
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Como uma forma de proporcionar um momento de alegria e 

autoestima para as crianças e adolescentes, nos meses de maio e junho os 

aniversariantes foram celebrados com os parabéns da equipe da ARCA que 

preparou com muito carinho o espaço, as lembranças e o bolo que foi doado 

pela Meireles Pães e Conveniência. Dessa forma fortalecemos os vínculos 

nesse período onde o isolamento força um distanciamento, implicando na 

mudança de rotina, reduzindo os espaços de lazer e recreação. 

  
 

Mesmo com o isolamento social provocado pela pandemia a Bandarca - 

Banda Marcial da ARCA continua junto às crianças e adolescentes promovendo arte 

e cultura através da dança e da música. As atividades estão acontecendo de forma 

remota com aplicação de atividades práticas, de estudo e pesquisa a fim de manter o 

foco na aprendizagem como também oportunizar momentos de descontração, 

relaxamento, lazer e recreação entre a juventude, onde a interação acontece nos grupos 

de redes sociais. Desta forma, encontramos estratégias para que as atividades 

continuassem acontecendo e gerando resultados na vida dessa garotada. 
 
 

O dia 18 de maio é marcado na política da criança e dos adolescentes como o ponto de 

culminância para discutir e lutar dizendo não à violência causada à crianças e adolescentes através 

do abuso e da exploração sexual. Assim, durante o mês de maio toda ARCA - equipe, familiares e 

adolescentes participaram da campanha de mobilização nas redes sociais divulgando as imagens 

fortalecendo o combate e enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes. A ação 

que contou com um número expressivo de publicações e postagens em stories e status de redes 

sociais faz parte das atividades dos Projetos ECA - Esporte, Cidadania e Arte e Brincando e 

Construindo Valores, apoiados respectivamente pelo Criança Esperança e Fundo Municipal dos 

Direitos da Crianças e do Adolescente de João Pessoa.  

 

 

Desde o início da pandemia que a Associação Recreativa Cultural e Artística vem, através de seus parceiros Mesa Brasil do 

SESC e Banco de Alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, buscando garantir a segurança alimentar das 

famílias das crianças e adolescentes atendidos pela instituição e outras famílias da comunidade. Nesse período de abril a maio foram 

distribuídos mais de 10 toneladas de alimentos como mamão, laranja, macaxeira, inhame, feijão verde, bebida láctea, pão de 

hamburguer, doce de leite, achocolatado, entre outros gêneros. São famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

das  comunidades da Ilha do Bispo, Porto do Capim e Santa Emília de Rodat. Também são contempladas as famílias do São Bento e 

Baralho na cidade de Bayeux. 
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No ano de 2018 a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E 

ARTÍSTICA submeteu o Projeto ECA - Esporte, Cidadania e Arte à Seleção de 

Projetos do Criança Esperança/Unesco, onde o mesmo foi selecionado e, nesse ano de 

2020, está recebendo o apoio pela terceira vez, sendo os anos de 2012 e 2013 os últimos 

anos. As ações e atividades desse ano têm o objetivo de garantir os direitos de crianças, 

adolescentes e jovens, socialmente vulneráveis e de seus familiares através da 

promoção de práticas esportivas que possibilitem a inclusão social, sendo porta de 

entrada para o desenvolvimento das potencialidades voltadas à qualificação 

profissional, à arte, à cultura, à cidadania e à comunicação comunitária, contribuindo e 

fortalecendo a participação na vida da comunidade. Ao todo o projeto visa atender 260 

pessoas das comunidades da Ilha do Bispo, Santa Emília de Rodat e Porto do Capim. 

 

 

 

 

A partir da campanha de arrecadação de alimentos realizada durante os meses 

de abril e maio que arrecadou mais de 8 toneladas, o Instituto InterCement fez a doação 

de  150 cestas básicas que foram doadas no bairro da Ilha do Bispo nas comunidade do 

Condomínio Sassá, Buraco da Gia e Aratu. Essa Ação da Rede Amiga da Ilha do Bispo 

que foi excutada pela Associação Recreativa Cultural e Artística em parceria com o 

Projeto Itamar teve como objetivo contribuir minimizando os efeitos advindo do 

isolamento em função da pandemia da covid-19 que desde o mês de março mudou toda 

rotina da sociedade. 
 

 

Durante os meses de maio e junho de 20202,o Balcão de Formação e 

Emprego da ARCA, trabalhou  de forma remota por meio de WhatsApp  a 

Formação Social Projeto de Vida que teve uma duração de 40 horas. Participaram 

os beneficiários acompanhados pelo Balcão, são jovens entre 14 e 24 anos que 

residem na comunidade da Ilha do Bispo, onde a ARCA tem uma atuação maciça. 

O objetivo é proporcionar aguçar a motivação dos jovens sobre seus sonhos e 

desejos, incentivando a buscar pela identidade pessoal e social, como também a 

valorização de sua história de vida e do seu lugar, visualizando e revendo as suas 

metas e os caminhos traçados. Possibilitando assim, o autoconhecimento e a 

identificação de suas limitações pessoais nos enfretamentos aos desafios da vida. Dessa forma fazemos com que os  jovens reflitam 

sobre sua relação com tudo que os cerca,  e os/as incentivamos sobre as diversas  opções no seu caminhar. 

 

 

Mesmo diante do cenário atual, os profissionais do CREI tem mantido o 

compromisso de um atendimento de qualidade a comunidade. Oferecendo a 

entrega diária da alimentação para as crianças, enfocando aos responsáveis a 

necessidade da participação no Projeto Marmita Literária que ocorre através da 

distribuição oferta livros Infantis, brinquedos educativos, além da divulgação de 

vídeos, produzidos pelas profissionais do CREI, com contação de histórias, 

músicas, aulas e muito mais. Em maio, a equipe preparou uma homenagem com 

a distribuição de lembrancinhas, bolos de pote e acolhimento através de cartazes 

para celebrar o Dia das Mães, ocasionando, além da surpresa, demonstrações de 

gratidão das mães. Em junho, a equipe preparou comidas típicas que foram 

ofertadas diariamente, juntamente com a alimentação, buscando manter viva a 

comemoração e a alegria das Festas Juninas e em parceria com o CRAS foi feita a entrega de espigas de milho para as famílias, tudo 

feito com muito amor e dedicação. 
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