dança.  
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Na Brincastelo trabalham 15 funcionários públicos, desempenhando as funções de: coordenação, secretaria, 

brinquedistas, oficineiros e auxiliares de serviços gerais.  

A comunidade local participa das atividades da Brinquedoteca por meio de: 

1.  Festivais artístico-culturais. Acontecem anualmente nos meses de junho e dezembro, coincidindo com o 

encerramento do semestre. Em ocasião dos Festivais, são organizadas apresentações dos grupos de dança, música e 

teatro da Brinquedoteca. É montada também uma exposição dos trabalhos das oficinas e uma amostra das 

atividades desenvolvidas na Sala dos Brinquedos.  

2.  Reuniões de pais. Acontecem geralmente uma vez por semestre, com o objetivo de discutir e avaliar o andamento 

das atividades, levantar problemas ou dificuldades, fazer propostas e fortalecer o trabalho pedagógico.  

A Brinquedoteca é mantida integralmente pela Prefeitura de Nerópolis, em específico, pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

A Brinquedoteca Comunitária de São Sebastião/DF 

Após a experiência da Brincastelo, a Ludocriarte sentiu a necessidade de ampliar e divulgar a idéia de brinquedoteca 

em outros lugares, difundindo essa proposta. 

Assim surgiu, em 2005, a Brinquedoteca Comunitária da cidade satélite de São Sebastião no Distrito Federal, por 

ser uma cidade recente, com escassos serviços e infra-estruturas, carente em atividades culturais, de lazer e de 

educação complementar à instrução pública. 
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Instituições Tia Angelina 

O Centro Social Comunitário Tia Angelina (CSCTA), foi fundado em 1990 e teve como mentora Angelina 

Pereira de Matos (19XX – 1996), que após estar à frente da Associação de Moradores da comunidade do 

Varjão por anos, resolveu compartilhar seu barraco com as crianças carentes do local, ajudando as mães que 

precisavam trabalhar. 

Chamada primeiramente por “Sementinha”, ou “Creche Tia Angelina”, em todos esses anos, o número de 

crianças atendidas passou de 40 para 442, funcionando em horário integral, além de ter havido o aumento e a 

qualificação da mão-de-obra e a oferta de outros serviços sociais à comunidade (atividades com crianças e 

jovens, adultos, mulheres (em especial), além de divulgação de vagas de empregos e atendimentos e de 

serviços de utilidade gratuitos). 

Esse salto qualitativo veio com a organização interna da Instituição e com os registros, credenciamentos e 

certidões conseguidos por seus administradores, filhos da fundadora, ao longo dos anos. Entre as melhorias 

estão a construção de espaços adequados para atender a comunidade, com cozinha, refeitório e salas de aula. 

Tais conquistas possibilitaram a assinatura de convênio com a Secretaria do Estado de Educação (SEDF) 

desde 2010. 

Sem esquecer a questão da sustentabilidade, a Instituição continua contando com doações e contribuições de 

simpatizantes da causa, além de arrecadar recursos através de bazares e eventos mensais como festas, 

bingos e outros. 
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Instituições: Casa Azul 

A Casa Azul Felipe Augusto é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, presidida por Daise 

Lourenço Moisés. A instituição atua no combate às desigualdades sociais oferecendo assistência a crianças, 

adolescentes e famílias em três unidades de atendimento à comunidade, duas localizadas na região 

administrativa de Samambaia e outra no Riacho Fundo II, no Distrito Federal. 

A instituição proporciona - no contraturno escolar -, acompanhamento pedagógico, aulas de artes, teatro, 

música (flauta, percussão, orquestra), dança (balé e hip hop), informática, atividades esportivas e 

capacitação profissional a mais de 1.400 crianças e jovens de 6 a 24 anos encaminhados pelo Centro de 

Referência e Assistência Social de Samambaia e do Riacho Fundo II (CRAS). 

As atividades desenvolvidas pela instituição são realizadas por meio dos programas Brincando e Educando; De 

Olho no Futuro; Fazendo a Diferença e Construindo Vidas. 

Os recursos que mantêm a instituição são provenientes de convênios com o setor público e parcerias com 

instituições privadas, além de doações, contribuições de sócios e arrecadações em bazares. 

Desde 1989, a Casa Azul, por meio de iniciativas concretas de enfrentamento de situações de vulnerabilidade 

social, promove os direitos humanos e contribui para o desenvolvimento integral de milhares de famílias, 

crianças e jovens. 



 

(61)3443-2108/SGAS 608 L2 SUL/www.acmbrasilia.com.br 
22 

 

E-MAIL: kellyacm@redeconexaojovem.com.br 

Edição nº 3   12/2015 

ACM / YMCA 

Instituições Coletivo da Cidade 

O Coletivo da Cidade é uma entidade localizada na Cidade Estrutural (DF) e atua com o atendimento de crianças e 

adolescentes no contra turno escolar oferecendo alternativas artísticas e educativas como meio de 

transformação social por meio do trabalho em rede. Além disso, é um importante espaço de convivência 

comunitária e capacitação profissional para os demais moradores da cidade. 

O projeto visa o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, abrangendo e articulando as diversas 

dimensões de sua vida como indivíduo e cidadão, promovendo a vivência de práticas sócioeducativas que 

proporcionem a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidade para empreenderem projetos de 

vida pessoais e coletivos, transformadores e comprometidas com o bem comum. 

O Coletivo da Cidade atende 200 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com atividades divertidas e diversas. 

As crianças e adolescentes têm oficinas de informática, inglês, francês, espanhol, rádio, violão, artes, leitura 

crítica, literatura, xadrez, jogos pedagógicos, artesanato, desenho, break, apoio pedagógico, e muitas outras 

atividades que estimulam o desenvolvimento de potencialidades e dificuldades! O Coletivo da Cidade também 

oferece duas refeições diárias planejadas por uma nutricionista para pensar a saúde e o bem-estar dos 

atendidos. 

Além disso, o Coletivo da Cidade conta com uma equipe de profissionais especializados e comprometidos com o 

acompanhamento das crianças e adolescentes de uma forma mais integral. O Coletivo possui uma coordenadora 

pedagógica para pensar a aprendizagem e a exploração de habilidades por parte dos atendidos e uma equipe 

psicossocial composta por uma psicóloga e uma assistente social para acompanhar relações sociais e o contexto 

familiar dos educandos e intervir no sentido de buscar a superação das dificuldades. 
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Instituições: Cesam 

O CESAM é um modelo de instituição salesiana mantida pela Inspetoria São João Bosco (ISJB). O 

objetivo do CESAM é contribuir para o fortalecimento do vínculo e da convivência familiar e 

comunitária de adolescentes e jovens em vulnerabilidade, com a oferta de qualificação 

socioprofissional e inserção no mercado de trabalho. Atualmente essa unidade funciona nos estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e no Distrito Federal. Atendendo a milhares de 

jovens e adolescentes com a oferta de ações de proteção social que viabilizam a promoção de seus 

direitos, a participação cidadã e o acesso ao mercado formal de trabalho. 

O CESAM Distrito Federal (CESAM-DF) Fundado em 1974 é registrado no Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CDCA-DF), inscrito no Conselho de Assistência Social (CAS DF). Os 

trabalhos da instituição são pautados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei Orgânica da 

Assistência Social e pela lei federal de aprendizagem nº 10.097/2000. Atualmente o CESAM DF 

atende a cerca de 1800 adolescentes do Distrito Federal. Quem iniciou os trabalho aqui em Brasília foi 

o Padre Jairo, que veio de Goiânia em 1979 e se instalou aqui no DF. 

Missão 

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, por meio da educação, 

evangelização e assistência social da juventude, especialmente a mais necessitada.  
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CDCA 

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF, vinculado à 

Secretaria de Estado da Criança, é o órgão deliberativo da política de promoção dos direitos da criança 

e do adolescente, controlador das ações de implementação dessa política e responsável por fixar 

critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-

DF. Foi criado pela Lei nº 234, de 15 de janeiro de 1992, modificada pela Lei nº 5.244, de 16 de 

Dezembro de 2013, vinculado à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, que proporcionará 

os meios necessários ao seu efetivo funcionamento, preservada sua autonomia, observada sua 

composição paritária, conforme dispõe o art. 88 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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Opção Talento 

MISSÃO 

Opção Talento tem como missão empresarial e empreendimento a formação, assessoramento, 

consultoria, acompanhamento, implantação, avaliação, seguimento e potencialização do talento 

humano, comunitário, institucional, empresarial e social, especialmente na superação da 

adversidade, com desejo de crescimento, organização e viabilização dos seus sonhos e aspirações 

para faze-los realidade. 

Objetivo 

Opção Talento orienta suas ações no desenvolvimento de ideias, ações, metodologias, programas, 

projetos e serviços que contribuíam ao desenvolvimento humano, social, produtivo, sustentável, 

ecológico e que promovam a formação, acompanhamento, diagnóstico, pesquisa, viabilidade, 

aplicabilidade, implementação, avaliação e aproveitamento do talento humano e otimização dos seus 

recursos. 
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Encerramento comemorativo do Conexão Jovem na ACM 

Aconteceu ontem dia 22 o encerramento do projeto e formatura do projeto 

Conexão Jovem. 

Durante toda a tarde os jovens se encontraram para confraternizar, matar 

saudade dos educadores, receber seus certificados e escolher seus 

representantes para o Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente. 

Tiveram banho de piscina, lanche e a entrega de todos os certificados com mais 

de 300 horas aula com as disciplinas de comunicação e eventos, informática, 

direitos humanos, elaboração de projetos e liderança, o evento contou com a 

presença dos educadores ElKin Paez, Renata Rodrigues, Tatiane Braga e Kelly 

Farias. 

No encerramento, os jovens escolheram seus representantes para o Fórum, 

foram eleitos cinco coordenadores são eles: Lauany Silva, Gabriel Santos, 

Fernanda Lima, Anna Clara Pereira e Breno de Souza que começam em março de 

2016 essa caminhada em busca de seus direitos e deveres juvenis, em busca da 

cidade ideal. 

 

Kelly Farias 
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Fórum de Direitos da Criança e do adolescente FDCA 

 

Ano que vem o projeto Conexão Jovem continua através do Fórum de Direitos da Criança e do 

Adolescente com sede na ACM. 

Os jovens irão se reunir uma vez por semana para discutir sobre os seus direitos e deveres, 

participarão de conferências da juventude tanto nos âmbitos municipal como nacional. 

A abertura oficial do Fórum será no dia 22 de dezembro, na ACM e contará com a presença de 

todos os jovens e depois uma grande confraternização entre eles e os educadores. 

 

Kelly Farias  

EXPEDIENTE: 

Secretaria Executiva da ACM: Renata Rodrigues 

Coordenação Geral do Conexão Jovem: Elkin Paez 

Coordenadora de Atividades  Conexão Jovem: 

Tatiane Braga 

Instrutor de Informática  Conexão Jovem: 

Gilberto Acácio 

Jornalista responsável Kelly Farias 

DRT 0010739 DF 

Fotos: Kelly Farias , Elkin Páez e Jovens da ACM 
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