
Depois de um período dos trabalhos acontecendo de
forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, o
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente – Cedeca Glória de Ivone retomou as
atividades do projeto Mais Participação de forma
presencial.  As atividades ocorreram na Escola Maria
dos Reis Alves Barros, no Taquari, no qual mais de
100 adolescentes participaram do Recreio ODS.

Nesse sentido, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável pautado foi o ODS3- Saúde e Bem-estar,
abordando especialmente a saúde mental de
adolescentes. Foram realizados diálogos com
facilitação da secretária executiva Bárbara Xavier,
onde a metodologia utilizada foi a elaboração de
cartazes informativos, com mensagens de apoio que
foram anexados nas paredes da escola.

Toda a dinâmica aconteceu de forma muito
participativa e com grande entusiasmo, afinal essa
pauta interessa a todos/as os/as adolescentes. Na
oportunidade todos os cuidados foram tomados,
respeitando as medidas sanitárias, com o
distanciamento social e o uso de máscaras.

+ Participação 

Retorno das atividades presenciais do
Mais Participação

Realização:

Trabalhos presenciais retornando

No mês de setembro foi dado o início do retorno
gradativo dos trabalhos presenciais do Cedeca. A
iniciativa foi uma das pautas apresentadas na
formação continuada interna, como parte das ações
de fortalecimento institucional, que no mês
homenageou o centenário de Paulo Freire.

A equipe reunida, de forma virtual, deliberou um
cronograma onde funcionários se revezam e
comparecem em dias pontuais da semana para
realizar seus trabalhos na sede. O trabalho remoto
continua acontecendo, e mesmo de forma presencial
há um limite de pessoas nas salas, todas devem
usar proteção facial e seguir as demais orientações
para conter o avanço do vírus.
 .

2°edição

 “É libertador, algumas coisas não
conseguimos falar pessoalmente, mas

podemos escrever no papel”.
Tauane Barbosa- 17 anos
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Cartão de divulgação

Oficina de capoeira 

O Mais Participação propiciou aos  alunos/as da
Escola Maria dos Reis Alves Barros dessa vez a
capoeira! Os alunos puderam participar da Oficina
Capoeira Angola, Movimentação e Musicalidade
ministrada pelo treinel Bruno Klauss.

O retorno presencial do Mais Participação ocorreu
em razão do avanço da vacinação em Palmas. Com
as remessas de doses chegando nas cidades e a
ampliação da faixa etária dos grupos de vacinação,
se teve mais segurança para romper as barreiras
virtuais e aos poucos retomando as atividades
presenciais.

Desde setembro muitas cidades do Tocantins,
colocaram no plano municipal de vacinação pessoas
entre 12 e 17 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do
Tocantins 64,23% da população está vacinada com a
primeira dose, 40,05% com a segunda dose e 2,04%
com dose única. A secretaria informou ainda que
mais de 111 mil pessoas foram vacinadas entre 0 e 17
anos.

Já na capital Palmas, segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, pouco mais de 69% da população está
vacinada com a primeira dose e 20% com a segunda
dose. 

Vacinação Tocantins

Prefeitura de Palmas
29 de agosto 

Prefeitura de Palmas
21 de setembro

A capoeira tem como caraterística movimentos ágeis e
acrobáticos, em conjuntos golpes e a ginga acompanhada da
musicalidade, dos cantos, palmas, pandeiro e berimbau. A
capoeira além de esporte é uma representação cultural,
trazendo inúmeros benefícios para seus praticantes como
coordenação motora, melhora o equilíbrio, a flexibilidade,
trabalha a musculatura dentre outros. Além disso, trabalha
muito a mente, ajudando no equilíbrio emocional e na
melhoria da saúde mental.



Expediente

Informativo do projeto Mais Participação.
Cedeca Gloria de Ivone.
www.cedecato.org.br
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