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Nossa proposta é criar espaços de troca que favoreçam a ampliação do potencial criativo das crianças e de
seus cuidadores, bem como a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento infantil.

Em janeiro a equipe da CDA se dividiu nos grupos de trabalho (GT) de cada projeto
para entender as necessidades e planejar as ações a serem desenvolvidas em
campo em cada projeto no primeiro semestre. Esse trabalho de planejamento
estratégico é essencial para alinhar e articular desejos, expectativas, necessidades
e possibilidades de cada profissional, de cada projeto e institucional.
Atualmente, a Casa da Árvore está presencialmente em três territórios: no Rio
Comprido e na Gamboa, localizados na cidade do Rio, e na Ilha da Conceição,
na cidade de Niterói.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - COMPLEXO DO TURANO
PROJETO FINANCIADO PELA ONG TERRE SANS FRONTIÈRE
O ano começou no Turano com obras no espaço que realizamos os nossos
coletivos. Nossa parceira ONG Fazendo Arte está com um processo de expansão em
andamento e estamos animados para essa conclusão! Nesse período, ocupamos o
espaço da biblioteca da casa, experimentando um pouco mais as atividades de
foco e concentração. Não é que foi bem divertido?
Muitas das crianças e famílias que frequentam nosso coletivo estão com a gente há
muito tempo mas temos algumas recém-chegadas também. Muito bom ver nosso
espaço vibrante, cheio de crianças brincando e conversando conosco. Com o
abrandamento da pandemia e a vacinação de todes já estamos querendo abrir
vagas para mais famílias se aproximarem no próximos semestre.
Vem coisa boa por aí!
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Nossos projetos

"você é uma só pessoa
mas quando você avança
uma comunidade inteira
anda por meio de você
- ninguém anda sozinha"
Rupi Kaur

LANCHONETE <> LANCHONETE

PARCERIA PELA SAÚDE MENTAL NA PEQUENA ÁFRICA - PROJETO FINANCIADO PELA CONFITEC
Seguimos nossa parceria com o projeto LANCHONETE <> LANCHONETE (L <> L) pela Saúde Mental na Pequena África.
Através desse encontro entre nossos projetos temos a oportunidade de aprender muito. Construir ações conjuntamente
com os territórios que atuamos apresenta muitos desafios e quando duas instituições se conectam com objetivos em
comum é muito enriquecedor, pois as diferenças somam ao fazer de cada uma, assim como as escutas, os olhares, os
cuidados, as práticas e as trocas se multiplicam. Isso exige ainda mais trabalho e evidencia que o desejo é o cerne de
nossos movimentos, que por sua vez têm seus limites, mas que em rede e com parcerias podemos ampliar nossos alcances
e nos fortalecer mais na caminhada.

RODA DE MULHERES
No primeiro semestre de 2022, a Roda de Mulheres
contou com a presença frequente de mais ou menos
15 mulheres. Com esse movimento, o vínculo entre
elas se estreitou e o processo terapêutico grupal se
aprofundou ainda mais. A partir do
compartilhamento de suas histórias de vida, as
mulheres puderam trabalhar questões importantes
que são comuns à elas, como violência doméstica,
relações conjugais e conflitos comunitários.

GRUPO DE ADOLESCENTES
Com a finalização do “Sextou!” em dezembro do ano passado, a
proposta do grupo com adolescentes frequentadores da L<>L
passou por uma reformulação. Após algumas reuniões e com o
acompanhamento pontual de atividades de formação de equipe
e de oficinas com adolescentes do projeto, propusemos o
desenvolvimento de uma atividade lúdico-terapêutica em grupo
com argila. Iniciamos os encontros às segundas à tarde
quinzenalmente e já tivemos alguns encontros nesse novo
formato. Os adolescentes estão super animados para a
continuidade dos encontros no próximo semestre!
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ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA - ILHA DA CONCEIÇÃO
PROJETO PATROCINADO PELA SUBSEA7
Neste semestre houve muitos movimentos positivos no bairro. Fechamos um ciclo na Clínica da Família para dar início a
outros passos em nossa parceria: parte dos casos acolhidos foram encaminhados para atendimentos individuais e outros
inseridos nos trabalhos coletivos que continuam acontecendo em espaço público e vem ganhando novos contornos com a
reabertura da biblioteca no Centro Social Urbano (CSU), onde algumas atividades com as famílias acontecem. Após um ano
e meio realizando nossas atividades pelas ruas, praças e espaços públicos, finalmente encontramos um lugar específico
para realizar nosso trabalho e esta novidade está sendo muito comemorada por nossa equipe e pelas crianças e famílias
que atendemos! Em breve nossa nova sede, nosso novo Espaço de Convivência será inaugurado!

VALE GÁS
Mais uma vez mediamos uma ação junto com os nossos
colaboradores da Subsea7. Com o aumento do valor do gás no país,
a iniciativa Gás para Todos foi criada através da Ação Cidadania em
parceria com a Petrobrás e junto com a companhia Ultragaz. O
objetivo é o fornecimento de vale-gás em âmbito nacional. Nós
conseguimos contemplar 20 famílias frequentadoras de nosso
projeto na Ilha da Conceição para recebimento de 5 botijões
totalmente gratuitos ao longo de 10 meses.

PROJETO KABOOM
Para nós da CDA brincadeira é coisa séria! Através do brincar as crianças
desenvolvem habilidades cognitivas, afetivas e sociais, elaboram suas
questões, aprendem e se comunicam. Por acreditar na importância do brincar,
resolvemos nos inscrever no desafio Construa um Mundo do Brincar, uma
iniciativa da ChangeX em parceria com a Fundação Lego, através do projeto
Kaboom! A ideia é transformar os espaços de todos os dias da Ilha da Conceição
em uma oportunidade de brincadeiras para as crianças. Para isso construímos
um plano de ação, estamos mobilizando os moradores do território para a
importância do brincar e compramos material através do apoio financeiro
recebido para desenvolver o projeto. Nossa primeira ação foi pintar uma
amarelinha na calçada com a ajuda das crianças que frequentam a CDA.
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Formação
NOVA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS
Com a saída de alguns profissionais surgiu a necessidade de buscar novos integrantes para compor a equipe. Desta vez optamos
por abrir uma seleção priorizando homens negros. Em nossa sociedade o trabalho do cuidado é comumente exercido e delegado
às mulheres e isso se reflete tanto em nossa equipe que é formada majoritariamente por mulheres, quanto nos territórios em que
atuamos, onde as famílias que recebemos se apresentam em sua maioria através das mulheres ativamente enquanto
responsáveis. Para muitas crianças a presença masculina inexiste na família ou é negativa. Entendemos com isso que ter homens
integrando nossa equipe é importante no sentido de buscar desconstruir e desnaturalizar esse padrão e trazer referências
positivas de cuidado exercido por figuras masculinas possibilitando que meninos e pais possam se identificar e se ver nessa
posição de cuidado, além de potencializar o trabalho das questões subjetivas referente a esse tema a partir da presença desses
corpos em campo. Já a prioridade à negros condiz com a continuidade das ações afirmativas e antirracistas desenvolvidas pela
instituição.

RESIDÊNCIA DA ESP NA CDA
A CDA se afirma como uma instituição de formação, sendo este o eixo central do projeto.
Desta forma, para nós é fundamental o estudo e as trocas teórico-práticas. Assim, neste
primeiro semestre recebemos em nossa equipe Fernanda Berr, psicóloga que participa da
residência médica e multiprofissional em saúde pela ESP/RS, que escolheu a CDA para
realizar seu estágio optativo. Ao longo de 2 meses Fernanda frequentou os projetos e as
supervisões clínicas e ao final do período de estágio apresentou um relato sobre sua
experiência na CDA. É sempre muito enriquecedor poder escutar a perspectiva de alguém
que ocupa essa posição limiar, entre o dentro e o fora, e que nos ajuda a ver aspectos que às
vezes nos passam despercebidos e a valorar outros que para nós podem ser naturalizados.

CICLO DE DEBATES
Dia 02 de abril é o Dia Mundial da conscientização do
Autismo, data que tem como objetivo levar
informação e reduzir o preconceito e a discriminação
contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do
Espectro Autista (TEA). Tendo em vista a importância
do tema e as diversas crianças TEA que participam de
nossos projetos, convidamos Ana Beatriz Freire Psicanalista, doutora em Psicologia Clínica,
professora adjunta do curso de pós-graduação da
UFRJ, pesquisadora do CNPQ (UFRJ-NAICAP) - para
participar do ciclo de formação e debate realizado no
dia 07 de abril, trazendo um pouco de seus estudos e
experiência prática em relação ao tema para a equipe
de profissionais da CDA.
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Vaquinha Solidária
VAQUINHA SOLIDÁRIA
MONTAGEM DA NOSSA NOVA SEDE NA ILHA DA
CONCEIÇÃO
Estamos construindo um novo espaço de convivência na Ilha
da Conceição. Você pode nos ajudar?
Precisamos montar nossa casa com muito carinho e cuidado
para receber bebês, crianças e famílias. Nosso trabalho é
construir um espaço que permita às crianças um brincar livre e
seguro, um espaço de intimidade para falar sobre o que
sentem e um lugar de interação social confiável e acolhedor.
🌱 Como você pode nos ajudar?
Precisamos de doação do valor que for possível pra você.
🌱 Pra que?
Comprar brinquedos, livros, mobílias, utensílios de cozinha,
eletrodomésticos, dentre outros, que possam ajudar a fazer da
Casa da Árvore uma casa para todos e todas se sentirem
acolhidos e confortáveis!
🌱 Dados bancários
PIX 05153789000134
Banco Itaú
Ag 5663
Cc 12004-5
Se você não puder colaborar com dinheiro, pedimos sua ajuda
na divulgação desta campanha!
Acompanhe todos os passos da construção desse espaço pelas
nossas redes!
🍃Insta: @ongcasadaarvore
🍃Site: casadaarvore.org.br
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