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O Conselho Municipal de Defesa e Pro-
moção dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Recife (COMDICA), com o 
apoio da Prefeitura do Recife através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Ju-
ventude, Políticas sobre Drogas e Direitos 
Humanos do Recife (SDSJPDDH), realizou 
no dia 28 de julho de 2018 a 8ª Conferên-
cia Lúdica da Criança e do Adolescente 
da Cidade do Recife. O evento foi realiza-
do no Recife Praia Hotel. O tema da con-
ferência foi “Redes Sociais, Fake News, 
Cyberbullying: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas”. 

Tendo como fundamental objetivo a 
mobilização de crianças e adolescentes in-
tegrantes das seis Regiões Político Admi-
nistrativas (RPA’s) da Cidade do Recife 
para a construção de propostas voltadas 
para a afi rmação do princípio da prote-
ção integral de crianças e adolescentes 
nas políticas públicas, fortalecendo as es-
tratégias de enfrentamento às violências. 
Participaram 97 (noventa e sete) crianças 
e adolescentes, além de um quantitativo 
de 96 (noventa e seis) representantes de 
organizações sociais, gestores, educado-
res(as), profi ssionais de apoio e ofi cinei-
ros(as). 

A 8ª Conferência Lúdica foi estrutura-
da em cinco eixos temáticos, conforme 
estabelece a Resolução nº 202/2017 do 
CONANDA e documento orientador; sen-
do estes, integrados à metodologia es-
pecífi ca das respectivas ofi cinas lúdicas.
 Estas, foram facilitadas por ofi ci-

neiros(as) e educadores (as) de apoio es-
colhidos mediante processo seletivo rea-
lizado pelo Conselho Municipal de Defesa 
e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – COMDICA Recife, no perío-
do de 28 de junho até 09 de julho 2018. As 
linguagens adotadas, para a captação da 
voz do público infanto juvenil, foram:

Teatro:
Waldomiro Ribeiro Nogueira

Dança:
Janaína Santos de Oliveira

Contação de Histórias:
Elisângela da Silva Lopes

Hip-Hop:
Sérgio Ricardo Cavalcante Matos

Mídias Sociais:
Daniel Lamir

Fanzine:
Luiz Felipe Joaquim da Silva

Ao fi nal da conferência foi realizado 
o processo de escolha dos(as) 30 (trin-
ta) delegados(as) para representação do 
segmento crianças e adolescentes, para a 
10ª Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Cidade do 
Recife. Os(as) delegados(as) eleitos(as) 
terão a participação garantida no evento 
ora citado.

APRESENTAÇÃO

4
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APRESENTADORA JOANA

YOUTUBERS ESTEFANI E OZIAS E MESTRE DE CERIMÔNIA ROMEL

APRESENTADOR VICTOR GABRIEL

SOLENIDADE DE ABERTURA
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A solenidade de abertura da 8ª Conferên-
cia Lúdica Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente contou com um início dife-
rente, com a realização de uma transmissão 
online realizada pelos adolescentes Ozias e 
Estefani, ambos representantes da comissão 
do FOSCAR – Fórum Social das Crianças e 
Adolescentes da Cidade do Recife, transmi-
tindo pelo facebook, utilizando a linguagem e 
ferramentas atuais, fomentando o ar de prota-
gonismo das crianças e adolescentes, que foi 
sequenciado por todo o evento.

Seguindo o roteiro previsto, o mestre de 
cerimônia Romel, acompanhado dos adoles-
centes, Joana e Victor Gabriel, ambos tam-
bém representantes da comissão do FOSCAR 
– Fórum Social de Crianças e Adolescentes da 
Cidade do Recife, complementaram as boas-
-vindas ao público presente, seguindo com a 

solenidade de abertura com a apresentação 
do hino nacional e, na sequência, a chamada 
para a abertura da 8ª Conferência Lúdica.

Para abrilhantar ainda mais a manhã, foi 
realizada a apresentação cultural, do espe-
táculo, TUM-TUM-PÁ “Os direitos da Criança 
para Saber e Cantar”, que é fruto do traba-
lho desenvolvido pela OAF - Organização do 
Auxílio Fraterno através do projeto apoiado 
pelo Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente em 2017/2018. Cacau, vocalista da 
Banda Mini Rock, acompanhada pelo grupo 
de crianças participantes deste projeto, ora 
citado, apresentou um repertório de músicas, 
baseadas nos artigos dos direitos fundamen-
tais das crianças e adolescentes, garantidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente; esta 
atividade e toda sua dinâmica animou toda a 
plateia.

ESPETÁCULO TUM-TUM-PÁ E BANDA MINIROCK
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MESA DE ABERTURA

Tendo em vista o protagonismo das crian-
ças e adolescentes, todas as autoridades pre-
sentes fi zeram um breve, boas-vindas, con-
gratulando e desejando um dia proveitoso, e 
ressaltando a importância da conferência para 
a efetivação dos direitos das crianças e ado-
lescentes. Ocorreram falas, na seguinte ordem 
de apresentação: Maria do Livramento de 
Aguiar (Presidente do COMDICA), Rhayann 
Vasconcelos (representante da Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude de Pernambuco), Ana Rita Suas-
suna (Secretária de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos 
Humanos da Prefeitura do Recife), Andréa 
Castro, Alexandre Nápoles, José Rufi no (Con-

selheiros de Direitos, respectivamente Socie-
dade Civil e Governo Municipal), além destes 
presentes, foram citados e apresentados pelo 
mestre de cerimônia, os representantes da Or-
ganização do Auxílio Fraterno (OAF), Etapas, 
Casa Menina Mulher, Grupo Ruas e Praças, 
Escola Pernambucana de Circo, FOSCAR e 
Fórum DCA Recife. Na sequência foi apresen-
tada a Equipe Técnica do COMDICA, compos-
ta por: Simone Melo (Secretária Executiva), 
Aurely Macedo, Roberta Sartori e Anderson 
Ferreira (Equipe Sociopedagógica), Angélica 
Araújo (Assessora de comunicação), Fabiana 
Cabral, Simone Maria, Thayná Lira e Carlos Sil-
va (Equipe Financeira).

PRESIDENTE MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
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SECRETÁRIA ANA RITA SUASSUNA

CONSELHEIRO ALEXANDRE NÁPOLES E CONSELHEIRA VALDERLENE 
GUIMARÃES, MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA
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LEITURA E APROVAÇÃO 
DO REGIMENTO INTERNO

O conselheiro Alexandre Nápoles e, 
posteriormente, a conselheira Andréa 
Castro foram convidados para realizar 
a leitura do Regimento Interno da 8ª 
Conferência Lúdica, que seguiu sem 
destaques e, foi aprovado pela Plená-
ria, na íntegra, conforme documento 
anexo deste relatório.

CONSELHEIRA ANDRÉA CASTRO APRESENTA REGIMENTO INTERNO
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VIVÊNCIA COM O PROFESSOR HUGO 
MONTEIRO FERREIRA (UFRPE)

O professor da Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco, Hugo Mon-
teiro Ferreira, saudou os presentes, 
e em tom de agradecimento, desta-
ca a sua satisfação de estar presente 
em um evento tão importante para as 
crianças e adolescentes da Cidade do 
Recife. Em seguida, solicitou que as 
pessoas fi cassem de pé para a realiza-
ção de uma dinâmica de grupo, que foi 
focada numa brincadeira, mobilizando 
os participantes e provocando muitos 
risos. Fez uso de parlendas (versinhos 
com temática infantil) que deveriam 
ser repetidas pelas pessoas presentes, 
e ao término, foi solicitado que as pes-
soas retornassem aos seus assentos, 
explicando que aquelas brincadeiras 
eram exatamente para trazer à tona a 
importância da alegria, da leveza, da 
felicidade na vida das pessoas. 

Enfatizou que as brincadeiras de-

senvolvidas não tinham custo e po-
deriam ser realizadas por pessoas jo-
vens, velhas, gordas, magras, qualquer 
pessoa disposta a se deixar levar pela 
ludicidade. Seguiu com uma ladainha 
do Mário Quintana que foi repetida e 
encenada pelas pessoas presentes: “A 
todos aqueles que estão atravancan-
do meu caminho, eles passarão... eu 
passarinho.” Colocou que a alma das 
pessoas precisa de mais poesia. Que 
quanto mais poesia, maior a capacida-
de de lidar com a vida. Neste momen-
to, trouxe para a discussão a relação 
da ludicidade com a temática da con-
ferência. Iniciou explicitando os con-
ceitos básicos de cyberbullying, fake 
news e a potencialização dos seus 
riscos e danos no universo das redes 
sociais. Nesse ponto, tratou da impor-
tância de se saber usar a internet para 
o bem, de limitar o tempo de uso da in-

PROFESSOR HUGO MONTEIRO
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ternet e avaliar quanto tempo as pes-
soas se isolam para estar no mundo 
digital. Para ilustrar situações de risco 
e violência, trouxe alguns exemplos e 
ressaltou a importância de se dar a de-
vida seriedade aos sinais mínimos que 
podem apontar para situações de vio-
lência e que podem estar acontecen-
do com crianças e adolescentes ainda 
no início para evitar danos piores e até 
irreversíveis. Para fi nalizar a atividade, 
realizou uma vivência de percepção 
do corpo, da importância de refl etir 
sobre si e valorizar as coisas boas da 
vida por menores que sejam. As pes-
soas presentes demonstraram ter gos-
tado muito das vivências e ele agra-
deceu pela participação e desejou um 
ótimo dia de atividades produtivas.
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RESULTADO DAS 
OFICINAS LÚDICAS

As ofi cinas lúdicas aconteceram 
em salas separadas, e facilitadas por 
um(a) ofi cineiro(a) e seus(suas) edu-
cadores(as) de apoio. Nas salas, não 
houve a presença de técnicos para 
sistematização, exceto, no auditório, 
onde foi realizada uma ofi cina de vi-
vências com os(as) educadores(as), 
esta contou com a presença de 01 
(um) sistematizador. Desta forma, 
para viabilizar os processos de registro 
e posterior coleta de dados, a equipe 
técnico do COMDICA Recife, solicitou 
a cada ofi cineiro(a), que posterior ao 
dia de realização da 8ª Conferência 
Lúdica, fosse enviado ao COMDICA 

Recife, através de e-mail, os respecti-
vos relatórios das ofi cinas, e assim, se 
deu conforme planejado. Desse modo, 
cabe a consideração das diferenças 
textuais que serão encontradas, e o 
escopo/estrutura do relatório, sendo 
este instrumental elaborado e forneci-
do pelo COMDICA Recife.

• Ofi cina de Danças Populares;
• Ofi cina de Teatro;
• Ofi cina de Mídias Sociais;
• Ofi cina de Contação de Histórias;
• Ofi cina de Fanzine;
• Ofi cina de Hip Hop;

OFICINA DE DANÇA
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OFICINA DE MÍDIAS SOCIAIS

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS OFICINA DE FANZINE

OFICINA DE TEATRO

OFICINA DE HIP-HOP
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RELATÓRIOS DAS OFICINAS LÚDICAS DA 
8ª CONFERÊNCIA LÚDICA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Facilitadora:
Janaína Santos
Área de atuação – Bailarina / Profes-
sora de Dança

Educador de Apoio:
Steff anno Silva
Área de Atuação Profi ssional: Dança

Objetivo Geral:
Realizar ofi cina de iniciação em dança 
fortalecendo os laços do trabalho co-
letivo como forma de sustentabilidade 
do meio em que vivemos.

Objetivos Específi cos: 
Utilizar o maracatu e seus símbolos 
para contar a história do dia a dia des-
sas crianças;

Relacionar a importância do cuidado 
com o corpo (os bons toques e maus 
toques);
Realizar dinâmicas de consciência 
corporal como forma de inteirar os(as) 
participantes na dança que vão apre-
sentar.

Avaliação da facilitadora sobre a par-
ticipação das crianças e adolescentes 
na ofi cina:
Os(as) participantes participaram de 
todas as atividades de maneira produ-
tiva, que resultou na apresentação re-
alizada ao termino, nas dinâmicas de 
consciência corporal, no debate para 
criação de propostas e no quadro de 
avaliação da ARVORE.

OFICINA – DANÇAS POPULARES
(OBSERVAÇÃO DA FACILITADORA)

APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA
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Facilitador:
Waldomiro Ribeiro Nogueira
Área de atuação – Teatro, música, ar-
tes plásticas e literatura

Educadora de Apoio:
Bruna Luíza
Área de Atuação Profi ssional: Teatro

Objetivo Geral: 
A ofi cina teve como ponto de partida 
o Teatro dos Oprimidos, utilizando a 
perspectiva dessa técnica para buscar 
refl exões sobre as diversas opressões 
utilizando como base casos reais de 
cyberbullying, fake news, recriando 

OFICINA – TEATRO
(OBSERVAÇÃO DO FACILITADOR)

através de cenas algumas realidades 
que pudessem ser discutidas afi m de 
que estas opressões sofridas pelas 
personagens fossem postas e interpre-
tadas pelas crianças e adolescentes, 
de modo a refl etir e/ou solucioná-las, 
fortalecendo a autonomia das crian-
ças e adolescentes, dando-lhes voz e 
estimulando-os o seu senso crítico na 
busca de refl exões sobre as diversas 
realidades os quais estão inseridos.

Objetivos Específi cos: 
Oportunizar a aproximação das crian-
ças e adolescentes com o Teatro do 
Oprimido;

APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE TEATRO

Descrição da metodologia:
A metodologia utilizada foi a relacio-
nar por meio de símbolos do maracatu 
(a boneca, a coroa, o cedro e o palio) 
com a vivência e entrosamento dos 
presentes com a tecnologia do dia a 
dia.

Produtos desenvolvidos na ofi cina:
Apresentação realizado no término;
Dinâmicas de consciência corporal;
Debate para criação de propostas;
Quadro de avaliação da ARVORE.
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Utilizar o teatro como uma ferramenta 
de discussão sobre as diversas opres-
sões sociais;
Fomentar o pensamento crítico dos 
participantes a partir da encenação de 
casos reais de opressões por cyber-
bullying e fake news;
Possibilitar refl exões a cerca do diálo-
go dos experimentos cênicos e leitura 
de textos;
Montar esquetes teatrais a partir do 
Teatro do Oprimido;
Apresentar uma das enquetes em 
plenária na 8ª Conferência Lúdica.

Avaliação do facilitador sobre a es-
trutura física disponibilizada:
Toda a estrutura oferecida pelo hotel, 
sala da ofi cina de teatro, assim como 
os espaços para as refeições, cadastro 
e plenária foram bastante acolhedo-
res e contribuiu de forma signifi cativa 
para o sucesso, e para comportar um 
evento do porte da conferência lúdica. 
Entretanto, penso que alguns espaços 
poderiam ser mais bem explorados 
como espaços de convivência, tanto 
para as crianças e adolescentes, quan-
to para os palestrantes, ofi cineiros, 
etc. Sugeriria, por exemplo, que a área 
externa (da piscina) poderia ser utili-
zada para recepcionar o público com 
exercícios de yoga, alongamentos, pe-
quenos sarais com recitações de poe-
sias, exposição de voz e violão, fotos 
das instituições participantes, além 
dos informes gerais, podendo inclu-
sive, algumas dessas ações serem fei-
tas durante o café da manhã de forma 
a “ganhar tempo” para outras ações 
pontuais da plenária. Penso numa con-
ferência para crianças e adolescentes 
de uma forma “menos informal”, mas 

que atinja o mesmo objetivo de um 
formato mais tradicional. O auditório 
serviria para a plenária fi nal e as apre-
sentações dos resultados das ofi cinas, 
ou de momentos menos fl exíveis. 

Avaliação do facilitador sobre a par-
ticipação das crianças e adolescentes 
na ofi cina:
De um modo geral as crianças foram 
muito ativas durante a vivência. Colo-
caram-se e se expressaram, utilizando 
inclusive exemplos reais de amigos, 
familiares e seus próprios exemplos. 
Os três textos jornalístico escolhidos 
para a ofi cina falavam de intolerância 
religiosa, homofobia e bullying e re-
percussão através das redes. Os tex-
tos forma sorteados de forma aleató-
ria e a sala dividida em três grupos. 
Foi perceptível o incômodo de alguns 
adolescentes em relação aos temas, 
pois prontamente alguns se identifi ca-
ram com os temas. Momentos depois, 
se abriram e relataram as vivências do 
cotidiano que sofriam por serem “dife-
rentes”. Houve no momento o acolhi-
mento dos colegas e que ao colocarem 
em cena as opressões lutavam feroz-
mente contra os personagens opres-
sores. A grande difi culdade da ofi cina 
em relação às crianças e adolescentes 
foi administrar a grande demanda de 
informações que eles traziam dentro 
de um curtíssimo espaço de tempo. Os 
alunos queriam e precisavam de mais 
espaços para se expressar. Foi traba-
lhoso ‘podar” e até descartar algumas 
ideias por falta de tempo. 
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Descrição da metodologia:
Leitura de textos (notícias de jornais) 
sobre opressão;
Roda de discussão sobre os temas 
cyberbullying e fake news a partir do 
texto;
Aquecimento cênico;
Vivência com jogos teatrais do Teatro 
do Oprimido;
Apresentação e discussão das cenas 
na ofi cina;
Apresentação pública (na plenária) de 
uma das esquetes;

Produtos desenvolvidos na ofi cina:
Uma esquete (cena) sobre intolerân-
cia religiosa;

Avaliação fi nal dos resultados alcan-
çados:
A ofi cina foi uma vivência prática, 
onde os alunos experimentaram a 
perspectiva ora do opressor, ora do 
oprimido a partir de exemplos reais, 
reagindo e opinando em temas como 
cyberbullying e fake news. Como mé-
todo avaliativo foram estabelecidos:
Discussão e ressignifi cação sobre os 
temas cyberbullying e fake news a 
partir de fatos reais;
Criação de esquetes orientados pe-
los ofi cineiros, porém “dirigidas” pela 
platéia de crianças e adolescentes, de 
modo a resolver as opressões encena-
das pelos colegas;
Criação de propostas a partir da vi-
vência.

OFICINA – MÍDIAS SOCIAIS
(OBSERVAÇÃO DO FACILITADOR)

Facilitador: Daniel Lamir
Apoio: Nataly Queiroz

No dia 28 de julho de 2018, foi realiza-
da, durante a 8ª Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente do Recife, a 
ofi cina de Mídias Sociais, correlacio-

nando conhecimentos básicos acerca 
das redes e mídias sociais virtuais ao 
tema das Fake News e Cyberbullyng. 
O objetivo prioritário do processo foi 
ampliar o olhar dos adolescentes par-
ticipantes (30 garotos e garotas, en-
tre 11 e 17 anos) sobre as estruturas 

EQUIPE: NATALY E DANIEL
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sociotécnicas disponíveis na internet 
enquanto ferramentas de garantias de 
direitos, mas também como espaços 
em que é preciso cuidado, proteção e 
conhecimento. A ofi cina foi ministra-
da por Daniel Lamir de Freitas Ferrei-
ra, jornalista e radialista, com o apoio 
de Nataly de Queiroz Lima, jornalista 
e professora de Comunicação Social.
A metodologia adotada combinou 
abordagens educativas, partindo da 
exposição dialogada para as metodo-
logias ativas, a qual se voltou para a 
aplicação dos conhecimentos técnicos 
num exercício prático de produção de 
spots para whatsapp, a partir dos te-
mas escolhidos pelos adolescentes.
 Pela manhã, os (as) Ofi cineiros 
(as) apresentaram conceitos sobre 
mídias e redes sociais; característi-
cas técnicas das principais redes vir-
tuais do Brasil (Facebook, Instagram 
e Whatsapp); comunicação como 
direito humano; Fake News e Cyber-
Bullyng. A participação dos (as) ado-
lescentes foi intensa, trazendo sempre 
perguntas e problematizando dados 
da realidade. Ainda neste turno, dividi-
mos a sala em quatro grupos, os quais 
fi caram responsáveis por criar, a partir 
das discussões, o texto para a produ-
ção do spot.
 No turno da tarde, os grupos re-
ceberam instruções sobre a redação 

de spot (peça sonora pensada para 
veículo de rádio) e foram acompa-
nhados pelos ofi cineiros no processo 
de confecção das peças. Findados os 
textos, os garotos e garotas gravaram 
com seus próprios celulares os spots e 
selecionaram músicas para o BG (fun-
do musical). As gravações foram re-
metidas para um grupo de whatsapp 
temporário, formado pelos participan-
tes e ofi cineiros. O material foi editado 
no próprio local da ofi cina por Daniel 
Lamir sob os olhares atentos e com 
a participação ativa de cada um dos 
grupos.
 Como produto, tivemos qua-
tro spots de 30 segundos sobre Fake 
News e cidadania, alertando para os 
riscos da difusão de informações fal-
sas, esclarecendo o termo e apontan-
do como as pessoas podem denunciar/
agir em caso de receber/ter acesso a 
notícias falsas.
 Ao fi nal, foi realizada uma ava-
liação coletiva e aberta com os (as) 
adolescentes. O feedback (retorno) 
foi positivo. De forma unânime todos 
(as) afi rmaram ter sido o momento: 
proveitoso e divertido. O momento 
que mais gostaram foi o da produção 
dos spots. Parte considerável apontou 
como fragilidade o pouco tempo dis-
ponível para a ofi cina.
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Ofi cineira: Elisângela da Silva Lopes
Apoio: Rosymere Rodrigues

 No dia 28/07/2018 participei da 
8ª conferência lúdica do Recife, como 
ofi cineira da ofi cina de contação de 
história, nos horários da manhã e da 
tarde, com crianças na faixa etária de 
06-17 anos. Trabalhei com eles a temá-
tica: Redes sociais, fake News, cyber-
bullying: Crianças e adolescentes pre-
cisam de proteção além das telas. No 
horário da manhã fi zemos o acolhi-
mento, algumas dinâmicas de grupo e 
a contação da história do livro: Laís a 
fofi nha de Walcyr Carrasco. A história 
trata do bullying de uma forma mais 
lúdica, porém, com todos os critérios 
necessários para o entendimento do 
assunto em questão. Dispus também 
do livro: Ponte para terabitia de Ka-
therine Paterson que também relata as 
consequências da prática do bullying. 
 Depois da contação das duas 

OFICINA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
(OBSERVAÇÃO DO FACILITADOR)

histórias tivemos um momento de re-
fl exão, onde alguns adolescentes se 
colocaram a respeito do bullying nas 
redes sociais, muitos relataram que 
não passaram por esta situação, mas 
que já sofreram bullying na escola e 
muitas vezes em casa. Fizemos uma 
dinâmica para encerramento do pri-
meiro horário (dinâmica do beijo) que 
acontece na forma de um círculo onde 
o facilitador começa dando um bei-
jo na bochecha de quem está ao seu 
lado, o beijo tinha que passar por to-
dos, bater no facilitador e voltar ao 
início. Na volta do segundo momento, 
demos início a confecção de cartazes 
e troca de ideias para a apresentação 
de resultados que foram construídos 
dentro do processo. As crianças e 
adolescentes apresentaram no auditó-
rio para o grande grupo o que havia 
sido proposto, o retorno foi satisfató-
rio, as crianças e adolescentes interna-
lizaram o que havia sido falado e feito.

APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
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OFICINA – FANZINE
(OBSERVAÇÃO DO FACILITADOR)

Facilitador:
Luiz Felipe Joaquim da Silva

Área de atuação: Social Media, Pro-
dutor Publicitário, Educador Social na 
área de direito humano à Comunica-
ção, blog, ciberbullying e segurança e 
privacidade na rede.

Educadora de Apoio: Edméa Renata 
de Abreu Lima
Área de Atuação Profi ssional: Serviço 
Social

Objetivo Geral:
Possibilitar as crianças e adolescentes 
manifestem suas ideias, linguagens, 
criatividades, indignações, desejos e 
vivências por meio de dois megafan-
zines. A construção tem o intuito de 
ser colaborativa entre os(as) partici-
pantes da ofi cina, gerando assim, uma 
pluralidade e diversidade de expres-
são de sentimentos. Dessa forma, a 
proposta da ofi cina visa contribuir no 
processo de conscientização para uso 
protegido da internet e permitir que 
os(as) mesmos(as) compartilhem com 

OFICINA DE FANZINE
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seus(as) amigos(as) o que foi aprendi-
do nas suas redes sociais.

Objetivos Específi cos:
As crianças e adolescentes assistiram 
a três vídeos curtos com as temáti-
cas que serão trabalhadas (dois minu-
tos no máximo) e posteriormente foi 
aberto um debate para cada vídeo. O 
objetivo foi discutir os assuntos esco-
lhidos, aproximando-se da realidade 
dos(as) participantes para tornar-se 
um debate dinâmico, logo após inicia-
mos a construção dos megafanzines, e 
à tarde apresentação das produções.

Avaliação do facilitador sobre a par-
ticipação das crianças e adolescentes 
na ofi cina:
As crianças e adolescentes que par-
ticiparam da ofi cina de Fanzine pare-
cem ter sido escolhidas a dedo, todas 
com um empoderamento muito forte 
e sabiam se expressar muito bem, não 
apresentaram difi culdades em falar 
sobre suas experiências no cotidiano 
ligadas à temática e como a internet 
poderia se torna um ambiente mais 
seguro para crianças e adolescentes.

Descrição da metodologia:
A metodologia utilizada foi por meio 
debates para que as mesmas falassem 
das suas vivências e retirassem suas 
dúvidas com relação ao tema, por 
meio de vídeos que impulsionavam o 
debate sobre fake news, redes sociais 
e cyberbullying, dialogando para a 
elaboração dos megafanzines.

Produtos desenvolvidos na ofi cina:
Os dois megafanzines foi totalmente 
feito de forma colaborativa e demo-
crática entre as crianças e adolescen-
tes, com as ideias e propostas dos 
mesmos a fi m de atender suas neces-
sidades.

Avaliação fi nal dos resultados alcan-
çados:
Resultado foi além do esperado, pois 
a interação que os educandos tiveram 
com o ofi cineiro e educadora de apoio 
foi bastante saudável, onde tudo fl uiu 
muito bem, todos os objetivos foram 
alcançados, a apresentação dos dois 
megafanzines foi surpreendente, pois 
as falas que as crianças e adolescen-
tes fi zeram de empoderamento não 
foi programado, foi algo muito espon-
tâneo deles(as).
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OFICINA – RIMA E HIP-HOP
(OBSERVAÇÃO DO FACILITADOR)

Facilitador:
Sérgio Ricardo Cavalcante Matos
Área de atuação – Sociólogo, Educa-
dor Social e Produtor Cultural

Educador de Apoio:
Felipe Andrade Mendonça
Área de Atuação Profi ssional: Educa-
dor Social

Objetivo Geral:
Proporcionar a aprendizagem socio-
cultural e o exercício da cidadania 
ativa e solidária, o fortalecimento da 
autoestima, a formação da identidade, 
o estimulo às práticas artísticas e ao 
lazer saudável.

Objetivos Específi cos:
Estimular às práticas culturais de lazer 
e desenvolvimento de habilidades in-

dividuais dos participantes;
Contribuir para o fortalecimento da 
identidade sociocultural e a autoesti-
ma de adolescentes e jovens;
Proporcionar a aprendizagem social 
aliada a uma prática artística;
Proporcionar a vivência artística práti-
ca e sua expressão pessoal;
Desenvolver nos jovens a expressão 
crítica a partir da poesia de rua, des-
pertando-os para uma nova consciên-
cia a favor da arte, da cultura, da vida 
e não violência.

Avaliação do facilitador sobre a par-
ticipação das crianças e adolescentes 
na ofi cina:
Muito boa uma vez que todos parti-
ciparam de forma ativa, bem como 
prestando atenção e participando do 
debate feito em sala de aula.

OFICINA DE HIP-HOP
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Descrição da metodologia:
A ofi cina foi desenvolvida tendo como 
eixo a teoria aliada à prática artística. 
A abordagem dos conteúdos teve a 
participação ativa dos(as) alunos(as) 
no processo de construção/recons-
trução crítico do conhecimento atra-
vés da ação-refl exão, observando os 
princípios da Cultura Hip-Hop. Sendo 
assim, a ofi cina poderá vir a ser reali-
zada no período de um dia com carga 
horária de 08h/aulas, funcionando si-
multaneamente no período da manhã 
e da tarde, construída por uma turma 
de aproximadamente 20 (vinte) parti-
cipantes. Terminando como processo 
fi nal de avaliação, fi nalização e apre-
sentação dos trabalhos desenvolvidos 
na culminância de todas as ofi cina, fo-
ram utilizados diversos recursos didá-
ticos - apostilas, lápis, canetas, papel 
ofício, bem como recursos audiovisu-
ais, data show, notebook, amplifi cador, 
microfone, atividades vivenciadas, lei-
tura e discussão de textos.

Produtos desenvolvidos na ofi cina:
Ensino sobre a história do hip-hop 
desde Nova York na década de 1970;
Ensino sobre a relação do hip-hop co 
a indústria cultural - televisão, rádio, 

jornalismo, redes sociais - e comunica-
ção de um modo geral;
Produção textual de poesia;
Leitura exercido ritmada de forma co-
letiva das produções desenvolvidas;
Apresentação dos trabalhos desenvol-
vidos tendo como referência o tema 
da conferência;
Roda de improviso sobre os temas 
discutidos na ofi cina.

Avaliação fi nal dos resultados alcan-
çados:
A avaliação foi processual, ou seja, os 
participantes foram avaliados durante 
todo o funcionamento da ofi cina. Foi 
considerada a participação, a demons-
tração de interesse e a produção fi nal. 
Nesse sentido foi estimulado a produ-
ção coletiva da poesia ritmada tendo 
como mote o tema da conferência lú-
dica. O que foi apresentado na culmi-
nância da conferência. 
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Além das ofi cinas direcionadas 
mais especifi camente às crianças e 
adolescentes, também ocorreu uma 
ofi cina focada na atuação dos educa-
dores. Essa ofi cina foi facilitada pelo 
professor Hugo Monteiro Ferreira, 
da UFPE, e teve como tema central 
Bullying, Cyberbullying e Escola: a fa-
mília e o sofrimento de crianças e ado-
lescentes. 

Para iniciar as atividades o pro-
fessor disse que aquela palestra faz 
parte dos resultados de uma pesqui-
sa sobre o sofrimento nas escolas. E 
para dinamizar a atividade fez a leitu-
ra de um trecho de um livro seu cha-
mado Emílio. Segundo o professor, “o 
bullying ocorre de modo sistemático, 
organizado, premeditado, covarde e 
de forma vil. É um fenômeno extre-
mamente violento e, segundo nossas 
pesquisas, é um fenômeno comum no 

universo escolar, mas, de modo geral 
também, as escolas tendem a negar.”

Ainda explicitou que dados do 
Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa, na sigla em in-
glês), divulgados recentemente reve-
laram que 17,5% dos alunos brasileiros, 
na faixa dos 15 (quinze) anos, que par-
ticiparam do exame são alvo de algum 
tipo de bullying pelo menos algumas 
vezes no mês. A média registrada en-
tre os países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), que realiza a avalia-
ção, foi de 18,7%.

Acrescentou que o Cyberbullying 
é 10 (dez) vezes pior porque é poten-
cializado. Seria até mais fácil de iden-
tifi car. Porém, é muito mais difícil de 
tratar e sanar os danos. Durante sua 
apresentação, o professor citou al-
guns exemplos extraídos da pesqui-

OFICINA PARA EDUCADORES (AS)

OFICINA PARA EDUCADORES 
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sa, mas também trouxe séries e fi lmes 
que também ilustram o fenômeno, 
suas consequências e colaboram para 
chamar a atenção da sociedade. 

Algumas questões foram trazidas 
pelos educadores(as) durante a apre-
sentação. A exemplo de uma provo-
cação relacionada à relação entre o 
bullying e o racismo. Sobre este pon-
to, o professor colocou que o bullying 
não é sempre caracterizado como ra-
cismo, mas que o racismo pode gerar 
bullying.

Outro ponto importante trazido 
foi o da terceira pessoa envolvida nos 
processos de perseguição. Além do 
perseguidor existe a plateia. Ou seja, 
aquele que não agride diretamente, 
mas que ao se divertir com os fatos 
amplia tanto a motivação do perse-
guidor como o sofrimento da vítima.

Ao ilustrar um dos pontos mais 
delicados do processo do bullying, o 
fato da pessoa perseguida não conse-
guir compreender o porquê de estar 
sendo vítima, o professor se colocou 
como exemplo e contou um fato ocor-
rido com ele mesmo na escola quando 
criança. Neste momento ele reforçou 
a importância da família estar atenta a 
alguns sintomas e das escolas estarem 
preparadas com equipes multidiscipli-
nares que envolvam psicólogos para 
lidar com as situações.

Especifi camente acerca do 
Cyberbullying, ele disse que é impor-
tante não demonizar a internet. Fa-
lou que o controle do uso e o diálogo 
sobre o bom uso é fundamental, mas 
que esse tipo de interação faz parte 
da realidade e que não é possível estar 
isolado dela. Acrescentou ainda que 
não existe uma legislação específi ca 
regulamentada para tratar do assunto, 
mas que existem avanços no sentido. 
Mesmo que ainda genéricos. 

Para fi nalizar a atividade trou-
xe uma refl exão acerca de como tra-
tamos nossa compaixão. Disse que é 
fácil a gente amar quem a gente se 
identifi ca. Difícil é amar quem a gente 
tem aversão por algum motivo. Nes-
te sentido, realizou uma vivência com 
uma meditação orientada. Durante a 
meditação solicitou que os participan-
tes pensassem em situações e pesso-
as que gostam e que não suportam. 
Que ao visualizar o que não suportam 
procurassem olhar algo de positivo e 
gerar um exercício de ampliação de 
perspectivas sobre como enxergam o 
mundo.

Por fi m, agradeceu a participação 
e foi aplaudido como demonstração 
do sucesso de sua ofi cina.
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RESULTADO DAS 
ELEIÇÕES PARA 
DELEGADOS(AS):

RPA 1:
Raiane Vitória dos Santo Lima (Comis-
são FOSCAR) - Casa Menina Mulher
Samyra Ellen Cavalcanti dos Santos - 
Instituto Nossa Senhora de Fátima
Matheus Henrique de Araújo - Grupo 
Ruas e Praças
Gutemberg da Silva Costa Júnior (de-
sistente) - Galpão dos Meninos e Meni-
nas de Santo Amaro
Ozias Gomes (Comissão FOSCAR) - 
Grupo Ruas e Praças
Ivana Milka - Galpão dos Meninos e 
Meninas de Santo Amaro
Marcos Kleyton - AMPAC
Adrielly Manuela - Organização do 
Auxílio Materno (OAF)
Raissa Vasconcelos - Casa Menina Mu-
lher
Alexandra Vitória Vicente dos Santos - 
Grupo Ruas e Praças
Elyson Santos - Pão da Vida
Estefani (Comissão FOSCAR) - Orga-
nização do Auxílio Materno (OAF)

RPA 2:
Júlia Maria da Silva Barros - Daruê Ma-
lungo
Ingrid Silva - Daruê Malungo
Flávia Pereira - Daruê Malungo

RPA3:
José Gabriel da Silva Marques Ferreira 
- Escola Pernambucana de Circo

Glaucia Cristina de Souza Ribeiro - Es-
cola Pernambucana de Circo

RPA 4:
Arlana Monteiro da Silva - Casa de 
Acolhimento do Cordeiro
Hosana Vitóra Andrade da Silva - Ser-
viço de Convivência
Isabella Vitória Marques de Araújo - 
CENDHEC
Larissa Maria da Silva - Lar Batista Eli-
zabeth Mein
Marcílio Bezerra Bandeira - Adolescer

RPA 5:
Patrick Michael Soares de Santana - 
CESC Coqueiral
Jennifer Santana Ferreira da Silva - 
IDESC - Instituto de Desenvolvimento 
Social e Cultural
Izalete Maria Sabrina da Silva Luz - 
Criança Feliz

RPA 6
Maria Joana da Silva (Comissão FOS-
CAR) - Etapas
Vítor Gabriel (Comissão FOSCAR) - 
Etapas
Maria Júlia Nascimento Batista - CRVV
Graziele Fernandes - Escola Cícero 
Franklin Cordeiro
Maria Eduarda - Etapas
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INDICAÇÃO DOS DELEGADOS(AS)

INDICAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO DELEGADOS(AS) DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
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ANEXOS
AÇÕES PREPARATÓRIAS PARA 

A 8ª CONFERÊNCIA LÚDICA
Comissão FOSCAR que trabalhou na Comissão Organizadora da 8ª Conferência 

Lúdica – Resolução COMDICA nº 010/2017 publicada em 11/11/2017

Foram realizados 06 (seis) encontros do Fórum Social de crianças e 
adolescentes da cidade do Recife – FOSCAR, preparatórias para a 8ª 

Conferência Lúdica – 2018, com calendário de 01 (um) encontro mensal, 
sempre nas segundas (quintas-feiras) de cada mês.

NOME INSTITUIÇÃO

VITOR GABRIEL N. SALVINO DA SILVA ETAPAS

OZIAS GOMES DA SILVA JUNIOR GRUPO RUAS E PRAÇAS

RAIANE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA CASA MENINA MULHER

MARIA JOANA DA SILVA ETAPAS

ESTEFANI VICENTE DO NASCIMENTO ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO

JOSÉ GABRIEL DA SILVA MARQUES FERREIRA ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

ADRIELLE MANUELA PAIXÃO DE LUNA ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO

MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO ETAPAS

DATAS INSTITUIÇÃO TEMA Nº DE PARTICIPANTES
CÇS/ADOLESCENTES

JAN COMDICA Desigualdade Social Média de 35

FEV COMDICA Arte, Afeto e Cuidado Média de 40

MAR Compaz Ariano Suassuna Roda de Diálogo sobre Bullying Média de 45

ABR Compaz Ariano Suassuna 1ª Ofi cina de Media Advocacy Média de 50

MAI Compaz Ariano Suassuna 2ª Ofi cina de Media Advocacy Média de 50

JUN Compaz Ariano Suassuna 3ª Ofi cina de Media Advocacy Média de 60
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PROCESSO DE ESCOLHA DO TEMA DA 
8ª CONFERÊNCIA LÚDICA

A partir das rodas de diálogos, Ofi cinas de Media Advocacy do FOSCAR e 
defi nição por meio de palavras-chaves de propostas de temas, foram defi nidos 04 
temas, sendo estes socializados para todas as Organizações da Sociedade Civil 
e Serviços Governamentais participantes do Fórum. As organizações receberam 
e-mails para realizarem processo de escolha, através de eleição.

1.   Redes Sociais: Eu sou mais do que você vê na tela;

2. Redes Sociais, Fake News, Cyberbullying: eu, na minha diversidade,   
 sou mais do que você vê na tela;

3. Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade;

4. Redes Sociais, Fake News, Cyberbullying: crianças e adolescentes    
 precisam de proteção além das telas.

Temas para Votação:

Resultados do processo de escolha e votações:

INSTITUIÇÃO ETAPAS

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela 04 votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela. 09 votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade. 06 votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 36 votos

INSTITUIÇÃO CESC COQUEIRAL

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela 02 votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela 10 votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade 05 votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 20 votos
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INSTITUIÇÃO CRVV

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela Votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela Votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade Votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 90% dos votos

INSTITUIÇÃO Grupo Adolescer

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela 27 votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela 12 votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade 18 votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 42 votos

INSTITUIÇÃO OAF

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela 13 votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela 05votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade 04 votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 94 votos

INSTITUIÇÃO Casa Menina Mulher

TEMA 1: Redes Sociais: eu sou mais do que você vê na tela votos

TEMA 2: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: eu, na minha diversidade, 
sou mais do que você vê na tela votos

TEMA 3: Redes Sociais: não sou virtual, sou de verdade votos

TEMA 4: Redes Sociais: Fake News e Cyberbulliyng: crianças e adolescentes 
precisam de proteção além das telas. 16 votos
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Após a votação o Tema escolhido foi: Redes Sociais, Fake News,
Cyberbullying: crianças e adolescentes precisam de proteção além das telas.

• Aurely Macedo
• Angélica Araújo
• Anderson Ferreira
• Roberta Sartori

• Crianças e adolescentes da faixa etária de 06 anos de idade até os 18 
anos, de escolas da rede pública municipal e estadual, organizações    
da sociedade civil, serviços governamentais;

• Educadores/as das organizações e serviços governamentais;

• Técnicos/as das organizações e serviços governamentais;

Público participante do FOSCAR:

Facilitadores/as Equipe técnica do COMDICA:
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8ª CONFERÊNCIA LÚDICA DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 
DA CIDADE DO RECIFE  2018 -
REGIMENTO INTERNO

Art. 1º - Fica convocada a 8ª Con-
ferência Lúdica da Criança e do Ado-
lescente do Recife, na data de 28 de 
Julho de 2018, das 08h ás 17h30minh, 
no Recife Praia Hotel - Av. Boa Viagem, 
nº 9 - Pina – Recife, com o Tema - Re-
des Sociais, Fake News, Cyberbulliyng: 
crianças e adolescentes precisam de 
proteção além das telas.

Art. 2º - Objetivo Geral da 8ª 
Conferência Lúdica: Mobilizar crian-
ças e adolescentes integrantes das 
06 (SEIS) Regiões Políticas Adminis-
trativas - RPA’s da cidade do Recife 
para a construção de propostas, vol-
tadas para a afi rmação do princípio 
da proteção integral de crianças e 
adolescentes nas políticas públicas, 
fortalecendo as estratégias/ações de 
enfrentamento às violências e consi-
derando a diversidade.

Art 3º - Objetivos Estratégicos da 
8ª Conferência Lúdica:

I- Apontar os desafi os a serem 
enfrentados e defi nir ações para ga-
rantir o pleno acesso das crianças e 
adolescentes às políticas sociais, con-
siderando as diversidades;

II-Formular propostas para o en-
frentamento das diversas formas de 

violência contra crianças e adolescen-
tes;

III-Propor ações para a demo-
cratização, gestão, fortalecimento e 
participação de crianças e adoles-
centes nos espaços de deliberação e 
controle social das políticas públicas;

 IV-Propor ações para a garantia 
e a qualifi cação da participação e pro-
tagonismo de crianças e adolescentes 
nos diversos espaços: escola, família, 
comunidade, políticas públicas, siste-
ma de justiça, conselhos de direitos da 
criança e do adolescente, dentre ou-
tros;

V-Elaborar ações para garantir a 
promoção da igualdade e valorização 
da diversidade na proteção integral de 
crianças e adolescentes; 

Art. 4º - A 8ª Conferência Lúdica 
está estruturada em 05 (CINCO) ei-
xos temáticos, cada eixo será integra-
da a metodologia específi ca de cada 
Ofi cina Lúdica e, nestas as crianças e 
adolescentes participantes tem a li-
berdade de construir a quantidade de 
propostas desejada, porém apenas 
um quantitativo de 04 propostas por 
eixo/ofi cina serão apresentadas pelos 
participantes no segundo momento 
da Conferência Lúdica.
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 São os eixos orientadores:

I-Garantia dos Direitos e Políticas 
Públicas Integradas e de Inclusão So-
cial

II-Prevenção e Enfrentamento da 
Violência contra Crianças e Adoles-
centes

III-Orçamento e Financiamento 
das Políticas para Crianças e Adoles-
centes

IV-Participação, Comunicação 
Social e Protagonismo de Criança e 
Adolescentes.

V-Espaços de Gestão e Controle 
Social das Políticas Públicas de Pro-
moção, Proteção e Defesa dos Direi-
tos das Crianças e Adolescentes.

§ 1º. A 8ª Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente do Recife 
terá como metodologia de participa-
ção e integração a realização de 06 
(SEIS) ofi cinas temáticas, distribuí-
das conforme os eixos temáticos da 
XI Conferência Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Os pre-
sentes ofi cinas serão facilitadas por 
01(UM) ofi cineiro/a e educador/a de 
apoio, contendo cada uma o número 
máximo de 30 participantes, com uma 
carga horária de 03 horas de ativida-
des. 

As Ofi cinas Lúdicas serão:
I – Teatro  
II – Mídias Sociais 
III - Contação de Histórias; 
XI - Rima e Hip Hop
V - Fanzine
VI - Cultura popular do Nordeste– 

Danças populares 
Art 5º Da realização do evento, 

programação e regras para uso do lo-
cal:

§ 1º A 8ª Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente do Recife 
terá a seguinte programação:

8h - Credenciamento e Coff ee 
Break;

9h - Solenidade de abertura;
10h - Leitura e aprovação do re-

gimento interno da 8ª Conferência Lú-
dica da Criança e do Adolescente da 
Cidade do Recife;

10h30 - Vivência - Prof. Hugo 
Monteiro (UFRPE);

11h - Ofi cinas Lúdicas (teatro, mí-
dias sociais, contação de história, rima 
e hip-hop, fanzine e danças populares) 
e Ofi cina para educadores(as);

12h – Almoço;
13h - Continuação das Ofi cinas 

Lúdicas (teatro, mídias sociais, conta-
ção de história, rima e hip-hop, fanzi-
ne e danças populares) e Ofi cinas para 
educadores(as);

15h - Plenária com a votação das 
propostas das ofi cinas lúdicas;

16h - Votação para escolha 
das(os) delegadas(os) para a Confe-
rência Municipal da Criança e do Ado-
lescente da Cidade do Recife;

16h30 - Apresentação das(os) 
delegadas(os) para a Conferência Mu-
nicipal da Criança e do Adolescente 
da Cidade do Recife;

17h - Encerramento e Coff ee bre-
ak.

§ 2º O COMDICA Recife orienta 
aos participantes da 8ª Conferência 
Lúdica quanto as regras de segurança 
e utilização do espaço:

I - Todos/as os/as participantes 
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devem fazer uso de seus crachás, es-
tes servem para identifi ca-los/as nas 
dependências do evento e para uso 
no momento das votações na plenária;

II - Os/as educadores/as devem 
acompanhar e serão responsáveis por 
seus/suas respectivas crianças e ado-
lescentes, com exceção apenas do pe-
ríodo de realização das ofi cinas lúdi-
cas e ofi cina dos/as educadores/as;

III -Fica vedado o uso da piscina e 
a circulação de crianças e adolescen-
tes nesta área desacompanhadas/os 
de seus/as educadores/as;

IV - Quaisquer solicitações dos/
as participantes durante o evento de-
vem ser direcionadas a equipe técnica 
do COMDICA Recife, que analisará as 
solicitações, atendendo estas na me-
dida do possível;

V - Os serviços de Coff ee break e 
almoço serão servidos apenas após a 
liberação do COMDICA e todos/as os/
as participantes serão comunicados;

Art. 6º - Composição da Comis-
são Organizadora da 8ª Conferência 
Lúdica da Criança e do Adolescente e 
membros colaboradores. 

Conselheiros de Direito: Valder-
lene Guimarães Santos (Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional – CREFITO), Maria do Li-
vramento de Aguiar (Conselho Regio-
nal de Psicologia – CRP), Alexandre 
José Nápoles Filho (Secretaria de De-
senvolvimento Social, Juventude, Po-
líticas sobre Drogas e Direitos Huma-
nos), José Rufi no da Silva (Gabinete 

do Prefeito).

Comissão do FOSCAR: Estefani 
Vicente do Nascimento – OAF, Adrielle 
Manuela Paixão de Luna – OAF, Maria 
Joana da Silva – ETAPAS, Vitor Gabriel 
n. Salvino da Silva – ETAPAS, Maria 
Eduarda de a. da Conceição – ETAPAS, 
Ozias Gomes da Silva Júnior – GRUPO 
RUAS E PRAÇAS, Raiane Vitória dos 
Santos de Lima – CASA MENINA MU-
LHER, José Gabriel da Silva - ESCOLA 
PERNAMBUCANA DE CIRCO

Organizações da Sociedade Civil: 
Equipe Técnica de Assessoria e Pes-
quisa e Ação Social – ETAPAS, Organi-
zação do Auxílio Fraterno – OAF, Casa 
Menina Mulher, Escola Pernambucana 
de Circo.

Fóruns: Fórum DCA Recife

Equipe Técnica COMDICA: Aurely 
Rodrigues de Lima Macedo, Roberta 
Sartori Guimarães Coutinho, Anderson 
dos Santos Ferreira, Angélica Araújo e 
Carlos Oliveira. 

Secretaria Executiva: Simone Pe-
reira Bezerra de Melo

Art. 7º - A Comissão Organizado-
ra tem as seguintes atribuições:

I- Promover a realização da Con-
ferência, atendendo aos aspectos téc-
nicos, políticos, administrativos e fi -
nanceiros;

II- Elaborar a proposta de Regi-
mento Interno da 8ª Conferência Lú-
dica;

III-Elaborar a metodologia das 
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Ofi cinas Lúdicas respectiva ao eixo/
temático referente;

IV- Elaborar a proposta do plano 
de aplicação de recursos fi nanceiros 
relativos a 8ª Conferência Lúdica;

IV- Elaborar e aprovar os planos 
de publicidade, informações e comu-
nicação referentes a 8ª Conferência 
Lúdica, além de acompanhar as ações 
de registro multimídia da 8ª Conferên-
cia Lúdica.

V- Coordenar as atividades de 
credenciamento, apoio logístico e ad-
ministrativo da 8ªConferência Lúdica, 
podendo convidar colaboradores/as; 

Art. 8º - O COMDICA Recife ga-
rantirá o suporte técnico e administra-
tivo para a realização da 8ª Conferên-
cia Lúdica Municipal da Criança e do 
Adolescente, fomentando a estrutura 
organizacional necessária para a sua 
realização.

Art. 9º - A 8ª Conferência Lúdica 
da Criança e do Adolescente do Reci-
fe terá 200 (duzentos) participantes, 
assim distribuídos: 130 crianças e ado-
lescentes, (30) educadores, 06 ofi ci-
neiros com 06 educadores de apoio 
e 30 participantes entre convidados, 
sistematizadores do evento e funcio-
nárias/os do COMDICA Recife.

Das inscrições de crianças e ado-
lescentes: 

§ 1º Podem se inscrever para a 8ª 
Conferência Lúdica o quantitativo de 
130 crianças e adolescentes, conside-
rando a participação variada por gê-
nero e faixa de idade. 

§ 2º Podem se inscrever para a 8ª 
Conferência Lúdica por instituição e/

ou serviços governamentais o quanti-
tativo de 02 (duas) crianças e adoles-
centes, considerando a participação 
variada por gênero e faixa de idade. 

Das Vagas para delegadas(os): 
§ 1º Serão delegados (as) da 8ª 

Conferência Lúdica da Criança e do 
Adolescente do Recife até 05 (cinco) 
crianças e adolescentes por RPA’s, 
considerando a participação variada 
por gênero. Total das 06 RPA´s: 30 
crianças e adolescentes participantes. 

§ 2º O COMDICA Recife promo-
verá para as crianças e adolescentes 
eleitas(os) delegadas(os) para a X 
Conferência Municipal de Crianças e 
Adolescente, duas ofi cinas de Media 
Advocacy com o objetivo de capa-
citar as(os) referidos representantes 
para falar em público com argumen-
tação e técnica de convencimento na 
X Conferência Municipal de Crianças 
e Adolescente e XI Conferência Esta-
dual de Crianças e Adolescentes. Os 
representantes municipais eleitas(os) 
para a Conferência Nacional da Crian-
ça e do Adolescente serão capacita-
dos, em regime especial de 12h, para 
treinamentos específi cos de como fa-
lar em espaços públicos, no rádio e na 
televisão. 

Das inscrições de educadores: 
§ 1º Podem se inscrever para a 8ª 

Conferência Lúdica o quantitativo de 
até 30 educadoras (es), preferencial-
mente, aqueles ligados diretamente as 
atividades pedagógicas cotidianas.
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Do período de inscrições:
§ 1º As pré- inscrições são de ca-

ráter obrigatório e devem ser realiza-
das no período de 02 até 13 de Julho 
2018, mediante preenchimento de um 
formulário de cadastro que será enca-
minhado através do e-mail ESP.COM-
DICA@GMAIL.COM.

Art. 10 - A 8ª Conferência Lúdica 
da Criança e do Adolescente do Reci-
fe terá como metodologia de partici-
pação e integração dos educadores a 
realização de 01 (uma) ofi cina temáti-
ca, com base nos eixos temáticos da 
XI Conferência Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. A ofi cina 
pedagógica realizada na 8ª Conferên-
cia Lúdica, oportunizará uma vivência 
para os educadores acompanhantes 
das crianças e adolescentes, tendo 
como base o tema da 8ª Conferência 
Lúdica. 

Art. 11 - A equipe técnica socio-
pedagógica irá sistematizar através 
de relação nominal os dados de cada 
participante, contendo os seguintes 
dados: (nome completo, idade, nome 
da instituição, RPA, nº de documento 
de identifi cação RG, CPF, nº de CER-
TIDÃO de NASCIMENTO), a solicita-
ção de nº documentação é requisi-
to imprescindível uma vez que na 8ª 
Conferência Lúdica serão eleitas/os/
as delegados/as para a 10ª Conferên-
cia Municipal da Criança e do Adoles-
cente. Substituições de participantes 
na fase de inscrição deverão ser soli-
citadas em até 08 (oito) dias antes do 
evento por e-mail.

§ 1º As instituições no ato de cre-
denciamento, deverão apresentar ao 

técnico sociopedagógico do COMDI-
CA, a cópia da autorização de pais/ 
responsáveis de cada criança e ado-
lescentes participantes para participa-
ção e uso de imagens. 

Art. 12 - A 8ª Conferencia Lúdica 
elegerá até 30 Delegados (as) para a 
8ª Conferência Lúdica da Criança e do 
Adolescente do Recife, sendo distri-
buídos da seguinte forma:

I - Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 01

II- Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 02 

III- Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 03  

IV-Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 04 

V- Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 05 

VI-Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 06

Art. 13 - Serão 15 convidados/as, 
assim distribuídos:  

I.Promotorias da Infância e Ju-
ventude - 01;

II.Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos - Governo 
de Estado - 01;

III.Conselho Estadual de Direito 
da Criança e do Adolescente - CED-
CA/PE - 01;

IV.Universidade Federal Rural de 
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Pernambuco – Departamento de Edu-
cação - 01;

V.Núcleo de Orientação e Fiscali-
zação de Entidades – NOFE – 01;

VI.Fórum DCA Municipal – 01; 
VII.Comando da Polícia Militar - 

Associação da Criança e do Adoles-
cente - ASCRIAD - 01;

VIII. Representantes do Sistema 
de Justiça (Centro de apoio à infância 
e juventude do Ministério Público) – 01;

IX.Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, Juventude, Políti-
cas sobre Drogas e Direitos Humanos 
-01;

X.Câmara dos Vereadores – 01;
XI.Gabinete do Prefeito – 01;
XII.Conselho Municipal de Assis-

tência Social – 01;
XIII.Universidade Federal de Per-

nambuco – CCSA – 01;
XIV. Juiz da 2ª Vara da Infância e 

Juventude - Dr Élio Braz – 01;

Art. 14 - Serão participantes:

§ 1º 16 Conselheiros de Direito ti-
tulares, podendo caso seja necessária 
a substituição deste pelo seu suplente 

II. 08 Conselheiros Tutelar sendo 
01 por RPA 

§ 2º O COMDICA disponibilizará 
10 (dez) vagas para ouvintes, o cre-
denciamento será realizado no dia do 
evento.

Art. 15 - Todas as crianças e ado-
lescentes que constarem na relação 
nominal eleitas/os delegadas/os na 8ª 
Conferencia Lúdica, participarão da 
10ª Conferência Municipal da Criança 
e do Adolescente, a ser realizada pelo 
COMDICA Recife em 2018 com mês e 
data a defi nir. Participarão também, 
independente da função de delega-
da/o, as/os adolescentes da Comissão 
do FOSCAR, presentes no art. 5º desta 
resolução convocatória.

Art. 16 - As despesas com a orga-
nização e realização da 8ª Conferência 
Lúdica serão custeadas pelo Tesou-
ro Municipal, através dos recursos do 
Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente.

Art. 17 - Os casos omissos serão 
resolvidos pelos membros da Comis-
são Organizadora desta Conferência.

Recife, 28 de Julho de 2018.

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA
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8ª CONFERÊNCIA LÚDICA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DA CIDADE DO RECIFE

Data: 28 de julho de 2018
Local: Recife Praia Hotel

Horário: 8h às 17h

PROGRAMAÇÃO GERAL 

8h - credenciamento e coff ee break;

9h - solenidade de abertura (transmissão pelo facebook)

10h - chamada de um/a conselheiro/a membro da comissão para a leitura e apro-

vação do regimento interno da 8ª Conferência Lúdica da Criança e do Adolescen-

te da Cidade do Recife; 

10h30 - Vivência - Prof° Hugo Monteiro (UFRPE);

11h - Ofi cinas Lúdicas (teatro, mídias sociais, contação de história, rima e hip-hop, 

fanzine e danças populares) e Ofi cinas para educadores(as).

12h - almoço;

13h - continuação Ofi cinas Lúdicas (teatro, mídias sociais, contação de história, 

rima e hip-hop, fanzine e danças populares) e Ofi cinas para educadores(as).

15h - plenária com a votação das propostas das ofi cinas lúdicas;

16h - votação para escolha das(os) delegadas(os) para a Conferência Municipal da 

Criança e do Adolescente da Cidade do Recife;

16h30 - apresentação das(os) delegadas(os) para a Conferência Municipal da 

Criança e do Adolescente da Cidade do Recife;

17h - encerramento e coff ee break.
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8ª CONFERÊNCIA 
LÚDICA DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Recife (COMDICA) divulga o resultado do processo de seleção 
para ofi cineiros/as da 8ª Conferência Lúdica da Criança e do Adolescente da Ci-
dade do Recife que acontece no dia 28 de julho do corrente, no Recife Praia Hotel.

Os/as candidatos/as CLASSIFICADOS/AS nesta etapa deverão aguardar o 
contato da equipe técnica do COMDICA para comparecer ao órgão.

Contação de história:
Elizângela da Silva Lopes 

Dança:
Janaína Santos Oliveira 

Teatro:
Waldomiro Ribeiro Nogueira 

Fanzine:
Luiz Felipe Joaquim da Silva

Mídias Sociais:
Daniel Lamir de Freitas Ferreira

Hip-Hop:
Sergio Ricardo Cavalcante Matos

RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS/AS:

PROCESSO SELETIVO PARA OFICINEIRO/A
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SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS E DIREITOS HUMANOS

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - COMDICA

RESOLUÇÃO COMDICA Nº. 013 de 28 de Junho de 2018

O Conselho Municipal de Promo-
ção e Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - COMDICA, no 
uso de suas atribuições, que lhe foram 
conferidas pelo Art. 4º, inciso IV da Lei 
Municipal 15.604 de 19 e 20.02.92 e da 
Lei nº 17.884 de 12.07.2013 que trata de 
suas alterações,Resoluções do Con-
selho Nacional dos Direitos da crian-
ça e do adolescente - CONANDA nº 
202-2017 e suas alterações através da 
Resolução 207-2018 e aprovada após 
reunião Plenária Extraordinário do dia 
19 de junho de 2018.

Resolve:

Art. 1º - Fica convocada a 8ª Con-
ferência Lúdica da Criança e do Ado-
lescente do Recife, que ocorrerá no dia 
28 de Julho de 2018, das 08h ás 17:30h, 

no Recife Praia Hotel - Av. Boa Viagem, 
nº 9 - Pina – Recife, com o Tema - Re-
des Sociais, Fake News, Cyberbulliyng: 
crianças e adolescentes precisam de 
proteção além das telas.

Art. 2º - Objetivo Geral da 8ª Con-
ferência Lúdica:

Mobilizar crianças e adolescen-
tes integrantes das 06 (SEIS) Regiões 
Político Administrativas - RPA’s da ci-
dade do Recife para a construção de 
propostas, voltadas para a afi rmação 
do princípio da proteção integral de 
crianças e adolescentes nas políticas 
públicas, fortalecendo as estratégias/
ações de enfrentamento às violências 
e considerando a diversidade.

Art 3º - Objetivos Estratégicos da 
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8ª Conferência Lúdica:

I- Apontar os desafi os a serem 
enfrentados e defi nir ações para ga-
rantir o pleno acesso das crianças e 
adolescentes às políticas sociais, con-
siderando as diversidades;

II-Formular propostas para o en-
frentamento das diversas formas de 
violência contra crianças e adolescen-
tes;

III-Propor ações para a democra-
tização, gestão, fortalecimento e par-
ticipação de crianças e adolescentes 
nos espaços de deliberação e controle 
social das políticas públicas;

IV-Propor ações para a garantia e 
a qualifi cação da participação e pro-
tagonismo de crianças e adolescentes 
nos diversos espaços: escola, família, 
comunidade, políticas públicas, siste-
ma de justiça, conselhos de direitos da 
criança e do adolescente, dentre ou-
tros;

V-Elaborar ações para garantir a 
promoção da igualdade e valorização 
da diversidade na proteção integral de 
crianças e adolescentes; 

Art. 4º - A 8ª Conferência Lúdica 
está estruturada em 05 (CINCO) ei-
xos temáticos, cada eixo será integra-
do a metodologia específi ca de cada 
Ofi cina Lúdica e, nestas as crianças e 
adolescentes participantes tem a li-
berdade de construir a quantidade de 
propostas desejada, porém apenas 
um quantitativo de 04 propostas por 
eixo/ofi cina serão apresentadas pelos 
participantes no segundo momento 
da Conferência Lúdica.

São os eixos orientadores:

I-Garantia dos Direitos e Políticas 
Públicas Integradas e de Inclusão So-
cial

II-Prevenção e Enfrentamento da 
Violência contra Crianças e Adoles-
centes

III-Orçamento e Financiamento 
das Políticas para Crianças e Adoles-
centes

IV-Participação, Comunicação 
Social e Protagonismo de Criança e 
Adolescentes

V-Espaços de Gestão e Controle 
Social das Políticas Públicas de Pro-
moção, Proteção e Defesa dos Direi-
tos das Crianças e Adolescentes

§ 1º. A 8ª Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente do Recife 
terá como metodologia de participa-
ção e integração a realização de 06 
(SEIS) ofi cinas temáticas, distribuí-
das conforme os eixos temáticos da 
XI Conferência Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. As pre-
sentes ofi cinas serão facilitadas por 
01(UM) ofi cineiro/a e educador/a de 
apoio, contendo cada uma o número 
máximo de 30 participantes, com uma 
carga horária de 03 horas de ativida-
des. 

As Ofi cinas Lúdicas serão:

I – Teatro  
II – Mídias Sociais 
III - Contação de Histórias; 
XI - Rima e Hip Hop
V - Fanzine
VI - Cultura popular do Nordeste– 

Danças populares 
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 Art. 5º - Composição da Comis-
são Organizadora da 8ª Conferência 
Lúdica da Criança e do Adolescente e 
membros colaboradores. 

Conselheiros de Direito: Valder-
lene Guimarães Santos (Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional – CREFITO), Maria do Li-
vramento de Aguiar (Conselho Regio-
nal de Psicologia – CRP), Alexandre 
José Nápoles Filho (Secretaria de De-
senvolvimento Social, Juventude, Po-
líticas sobre Drogas e Direitos Huma-
nos), José Rufi no da Silva (Gabinete 
do Prefeito).

Comissão do FOSCAR: Estefani 
Vicente do Nascimento – OAF, Adrielle 
Manuela Paixão de Luna – OAF, Maria 
Joana da Silva – ETAPAS, Vitor Gabriel 
n. Salvino da Silva – ETAPAS, Maria 
Eduarda de a. da Conceição – ETAPAS, 
Ozias Gomes da Silva Júnior – GRUPO 
RUAS E PRAÇAS, Raiane Vitória dos 
Santos de Lima – CASA MENINA MU-
LHER, José Gabriel da Silva - ESCOLA 
PERNAMBUCANA DE CIRCO

Organizações da Sociedade Civil: 
Equipe Técnica de Assessoria e Pes-
quisa e Ação Social – ETAPAS, Organi-
zação do Auxílio Fraterno – OAF, Casa 
Menina Mulher, Escola Pernambucana 
de Circo.

Fóruns: Fórum DCA Recife

Equipe Técnica COMDICA: Aurely 
Rodrigues de Lima Macedo, Roberta 
Sartori Guimarães Coutinho, Anderson 
dos Santos Ferreira, Angélica Araújo e 
Carlos Oliveira. 

Secretaria Executiva: Simone Pe-
reira Bezerra de Melo

Art. 6º - A Comissão Organizado-
ra tem as seguintes atribuições:

I- Promover a realização da Con-
ferência, atendendo aos aspectos téc-
nicos, políticos, administrativos e fi -
nanceiros;

II- Elaborar a proposta de Regi-
mento Interno da 8ª Conferência Lú-
dica;

III-Elaborar a metodologia das 
Ofi cinas Lúdicas respectiva ao eixo/
temático referente;

IV- Elaborar a proposta do plano 
de aplicação de recursos fi nanceiros 
relativos a 8ª Conferência Lúdica;

IV- Elaborar e aprovar os planos 
de publicidade, informações e comu-
nicação referentes a 8ª Conferência 
Lúdica, além de acompanhar as ações 
de registro multimídia da 8ª Conferên-
cia Lúdica.

V- Coordenar as atividades de 
credenciamento, apoio logístico e ad-
ministrativo da 8ªConferência Lúdica, 
podendo convidar colaboradores/as; 

Art. 7º - O COMDICA Recife ga-
rantirá o suporte técnico e administra-
tivo para a realização da 8ª Conferên-
cia Lúdica Municipal da Criança e do 
Adolescente, fomentando a estrutura 
organizacional necessária para a sua 
realização.

Art. 8º - A 8ª Conferência Lúdica 
da Criança e do Adolescente do Reci-
fe terá 200 (duzentos) participantes, 
assim distribuídos: 130 crianças e ado-
lescentes, (30) educadores, 06 ofi ci-
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neiros com 06 educadores de apoio 
e 30 participantes entre convidados, 
sistematizadores do evento e funcio-
nárias/os do COMDICA Recife.

Das inscrições de crianças e ado-
lescentes: 

§ 1º Podem se inscrever para a 8ª 
Conferência Lúdica o quantitativo de 
130 crianças e adolescentes, conside-
rando a participação variada por gê-
nero e faixa de idade. 

§ 2º Podem se inscrever para a 8ª 
Conferência Lúdica por instituição e/
ou serviços governamentais o quanti-
tativo de 02 (duas) crianças e adoles-
centes, considerando a participação 
variada por gênero e faixa de idade. 

Das Vagas para delegadas(os): 

§ 1º Serão delegados (as) da 8ª 
Conferência Lúdica da Criança e do 
Adolescente do Recife até 05 (cinco) 
crianças e adolescentes por RPA’s, 
considerando a participação variada 
por gênero. Total das 06 RPA´s: 30 
crianças e adolescentes participantes. 

§ 2º O COMDICA Recife promo-
verá para as crianças e adolescentes 
eleitas(os) delegadas(os) para a X 
Conferência Municipal de Crianças e 
Adolescente, duas ofi cinas de Media 
Advocacy com o objetivo de capa-
citar as(os) referidos representantes 
para falar em público com argumen-
tação e técnica de convencimento na 
X Conferência Municipal de Crianças 
e Adolescente e XI Conferência Esta-
dual de Crianças e Adolescentes. Os 

representantes municipais eleitas(os) 
para a Conferência Nacional da Crian-
ça e do Adolescente serão capacita-
dos, em regime especial de 12h, para 
treinamentos específi cos de como fa-
lar em espaços públicos, no rádio e na 
televisão. SUGESTÃO

Das inscrições de educadores: 

§ 1º Podem se inscrever para a 8ª 
Conferência Lúdica o quantitativo de 
até 30 educadoras (es), preferencial-
mente, aqueles ligados diretamente as 
atividades pedagógicas cotidianas.

Do período de inscrições:

§ 1º As pré- inscrições são de ca-
ráter obrigatório e devem ser realiza-
das no período de 02 até 13 de Julho 
2018, mediante preenchimento de um 
formulário de cadastro que será enca-
minhado através do e-mail ESP.COM-
DICA@GMAIL.COM.

Art. 9º - A 8ª Conferência Lúdica 
da Criança e do Adolescente do Recife 
terá como metodologia de participa-
ção e integração dos educadores a re-
alização de 01 (uma) ofi cina temática, 
com base nos eixos temáticos da XI 
Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A presente 
ofi cina será facilitada por 01(UM) ofi -
cineiro/a e, serão disponibilizadas um 
número máximo de 30 participantes 
com uma carga horária de 03 horas de 
atividades. A ofi cina pedagógica rea-
lizada na 8ª Conferência Lúdica, terá 
como tema - Do acolhimento ao en-
caminhamento e, oportunizará uma 
vivência para os educadores acompa-
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nhantes das crianças e adolescentes, 
tendo como base o tema da 8ª Confe-
rência Lúdica. 

Art. 10º - A equipe técnica socio-
pedagógica irá sistematizar através 
de relação nominal os dados de cada 
participante, contendo os seguintes 
dados: (nome completo, idade, nome 
da instituição, RPA, nº de documento 
de identifi cação RG, CPF, nº de CER-
TIDÃO de NASCIMENTO), a solicita-
ção de nº documentação é requisi-
to imprescindível uma vez que na 8ª 
Conferência Lúdica serão eleitas/os/
as delegados/as para a 10ª Conferên-
cia Municipal da Criança e do Adoles-
cente. Substituições de participantes 
na fase de inscrição deverão ser soli-
citadas em até 08 (oito) dias antes do 
evento por e-mail.

§ 1º As instituições no ato de cre-
denciamento, deverão apresentar ao 
técnico sociopedagógico do COMDI-
CA, a cópia da autorização de pais/ 
responsáveis de cada criança e ado-
lescentes participantes para participa-
ção e uso de imagens. 

Art. 11º - A 8ª Conferencia Lúdica 
elegerá até 30 Delegados (as) para a 
8ª Conferência Lúdica da Criança e do 
Adolescente do Recife, sendo distri-
buídos da seguinte forma:

I - Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 01

II- Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 02 

III- Até 05 (cinco) representantes 

de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 03  

IV-Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 04 

V- Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 05 

VI-Até 05 (cinco) representantes 
de crianças e adolescentes titulares e 
suplentes da - RPA 06

Art. 12º - Serão 14 convidados (as) 
assim distribuídos: 

I.Promotorias da Infância e Ju-
ventude - 01;

II.Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos - Governo 
de Estado - 01;

III.Conselho Estadual de Direito 
da Criança e do Adolescente - CED-
CA/PE - 01;

IV.Universidade Federal Rural de 
Pernambuco – Departamento de Edu-
cação - 01;

V.Núcleo de Juízo de Execução 
das Medidas Sócio-Educativas em 
Meio Aberto - 01;

VI.Núcleo de Orientação e Fisca-
lização de Entidades – NOFE – 01;

VII.Fórum DCA Municipal – 01; 
VIII.Comando da Polícia Militar - 

Associação da Criança e do Adoles-
cente - ASCRIAD - 01;

IX. Representantes do Sistema de 
Justiça (Centro de apoio à infância e 
juventude do Ministério Público) – 01;

X.Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, Juventude, Políti-
cas sobre Drogas e Direitos Humanos 
-01;

XI.Câmara dos Vereadores – 01;
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XII.Gabinete do Prefeito – 01;
XIII.Conselho Municipal de Assis-

tência Social – 01;
XIV.Universidade Federal de Per-

nambuco – CCSA – 01;

Art. 13º - Serão participantes:

I.Conselheiros de Direito titulares, 
podendo caso seja necessária a subs-
tituição deste pelo seu suplente - 16

II.Conselheiros Tutelar sendo 01 
por RPA - 08

Art. 14º - Todas as crianças e ado-
lescentes que constarem na relação 
nominal eleitas/os delegadas/os na 8ª 
Conferencia Lúdica, participarão em 12 
e 13 de Setembro da 10ª Conferência 
Municipal da Criança e do Adolescen-
te, promovida pelo COMDICA Recife. 
Participarão também, independente 
da função de delegada/o, as/os ado-
lescentes da Comissão do FOSCAR, 

presentes no art. 5º desta resolução 
convocatória.

Art. 15º - As despesas com a or-
ganização e realização da 8ª Confe-
rência Lúdica serão custeadas pelo Te-
souro Municipal, através dos recursos 
do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente.

Art. 16º - Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão Organizado-
ra da Conferência.

Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

Recife, 28 de Junho de 2018

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA
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