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‘ Em comemoração aos trinta anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e nos seus onze anos de existência, o CEDECA RJ tem a 

alegria e a honra de divulgar o livro digital 30 anos do ECA, com 18 artigos de 

associadas e associados, profissionais e colaboradores como autores. 

Estamos muito honrados da participação de crianças e adolescentes nesta 

publicação que contribuíram com textos reflexivos, poesias e desenhos sobre os 

seus direitos. 

Agradecemos aos nossos parceiros e colaboradores pelo apoio e incentivo ao 

nosso trabalho. 

Aproveitamos para fazer agradecimentos especiais a João Batista pela produção 

da arte da capa e a Adielson Agrelos pela diagramação e arte. 

➢ Acesse o livro digital “30 anos do ECA”:  

https://cedecarj.org.br/2020/12/17/livro-digital-30-anos-do-eca/ 

https://cedecarj.org.br/2020/12/17/livro-digital-30-anos-do-eca/
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO CEDECA RJ EM 2020: 

 

➢ Atendimento Virtual Jurídico-Social   

➢ Atendimento Presencial pelo Programa de Proteção às Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM-RJ 

➢ Rodas de Conversa Virtual em Tempos de Isolamento Social com 

familiares e responsáveis dos adolescentes do socioeducativo. 

➢ Rodas de Conversa Virtual em Tempos de Isolamento Social com 

Profissionais do CEDECARJ e de Organizações Parceiras.  

➢ Realização do II Módulo do Curso Virtual de Formação de Práticas 

Restaurativas e Comunitárias em Justiça Restaurativa. 

 

➢ Cartilha – Prevenção da COVID-19 

https://cedecarj.org.br/2020/12/08/cartilha-cedeca-rj-prevencao-a-covid-19/ 

 

➢ Primeiro curso para adolescentes e jovens com o tema: “Práticas 

restaurativas e cultura de paz”. 

https://cedecarj.org.br/2020/12/08/a-mudanca-que-comeca-em-mim-curso-

praticas-restaurativas-e-educacao-para-a-paz/ 

 

➢ Curso: Promover para Prevenir em Saúde Mental em tempos de 

Pandemia do COVID19: Fortalecimento socioemocional e 

engajamento de adolescentes pela saúde mental e bem-estar e apoio 

psicossocial. 

Parceira – Associação pela Saúde Emocional da Criança - ASEC Brasil – 

Movimento Saber Lidar e CEDECA RJ na realização do  

https://cedecarj.org.br/2020/11/23/promover-para-prevenir-em-saude-mental-

em-tempos-de-pandemia-do-covid19/ 

 

➢ Seminário Internacional de Justiça Restaurativa 

https://cedecarj.org.br/2020/11/10/referencias-e-materiais-do-i-seminario-

internacional-virtual-de-justica-restaurativa/ 

1º DIA: https://www.youtube.com/watch?v=B-Jb_R4wPH4 

2º DIA: https://www.youtube.com/watch?v=R-4Vr6FymC8 

https://cedecarj.org.br/2020/12/08/cartilha-cedeca-rj-prevencao-a-covid-19/
https://cedecarj.org.br/2020/12/08/a-mudanca-que-comeca-em-mim-curso-praticas-restaurativas-e-educacao-para-a-paz/
https://cedecarj.org.br/2020/12/08/a-mudanca-que-comeca-em-mim-curso-praticas-restaurativas-e-educacao-para-a-paz/
https://cedecarj.org.br/2020/11/23/promover-para-prevenir-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia-do-covid19/
https://cedecarj.org.br/2020/11/23/promover-para-prevenir-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia-do-covid19/
https://cedecarj.org.br/2020/11/10/referencias-e-materiais-do-i-seminario-internacional-virtual-de-justica-restaurativa/
https://cedecarj.org.br/2020/11/10/referencias-e-materiais-do-i-seminario-internacional-virtual-de-justica-restaurativa/
https://www.youtube.com/watch?v=B-Jb_R4wPH4
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➢ Seminário 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

https://cedecarj.org.br/2020/07/06/agenda-seminarios-30-anos-do-eca/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XAn-

2qNgz5Sr7dJef6nJWQFhML5r857 

 

➢ Lançamento do ECA atualizado (2020) 

https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/11/eca-2020-pdf-internet.pdf 

 

➢ Democracia e Política: Roda de diálogo com adolescentes e jovens | 

Convidado: Jairo Nicolau | 

https://www.youtube.com/watch?v=PjgcIMuTf0s 

 

➢ Seminário de Prevenção a Homicídios de Crianças e Adolescentes 

no Rio de Janeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=fAIp0E1bogo 

 

➢ 1º Fórum Virtual de Justiça Restaurativa  

Tema: Convivência Comunitária em Pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=p77dRmdC2cQ 

 

➢ 2º Fórum Virtual de Justiça Restaurativa 

Tema: Precisamos falar sobre o cuidado com a vítima 

https://www.youtube.com/watch?v=geCAXCECNKw&feature=youtu.be 

 

➢ Participação Semana Restaurativa do Brasil 2020  

https://circulosemmovimento.wixsite.com/semanarestaurativa20/programacao 

 

Apoio: 

MISEREOR, KIYO, SINT MARTINUS, KNH e FAMÍLIA MENDES 
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