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Projeto Tecendo Redes ampliando ações para a garantia
e defesa de direitos de crianças e adolescentes
Nos meses março e abril/2019 diversas ações foram realizadas pelo projeto
Tecendo Redes para o enfrentamento à violência e à exploração sexual de
crianças e adolescentes nos municípios de Maricá e Itaboraí.

Título do Boletim Informativo
Projeto Tecendo Redes fortalecendo os profissionais da
Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes de Maricá
Visando contribuir para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e
fortalecer a Rede de Atendimento a esse segmento, o projeto Tecendo Redes tem realizado
diversos cursos capacitação profissional nos municípios de Itaboraí e Maricá.
Nos meses de Março e Abril de 2019 foi realizado no município de Maricá um curso de
formação de Conselheiros Tutelares. No curso foram trabalhadas as seguintes temáticas:
Módulo I - Processo Histórico da Infância e da Adolescência: Fortalecendo e ampliando as
políticas públicas, ministrado pela professora Andrea Ledig; Módulo II - Mecanismos de
Proteção à Criança e ao Adolescente: Gestão em rede de políticas públicas de garantia dos
direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto dos megaeventos do Rio de Janeiro,
ministrado pelo professor Alexandre Nascimento; Módulo III - Lei 8069/90-ECA – Alterações,
ministrado pelo professor Rodrigo Lima; Módulo IV - SINASE - Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, ministrado pela professora Marisa Chaves; Módulo V Atribuições e Funcionamento do Conselho Tutelar, ministrado pelo professor Ronald
Quintanilha. O Curso foi um sucesso!

27/03/19 - Aula 03

11/03/19 - Aula 01

19/03/19 - Aula 02

04/04/19 - Aula 04

12/04/19 - Aula 05
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Oficinas Temáticas
Uma ação que tem se destacado no Projeto Tecendo Redes é a
promoção de oficinas temáticas para trabalhar junto aos beneficiários do projeto
questões como violência, direitos fundamentais e sexualidade. As oficinas são
direcionadas a crianças, adolescentes, pais e responsáveis e a profissionais que
atuam na rede de atendimento dos municípios de Itaboraí e Maricá, com
prioridade para os bairros de Itambi, Sambaetiba, Porto das Caixas, Alto do
Jacu, Recreiro de Itapacorá, Reta Velha, Perobas/Chacará Iguá e Picos,
localizados em Itaboraí, e os bairros Jaconé, Ponta Negra, Bananal, Manoel
Ribeiro e Ubatiba, localizados em Maricá.

15/03/19 - Oficina sinais de Violência
E.M.Genésio - Itaboraí

18/03/19 - Oficina sinais de
violência
E.M. Maria das Dores - Itaboraí

01/04/19 - Oficina Toque Bom,
toque Ruim
E.M. Mª das Dores - Itaboraí

11/04/19 - Oficina contação
E.M Benvindo - Itaboraí
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Prestação de contas 4 quadrimestres (Nov/17 a Fev/19)
OBJETIVO

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O 01

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O 02

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O 03

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O 04

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O 05
OUTROS
Total:

AÇÃO

AÇÃO A - Realizar 01 levantamento
dos equipamentos públicos e privados
de atendimento as crianças e
adolescentes.
AÇÃO B - Realizar 01 pesquisa sobre a
incidência de violência doméstica e
exploração sexual.
AÇÃO C - Realizar 12 Oficinas sobre a
violência doméstica e exploração sexual
com a comunidade e instituições.
AÇÃO A - Realizar 01 seminário para
lançamento oficial do projeto.
AÇÃO B - Realizar 20 Reuniões de
Promover
articulações interinstitucionais.
articulações
interinstitucionais. AÇÃO C - Criar e acompanhar grupos
de estudo e intervenção técnica para o
enfrentamento da violência doméstica e
exploração sexual.
AÇÃO A - Realizar 02 ações de
mobilização nos municípios de Maricá
e Itaboraí para divulgação das ações do
projeto.
Mobilizar e
sensibilizar o
AÇÃO B - B. Criar e implantar um selo/
público alvo para a certificado para as empresas e
prevenção,
instituições parceiras (05 selos).
promoção e defesa AÇÃO C - Realizar 02 campanhas
de crianças e
educativas sobre o dia 18 de Maio
adolescentes.
(Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes) e divulgação do Disque
100.
AÇÃO A - Realizar 02 cursos de
capacitação profissional (20h/cada).
Capacitar e
AÇÃO B - Realizar 02 seminários/
fortalecer os
workshops sobre a violência doméstica
profissionais que
e exploração sexual.
integram as redes de
garantia e defesa. AÇÃO C - Realizar encontros de
consultoria/supervisão nas instituições
que atendem crianças e adolescentes.
AÇÃO A - Realizar atendimentos
Prevenir e enfrentar interdisciplinares e itinerantes para
a violência
crianças, adolescentes e familiares.
doméstica e a
exploração sexual AÇÃO B - Encaminhar as notificações
de violência oriundas dos atendimentos
de crianças e
para a vigilância epidemiológica e
adolescentes.
conselhos tutelares
Ações não previstas Ações não previstas no projeto
Realizar uma
análise de situação
da violência
doméstica e
exploração sexual
de crianças nos
municípios de
Maricá e Itaboraí.

TOTAL REALIZADO (4
quadrimestres)
Nº
Nº
ATIVIDADES PARTICIPANTES
1

0

1

0

66

1478

3

260

89

1055

17

308

10

647

5

38

3

312

4

206

2

170

28

138

114

114

48

48

21
364

1220
5946

