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Partindo do Principio que nossa Missão é: Defender, Garantir e Promover os
Direitos da Criança e dos Adolescentes, por meio de Atividades para o
enfrentamento da vulnerabilidade social na Convivência e fortalecimento de
Vínculos Familiares, desenvolvemos o nosso Plano de Ação de 2019, de
acordo com a realidade da comunidade que atendemos que além de
diversificada em cultura e costumes é única em todos os atendidos,
procuramos atender as necessidades, diferenças e similaridades de ideias e
condições, sejam econômicas e ou sociais.
Neste ano temos como Tema central a “Cultura do Encontro”, onde
trabalharemos através das onze oficinas que são oferecidas de segunda a
sextas feiras, os seguintes Eixos: Acolhimento, Diversidade Reconciliada,
Protagonismo e celebração promovendo a cidadania, valores e interpretações
quais os integrantes valorizem os ideais e características que são atribuídas ao
comportamento na sociedade.
No primeiro eixo, como uma ação positiva, o abrir se para o outro na
diversidade e na fecundidade, para que isto ocorra é necessário ter
comprometimento do corpo, mente e da emoção, criar espaços em nós
educadores, em nós Núcleo São Jeronimo , para receber, abrigar, proteger
seja a uma ideia, a uma criança, a uma família. Lembrando que a vontade de
ser acolhido, mantem se viva em nós para além da infância, bem como a
capacidade de acolher os outros.
Com a Diversidade Reconciliada, pretendemos não somente ouvir o outro mas
buscar um encontro verdadeiro e profundo compreendendo a diversidade,
respeitando a singularidade.
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Será através das ações que formaremos cidadãos e cidadãs emponderados
(as) de seus direitos e deveres, com autonomia.

