


Brincando e aprendendo para a vida. 



A Província FMA Santa Teresinha, com Sede em Manaus-
Amazónia , tem por finalidade a Assistência Social, como 
instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da 
adolescência, da juventude e de adultos.          
 
 
 

 
 
Trabalha particularmente nas áreas 
indígenas do médio e alto rio 
negro, como presença profética 
junto dos pobres e excluídos da 
Amazónia.  
 



Obras da Província de Manaus 

Ações 

Catequese, centro juvenil, 
animação de liturgia, gestão de 
uma escola particular e de uma 
escola do estado, coordenação 
e pastoral escolar, Lar para 
crianças e adolescentes, 
projetos sócio-educativo para 
crianças e adolescentes … 

Evangelização, educação e promoção humana de crianças, 
adolescentes, jovens e famílias indígenas em situação de vulnerabilidade 
social. 



visitas domiciliares e projetos voltados para a 
promoção de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

Outras Ações da 
Província FMA 

Programa de 
resgate e 
valorização da 
cultura indígena, 
participação nos 
Conselhos dos 
direitos da criança 



RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS. 

• A Província de Manaus conta com o trabalho de 60 irmãs em 
13 comunidades sendo 4 em Manaus e 9 nos municípios e 
distritos indígenas ao longo do médio e alto Rio Negro.  

O recurso 
financeiro provém 
das reformas de 
algumas irmãs e 
dos salários das 
que trabalham na 
função pública, na 

educação e na 
saúde. 



Taracuá está na margem direita do rio Waupés, 
afluente do Rio Negro, entre os Distritos de Lauareté e 
Pari-Cachoeira. A população é aproximadamente  de 
1.400 habitantes. 

 

Taracuá 



CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO 

Em Taracuá vive uma comunidade indígena, constituída 
por uma diversidade étnica de povos: Tukano, 
Dessano, Wanano, Arapaço, Hupda, Piratapuia, 
Mirititapuia, Tuyuka, Tariano, Baré e Baniwa. 

A população vive principalmente da caça, da 
pesca e da agricultura. Os principais produtos 
de subsistência são: mandioca, banana, 
abacaxi, batata, cana e outros. 



              CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO 

• Atualmente a comunidade enfrenta a escassez de caça 
e pesca, de produção de frutas, de meios de transporte 
e comunicação e de energia elétrica. Os jovens não 
têm perspectivas de um futuro também pela falta de 
equipamentos tecnológicos para as atividades 
escolares e da comunidade. 

• O povo procura organizar-se 

  politicamente através de 3 associações. 

•  Durante longos anos, caminham entre dificuldades, mas 
com alegria e determinação anseiam crescer em 
autonomia e promoção humana, sem abdicar da sua 
riqueza e diversidade sociocultural. 



A Casa Maria Auxiliadora, em Taracuá  

 A comunidade é 
de  três Irmãs e 
desenvolve 
ações de  
evangelização, 
educação, 
atividades sócio-
educativas para 
crianças, 
adolescentes, 
jovens e famílias. 

  



A Casa Maria Auxiliadora, em Taracuá, 

Hoje a realidade das crianças, adolescentes e 
jovens de Taracuá é de grande vulnerabilidade: 
as crianças na grande maioria permanecem 
sozinhas, enquanto os pais vão trabalhar no 
campo, em sítios distantes, onde permanecem  
durante toda a semana e voltam só no fim-de-
semana. 

   



Assim vão-nos reunindo três 
vezes por semana e oferecem 
atividades de formação 
humana e cristã, bem como 
atividades desportivas, 
culturais e recreativas.  

A Casa Maria Auxiliadora, em Taracuá, 

A comunidade F.M.A. e um grupo de leigos voluntários, 
pensaram em ações que pudessem afastar de perigos 
e riscos as crianças e jovens desta terra.  



• O Projeto: Brincando e Aprendendo para Vida, visa 
ampliar a atividade já iniciada e oferecer às crianças, 
adolescentes e jovens, um espaço de convívio e 
socialização, que além do desporto e da formação 
cristã, favoreça a realização de atividades culturais e 
de formação cristã, 

a fim de os afastar  
das situações de 
risco, favorecer o 
protagonismo e 
melhorar a 
autoestima.  



• As ações do projeto visam responder aos apelos dos mais 
novos, oferecendo um ambiente de construção de valores - 
a amizade, o acolhimento, a solidariedade - para os ajudar  a 
construir projetos de vida saudável e digna, afastando-os da 
droga, da violência, do alcoolismo e da exploração sexual. 

Brincando e Aprendendo para Vida,  



Contribuir para o desenvolvimento humano, a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das 
crianças, adolescentes e jovens do distrito de 
Taracuá em situação de vulnerabilidade. 

OBJETIVO GERAL do projeto :  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Oferecer atividades desportivas, recreativas, culturais e de formação 
humana e cristã a  crianças, adolescentes e jovens.  

2. Minimizar os riscos de envolvimento de adolescestes e jovens em drogas, 
bebidas e violência.  

3. Minimizar os riscos de violência e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

4. Favorecer espaços de socialização e protagonismo. 

5. Melhorar a autoestima de crianças adolescentes e jovens. 



ETAPAS DO PROJETO 
 

1. Organização das atividades através de visitas domiciliares. 

2.  Realização de atividades desportivas, recreativas, culturais e formativas 
semanalmente. 

3. Realização de palestras com os adolescentes e  jovens sobre os riscos do 
envolvimento com drogas, bebidas e situações de violência e criminalidade. 

4. Encontros bimestrais com as famílias para momentos de diálogo e reflexão 
sobre violência doméstica e exploração sexual de crianças e adolescentes. 

5. Realização de  gincanas culturais e torneios desportivos com o envolvimento 
direto dos jovens, nas fases de preparação e execução das atividades. 

6. Oferta de  um ambiente de acolhimento, respeito e familiaridade entre todos. 

 



Materiais para atividades 
desportivas (bolas, redes de volei, 
cestos de basquete... ) 
 
Materiais para atividades 
musicais(violas, cordas de viola, etc) 
 
Materiais para atividades manuais 
(linhas, tecidos, papeis e tintas, tinta 
de impressora, etc) 
 
 

 
 
Recursos humanos – 1 coordenador e 4 educadores 
 

 



PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS DIVERSAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO    PROJETO 
 

 O projeto contará com o apoio de voluntários e líderes da 
comunidade  para as atividades de inscrição, visitas aos domicílios, 

palestras, atividades desportivas, recreativas e culturais com as 
crianças, adolescentes e jovens beneficiados (as). 

 

MECANISMOS DE ANIMAÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SEGUIMENTO 

  
  
 O projeto será animado e coordenado 
pelas  Filhas de Maria Auxiliadora e por 
um grupo de leigos voluntários que darão 
prosseguimento às atividades.  



 - 125 crianças, adolescentes e jovens participarão nas atividades desportivas, 
recreativas, culturais e formativas realizadas semanalmente, de quinta-feira a 
domingo 

-125 crianças, adolescentes e jovens verão respeitados e os seus direitos 
fundamentais e melhorada a sua autoestima. 

-Para  cerca de 80 adolescentes e jovens pretende-se diminuir  o risco de 
consumo de drogas, bebidas e envolvimento em situações de violência e 
criminalidade 

- Melhorar em 150 famílias a situação de violência doméstica e exploração 
sexual de crianças e adolescentes 

 

Mecanismo de controle: Questionários e registos fotográficos 

METAS E AVALIAÇÃO 



Obrigado! 


