Organização das Voluntárias de Goiás

Centro de Convivência de Adolescentes (CCA)
- Perguntas e Respostas Qual o objetivo do Centro de Convivência de Adolescentes?
É um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com o objetivo de atuar
com o compromisso voltado para o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo, com ênfase no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), proporcionando autonomia, exercício da cidadania e melhoria da qualidade de
vida, através de atividades esportivas, culturais e de lazer.
Quais os critérios para participar das atividades do Centro de Convivência
de Adolescentes?
O adolescente deve ter entre 12 e 17 anos, estar em situação de vulnerabilidade
social e/ou ter renda per capita de um salário mínimo.
Como faço para inscrever o adolescente?
Um dos pais ou responsável legal deverá comparecer à unidade, munido dos seus
documentos pessoais e do adolescente (RG, CPF, CNH ou Certidão de Nascimento),
comprovante de endereço e duas fotos 3x4 do adolescente.
Quais são as atividades oferecidas?
Oficina de Informática, Oficina de Material Reciclável/Artesanato, Oficina de Grafite,
Dança, Capoeira, Atividades Esportivas (Vôlei, Futebol e Basquete), Biblioteca, Sala
de Leitura e Jogos, Palestras, Rodas de Conversa, Exibição de Filmes, Passeios e
Viagens Culturais e de Lazer e acompanhamento do Serviço Social e Psicologia,
através de visitas, levantamento socioeconômico e atividades em grupo.
Na oficina de Informática é disponibilizado certificado?
Não. A oficina de Informática tem por objetivo auxiliar os adolescentes a utilizar as
ferramentas do Windows, Word, Excel, Power Point e Internet, com o propósito de
contribuir para suas habilidades de comunicação, raciocínio lógico, relacionamento
interpessoal, entre outros. Recursos necessários ao ambiente de trabalho e de
perspectivas para o futuro, além de criarmos estímulos para que os valores éticos e
profissionais sejam por eles assimilados.
A unidade possui atendimento psicológico?
Não. A unidade dispõe de um quadro de funcionários de Psicologia e Serviço Social e
tem como objetivo acolher, acompanhar, orientar e encaminhar os adolescentes e
familiares para os serviços ligados à rede, além de propiciar momentos de
informação e reflexão, despertar o pensamento crítico através de rodas de conversa,
palestras e vivências.
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Há limite de atividades e oficinas para participar?
Não. O adolescente pode participar das atividades de acordo com seu interesse, uma
ou todas as atividades do projeto.
O CCA oferece vale transporte para os participantes?
Não existe previsão para custeio do transporte. Aqueles que precisarem desse auxílio
serão encaminhados para cadastro no Passe Livre Estudantil.
A comunidade e família podem participar das atividades da unidade?
Sim. O projeto visa atender os adolescentes e suas famílias, através de visitas
domiciliares, reuniões, rodas de conversa, palestras, passeios e viagens culturais e
de lazer, juntamente com os adolescentes. A comunidade local é incentivada a
participar das festividades e algumas atividades como a biblioteca.
O CCA atende apenas os adolescentes do Jardim Novo Mundo?
Não. O projeto visa atender adolescentes em situação de vulnerabilidade social de
Goiânia e Região Metropolitana.
É necessário que o adolescente esteja matriculado e frequentando a
escola?
Não. O adolescente que não estiver estudando, não será excluído das atividades.
Entretanto, uma das frentes de trabalho da equipe multidisciplinar que acompanha o
projeto é falar sobre a importância dos estudos e incentivar esse adolescente ao
retorno ao convívio escolar.
É necessário pagar alguma taxa para permanência ou inscrição?
Não. Todas as atividades do projeto são gratuitas.
Quanto à biblioteca da unidade, quem pode utilizar?
Atualmente contamos com mais de 3.000 livros literários em nossa biblioteca. Todos
os livros estão catalogados e são emprestados aos adolescentes inscritos e seus
familiares.
Onde obter mais informações:
Av. Cristóvão Colombo, esq. c/ Rua Manágua, s/nº, Qd. 133, Lt. 03, Jardim Novo
Mundo, Goiânia - GO (em frente ao CAIS do Jardim Novo Mundo)
62 3201-6951 | 3201-6952 | 3201-6955 | 3201-6716 | 3201-6717 | 3201-6718
E-mail: centroadolescentes@ovg.org.br
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

