Ficha de Experiencia Inovadora – Simpósio de Inovação

Fé e Alegria

Nome da la iniciativa

Nome do Centro Educativo, Regional, Cidade, Estado, País
Centro Social de Educação e Cultura Marambaia
Regional Rio de Janeiro / Núcleo Nova Iguaçu
Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – Brasil
Educação Comunitária

Temática – Âmbito de
trabalho

Promoção Social comunitária

Problema/desafio/oportunid
ade que pretende enfrentar

Vulnerabilidade social/

Através da Educação Comunitária (oficinas de Capoeira, Complementação
Escolar, Dança, Informática e Música), Desenvolvimento Comunitário
(Ação Social, Alfabetização de adultos, Inclusão Digital e Grupo de Geração
de Renda - Culinária e Montagem e Manutenção de computadores) e Ação
Pública (participação no CMDCA, CMAS, Fóruns, Conferencias e demais
Breve descrição da
experiência.
Em que consiste?
Quais são as carácterísticas
mais importantes desta
experiência inovadora?

espaços de discussão e formulação de políticas públicas).
Consiste em Contribuir para transformação da realidade das famílias da
comunidade, fortalecendo seus vínculos familiares, por meio de ações de
caráter preventivo, protetivo e proativo, pautados na defesa e afirmação
de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da
vulnerabilidade social.
Suas características principais: o enfrentamento desta realidade,
reduzindo a vulnerabilidade e prevenindo situações de risco,
apresentando alternativas emancipatórias, propiciando o protagonismo e
formando uma consciência critica da realidade e do mundo que vivemos,
impulsionando uma participação politica e cidadã efetiva nos espaços
públicos.

Autonomia dos Envolvidos
Oportunidade de acesso aos beneficios e serviços socioassistenciais da
proteção social básica.
Aprendizagens da
experiência

Maior participação da comunidade nos espaços públicos e políticos.
Comunidade conscientes dos seus deveres e direitos através de uma
consciência critica da realidade e do mundo que vivemos.

Melhoria no desempenho escolar
Crianças apresentando maior curiosidade e explorando o ambiente
Crianças, adolescentes e Jovens mais conscientes de seu papel e importância na
comunidade.
Famílias mais participativas, levantando questionamentos, apontando soluções
sugestões para as diversas atividades do Centro
Famílias mais interessadas e envolvidas nas discussões das políticas públicas.

