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Mutirão de amor e Rede PROIJ – De mãos
dadas
3 de outubro,na Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro
ASCOM/PMPA

Mutirão de amor e Rede PROIJ – De mãos dadas
ASCOM/PMPA

Terça-feira, 3 de outubro, foi realizada na Escola
Municipal Vereador João Bosco Ribeiro a ação “Mutirão
de Amor e Rede PROIJ – De Mãos Dadas”. A ação
consistiu num conjunto de palestras e oficinas ofertadas
aos alunos do 6º ao 9º ano, contando com temas que
incluíam motivação na escola, prevenção à violência,
prevenção ao uso de álcool e outras drogas, alimentação
saudável, preservação do Meio Ambiente, arte, entre
outros.

A Rede contou com o apoio de diversos parceiros, tais
como 20º Batalhão de Polícia Militar, Conselho Tutelar,
Guarda Civil Municipal, Grupo Arte e Educação, Núcleo
de Apoio à Saúde da Família, Diocese Nossa Senhora de
Fátima, Instituto Vencendo o Câncer, Instituto Mais Amor
e outros.

ASCOM/PMPA

A
Rede
de
Proteção à Infância
e à Juventude –
PROIJ foi idealizada Rede PROIJ
pelo
secretário
Municipal de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima
e consiste numa estratégia de proteção ao aluno da Rede
Municipal de Ensino, que visa a executar ações
integradas nas áreas de assistência social, assistência à
saúde, além de outras políticas sociais, envolvendo
Rede PROIJ
diversos órgãos municipais de políticas públicas,
instituições, organizações e pessoas que possam
contribuir com ações de prevenção e enfrentamento das situações de violência e outras
situações de risco, além de atendimento às crianças e jovens que já sofreram algum tipo de
violação de direitos.
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A Rede PROIJ tem empreendido esforços para ampliar o alcance de suas ações promovendo
atividades que tenham foco na informação e preservação de direitos dos alunos, promovendo a
proteção da infância e juventude e transformando o espaço escolar num ambiente cada vez
mais saudável e proveitoso.
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