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A segunda e última edição do boletim
apresenta as principais ações desenvolvidas no
encerramento do projeto na busca por auxiliar
no fortalecimento dos direitos dos adolescentes
que estão em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto, em Palmas.

Além das atividades mencionadas nesta e na
primeira edição, houve também a produção de
um informe sobre trabalho e aprendizagem e
monitoramento das normativas e documentos
sobre políticas socioeducativas.

Adolescentes participaram de formação online

No ano de 2020, os projetos Sou de Direitos e
Mais Participação promoveram uma formação
online para cerca de 25 adolescentes de 11 a
18 anos, chamada de Circuito POP.
Foram seis encontros realizados de outubro a
novembro, por meio do WhatsApp, com vídeos
gravados pela equipe técnica e debates sobre:
Direitos das crianças e dos adolescentes;
Direito à participação de crianças e
adolescentes em tempos de pandemia;
Violação de direitos de crianças e adolescentes
no contexto de pandemia;

Saúde mental de adolescentes negros durante
a pandemia;
Medidas Socioeducativas.
Além disso, os adolescentes também
participaram da construção de um Mapa
Afetivo, atividade do programa Itaú Social
Unicef.
Após o encerramento, os participantes estão
recebendo certificados online de participação
na atividade.

O projeto Sou de Direitos é desenvolvido pelo Cedeca Glória de Ivone
com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Palmas. Seu objetivo é promover a formação política, a proteção jurídicosocial e o fortalecimento da gestão das medidas socioeducativas. Clique
aqui para mais informações.

MPTO e Cedeca disponibilizam cartilha sobre direitos de adolescentes

A publicação faz parte do projeto, é fruto de
uma parceria entre o Ministério Público do
Tocantins (MPTO) e o Cedeca Glória de Ivone e
é voltada para os adolescentes e suas famílias.
De forma didática e com uma linguagem
simples, a cartilha explica o que são atos
infracionais, quais são as medidas
socioeducativas, além dos principais direitos
dos adolescentes e da família durante o
cumprimento das medidas socioeducativas em
meio aberto.
O material pode ser acessado por meio do link
https://anyflip.com/fekcj/ykcg/.

Medidas socioeducativas são tema de formação com famílias de adolescentes

Mais de 50 pessoas participaram da formação
online para famílias de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas,
realizada no mês de março de 2021.

"Sem condições mínimas é
muito difícil estabelecer um
projeto de vida digno."
Luz Arinda - consultora do Cedeca
no video formativo sobre direito à saúde e educação

Os principais temas abordados em formato de
vídeos foram:
O que é socioeducação;
Características das medidas socioeducativas;
Garantias processuais;
Plano Individual de Atendimento (PIA);
Atendimento de saúde e educação;
Egressos.

Durante os encontros, as famílias puderam
compartilhar suas vivências e esclarecer
dúvidas sobre as medidas.
Entre os objetivos da atividade estava o
fortalecimento da autonomia e o protagonismo
político-social dos adolescentes e de suas
famílias possibilitando ambientes de prevenção
à prática do ato infracional.

"Foi muito gratificante participar e
descobrir os deveres e direitos
dos nossos filhos e nossos, saber
como buscar nossos direitos e o
que é a medida socioeducativa.
Pra mim foi um prazer participar
dessa capacitação aonde e eu
ensinei e aprendi."
Rosicleia - familiar de adolescente

Adolescentes lançaram exposição

“Artisticamente Jovens, Pandemicamente Isolados”
Adolescentes participantes do curso
introdutório de desenho lançaram a exposição
“Artisticamente Jovens, Pandemicamente
Isolados”, em março, de forma online.
Os desenhos são de autoria de meninas e
meninos de vários municípios tocantinenses,
assim como o título da exposição. Para visitar a
exposição virtual, clique aqui, e para assistir ao
vídeo de lançamento, clique aqui.

O curso de desenho foi ministrado pelo
desenhista Álvaro Maia para cerca de 30
adolescentes, de forma online, com aulas e
atividades. No final, houve um sorteio de kits de
desenhos. O projeto foi promovido pelo Cedeca
Glória de Ivone com recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Palmas.

