
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  A ARCA Iniciou o ano com as doações de roupas e acessórios 

das lojas da C&A João Pessoa a fim de organizar o Bazar para 

captação de recurso. Essa ação faz parte da parceria firmada entre a 

Instituição e o Instituto C&A. Durante os meses de janeiro a abril 

estaremos recebemos essas doações que passaram pelo grupo de 

confecção para os possíveis ajustes, onde o evento está previsto para 

o fim do mês de abril e será aberto a comunidade com peças das lojas 

com valor acessível. 
 

 

No dia 25 de Fevereiro a Rede Socioassistencial Amiga da Ilha do Bispo se reunião 

via google meet para realizar a sua primeira reunião de 2021 com o objetivo de escutar cada 

instituição e seu contexto atual frente à pandemia, como também para traçar os caminhos para 

o ano que se inicia através do planejamento anual. A Rede atua no território da Ilha do Bispo 

desde 2008 e conta atualmente com a participação de 12 instituições entre escolas, 

associações, igreja e empresas e tem como finalidade o desenvolvimento comunitário, 

priorizando o segmento juventude e famílias. 

 

 

        O Balcão de Formação e Emprego da 

Ilha do Bispo vem desenvolvendo ações 

de qualificação e encaminhamento ao 

mundo de trabalho. Em fevereiro o Balcão 

iniciou o curso de informática com turmas 

com 50% de sua capacidade, sendo duas 

turmas por turno manhã e tarde, 

totalzando 20 alunos. O curso ofertado é o básico com as modalidade 

do Sistema Operacional Windons e o pacote Office Word, Excel, 

PowerPoint e Internet e tem como objetivo qualificar os cursistas 

nas ferramentas tecnológicas. As aulas acontecem no prédio do anexo da ARCA numa parceria com o Instituto 

InterCement com apoio do CMDCA e segue todas as normas de segurança mediante a pandemia, como verificação de 

temperatura, uso obrigatório de máscaras e higienização do ambiente e equipamentos.  

    Além do curso de informática, o Balcão realiza o Serviço de Orientação ao Trabalho (SOT) onde o beneficiário atendido 

recebe orientação sobre mercado de trabalho como elaboração de currículo e entrevista. Também é possível realizar o 

cadastro online disponibilizado atarvés do link. O Balcão da ARCA é uma parceria com a ESSOR Brasil, Amazona e 

Rede Ser Tão Paraibano/a e conta com apoio da Agência  Francesa de Desenvolvimento, Atacadão e Criança Esperança. 

 

    

     No dia 28 de janeiro na ARCA ,foi realizada a acolhida de nossas crianças e adolescentes 

marcando o inicio das atividades ao longo do ano de 2021   ,nessa acolhida foram expostas 

todas as atividades oferecidas pela instituição como SCFV (serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos, BFE (balcão formação de  emprego),esporte ,letramento, leitura, 

radio, teatro, ballet, banda marcial(junto com a área de percussão e corpo coreográfico)e 

entrega de um delicio lanche onde as crianças e adolescentes podiam matar a saudades dos 

educadores e do espaço de da atividades realizadas. Funcionou estilo exposição onde de 

maneira leve as crianças e adolescentes  passavam por stands e observavam as atividades de 

maneira em que todos estavam protegidos e seguidos as orientações e protocolos de 

seguranças . 
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     As atividades virtuais, do Centro de Referência de Educação 

Infantil, Maria José de Miranda Burity, iniciaram no dia 11 de 

janeiro de 2021, com o Projeto “Famílias que brincam”, com 

objetivo de realizarmos a entrega dos kits de higiene pessoal e 

pedagógicos, para as crianças matriculadas, nas turmas da pré 

escola I e II, seguindo todos os protocolos de segurança, devido ao 

momento de pandemia que estamos vivendo, causado pelo COVID-

19. Durante o período, de 12 á 29 de janeiro, realizamos ações 

pedagógicas, de forma lúdica, que foram enviadas, através do grupo 

de WhatsApp. No período de 26 a 29 de janeiro, entregamos os kits 

de alimentação, para as famílias das crianças matriculadas nas 

turmas.  
 

 

     

     A Arca se renova na forma de executar suas atividades diante do atual cenário 

que exige cautela e responsabilidade, ao qual tem sido prioridade da instituição, 

o respeito e cuidado com a saúde de seus usuários, mas que também vem 

cumprindo seu papel na execução das atividades mesmo que seja de forma 

remota, e que traz um resultado da 

participação de forma positiva. No período 

do dia 08 a 19 de fevereiro foi lançada a 

Gincana virtual de Carnaval nos grupos de 

Whatsapp das famílias, com diversos desafios e que tinha como objetivo maior, 

trazer o resgate cultural através das marchinhas carnavalescas, construção de 

máscaras e de um cartaz com o principal personagem da gincana: o urso Piragibe, 

mascote que dá nome ao bloco infantil realizado pela Arca na comunidade, e pro 

final da gincana realizamos um quiz com diversas perguntas relacionadas ao 

carnaval provando os conhecimentos dos verdadeiros foliões.  
 

      

     A equipe de esporte da ARCA vem se adaptando cada 

vez mais a nova realidade, com atividades esportivas 

online toda semana a equipe vem ajudando na saúde e 

qualidade de vida das crianças e adolescentes da nossa 

comunidade, com uma ótima participação semanal dos 

alunos a equipe mantem uma ótima relação com familiares 

e alunos. Seguimos tomando todos os cuidados necessários 

e seguindo todas as orientações dos decretos estaduais, 

vamos manter cuidando dos nossos alunos e não os 

colocando sob nenhum risco. Equipe de Esporte ARCA. 

 

 

     E foi com muita alegria que retornamos as nossas atividades do ano de 

2021, fazendo o que mais gostamos, prestar assistência às famílias atendidas 

pela ARCA. Assim, nos meses de janeiro e fevereiro, garantimos a 

segurança alimentar das nossas crianças e familiares através de doações de 

alimentos como lanches, frutas e tubérculos através das parcerias com o 

Banco de Alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 

de João Pessoa e do Programa Mesa Brasil SESC. Essas doações puderam 

contribuir com o reforço alimentar de 260 famílias das comunidades da Ilha 

do Bispo, Porto do Capim e Santa Emília em João Pessoa e, Baralho e São Bento na cidade de Bayeux. De forma segura 

e tranquila, diante do cenário atual em que estamos vivendo, essas doações estão fazendo a diferença na vida das famílias. 
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