ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO À CRIANÇA E À FAMÍLIA - ACACF
CENTRO SOCIAL ROGER CUNHA RODRIGUES

A Associação Comunitária de Apoio à Criança e à Família, através do
Centro Social Roger Cunha Rodrigues realiza atendimentos às famílias das
crianças e dos adolescentes acompanhados por esta instituição, como forma,
de promover a dignidade humana a estas pessoas. Atualmente, 82 famílias são
assistidas pela ACACF, cada uma com particularidades específicas à realidade
social em que estão inseridas. A dinâmica da Arte de Amar nos ajuda a
caminhar sempre com um novo olhar frente aos desafios, e ter como ponto
principal a vivência do amor fraterno com estas famílias, para assim atender a
suas necessidades.
Atividades em andamento:
- Em complemento às atividades que já são desenvolvidas no Centro
Social, para contribuir na formação das crianças e adolescentes ganhamos
duas voluntárias: Maria José que está realizando atividades com as crianças
menores mensalmente. Suzi Chagas que está acompanhando os adolescentes
todas as sextas-feiras.
Dentro do programa de formação para os adolescentes, pensamos criar
momentos de convivência, onde possam experimentar uma nova realidade,
diferente daquela na qual estão inseridos e acostumados a conviver.
Acreditamos que estas iniciativas possam evidenciar as riquezas que cada um
possui. E como parte desta programação, no mês de julho, no recesso escolar,
Suzi organizou um dia de lazer com este grupo, incluindo um momento de
formação, onde tiveram a oportunidade de ouvir a experiência de voluntários do
Projeto. Para este dia, Suzi também conseguiu envolver seus colegas do
trabalho, com a doação do lanche e o almoço. Algumas amigas, também
deram sua contribuição, preparando um lanche, acompanhando os
adolescentes e ajudando na logística do encontro. Outra grande colaboradora
foi a mãe de Suzi, que recebeu nossos adolescentes com grande amor,
cedendo sua casa e ajudando em cada detalhe.
As crianças menores também receberam uma tarde de lazer, durante o
recesso escolar. Maria José, e uma Jovem sua amiga e a secretária da
ACACF, realizaram um momento com várias brincadeiras. Foi uma tarde muito
alegre e um grande presente para os pequenos, que não esperavam por esta
surpresa. Sentimos imensa alegria ver a diversão das crianças e o belo sorriso
estampado no rosto de cada um.
- Reunião com os pais das crianças: realizada mensalmente com a
Palavra de Vida e dinâmicas. Uma oportunidade para estreitar relacionamentos
e suscitar a participação no Centro Social. Percebemos nos relatos em grupo, o

quanto sentem o projeto como parte importante de suas vidas. Na última
reunião compartilhamos com eles a experiência que estamos vivenciando com
o lanche, pois este ano não tem chegado doações. Está sendo um desafio,
sobretudo agora que o valor dos alimentos estão com o preço elevado. Após
expormos esta situação, os pais sugeriram que a festa junina deste ano fosse
aberta a toda comunidade do bairro para obtermos recursos. Além disso, cada
responsável manifestou-se para doar um prato de comida, mesas, ajudas na
ornamentação e até mesmo contribuir com um valor simbólico durante a festa.
Através destas iniciativas, sentimos o amor e a preocupação que as famílias
têm para com o Centro Social. E grande alegria foi perceber a união de todos
para ajudar nas necessidades da instituição. O arraial está agendado para o 1º

sábado de agosto.
- Reforço escolar: em complemento às suas atividades, estamos
desenvolvendo uma nova metodologia de ensino da Matemática, através do
site KHANACADEMY, com atividades específicas para cada série. Ao final de
cada desafio, é gerado o histórico de desempenho da criança, com pontuação
obtida, tempo gasto nos exercícios e o que precisa exercitar. Acreditamos ser
uma ferramenta de excelente qualidade para o aprendizado das crianças. A
adesão tem sido muito boa!
- Aulas de Yoga: por meio de um serviço voluntário, é realizada todas as
sextas-feiras. Atualmente está com doze alunos, entre pais e pessoas da
comunidade. Os participantes relatam os benefícios obtidos na saúde, através
da prática da atividade.

Parcerias
- As parcerias firmadas com as instituições de integração dos jovens e
adolescentes ao mercado de trabalho, como Pró – Menor Dom Bosco e CIEE
(Centro de Integração Empresa – Escola) é um marco fundamental, para
acreditarmos que esta geração pode construir um futuro melhor, e que nossa
contribuição está em mudar vidas, através de iniciativas como essas. Foi
realizada palestra com os pais/responsáveis, adolescentes/ jovens, explicando
como funcionarão os processos de seleção e cadastro para as instituições.
- Contrato firmado com a UFAM- Universidade Federal do Amazonas. Esta
parceria nos possibilitará mais recursos humanos para o desenvolvimento de
nossas atividades como: estagiários de Serviço Social, Pedagogia...

-VEMEPA (Vara de Execução de Penas Alternativas/ Serviço Comunitário):
esta parceria tem contribuído muito com o Centro Social. Atualmente contamos
com os seguintes serviços: 1 auxiliar administrativo; 3 serviços gerais. A
prestação de cada serviço se dá uma vez na semana.

Acompanhamento Familiar
Como forma de organizar e direcionar nosso trabalho para o
fortalecimento dessas famílias em comunidade e sociedade, frente às
situações apresentadas por elas, nossa ajuda apresenta relevância social para
o desenvolvimento do protagonismo das crianças, adolescentes e suas
famílias. Considerando, que algumas famílias, mais do que outras, apresentam
suas fragilidades de forma mais aparente. Mas, compreendendo sempre que
nosso papel está em buscar alternativas, orientar e encaminhar, quando
necessário, para que essas famílias façam uso das políticas públicas. Sempre
mostrando, que elas possuem potencialidades e autonomia para lidar com suas
problemáticas, com vistas ao empoderamento e emancipação humana.

Captação de recursos
Para este ano definimos três atividades:
- Festa Junina /1ºsábado de agosto
- Festival do Peixe Frito/ 10 de setembro
- Noite Portuguesa/ 19 de novembro

Nessa caminhada, seguimos acreditando que não estamos sozinhos e
que nossa fé nos possibilitará dar continuidade na viabilização dos serviços
socioassistenciais às demandas de cada criança/adolescente e sua família,
para que assim possamos ajudá-los a acreditar em um futuro mais justo e
fraterno.

