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XXV ENAPA - ARAXÁ/MG - 2022 
 
TEMA: 

 
“Construindo redes, aquecendo vidas. ” 

 
INSTITUIÇÕES PROPONENTES: 

 
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e Convivência Familiar e 
Comunitária de Araxá/MG e Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção 
(ANGAAD). 

 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 
09 a 11 de junho de 2022. 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

 
04 de março de 2022 a 08 de junho de 2022. 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Plataforma ASAAS 

 
Valor do investimento para participação presencial: 
1º lote - 04/03/22 a 04/04/22 - R$ 150,00 (adultos) e R$ 60,00 (crianças/adolescentes). 
2º lote - 05/04/22 a 03/05/22 - R$ 170,00 (adultos) e R$ 70,00 (crianças/adolescentes). 
3º lote - 04/05/22 a 08/06/22 - R$ 200,00 (adultos) e R$ 80,00 (crianças/adolescentes). 
Obs.: Alimentação inclusa (3 refeições nos horários de almoço) 

 
Valor do investimento para participação virtual: 
1º lote - 04/03/22 a 04/04/22 - R$ 75,00 (adultos). 
2º lote - 05/04/22 a 03/05/22 - R$ 85,00 (adultos). 
3º lote - 04/05/22 a 08/06/22 - R$100,00 (adultos), 

 
 
HORÁRIO: 

 
1o Dia - 09/06/2022: das 9h às 21h15 (quinta-feira). 
2o Dia - 10/06/2022: das 8h45 às 21h (sexta-feira). 
3o Dia - 11/06/2022: das 8h45 às 18h (sábado). 
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LOCAL: 
 
Presencial: Araxá/MG. 
Virtual: Plataformas Zoom/YouTube ANGAAD. 

 
 
PÚBLICO ALVO: 

 
Dirigentes, coordenadores e participantes de GAAs, profissionais da Rede do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, pretendentes à adoção, famílias 
por adoção, profissionais interessados na causa da adoção e sociedade civil em geral. 

 
EXECUÇÃO: 

 
Diretoria Executiva do GAA Aquecendo Vidas, Diretoria Executiva da ANGAAD  e 
Assistência Administrativa da ANGAAD. 

 
 
PARCEIROS: 

 
Prefeitura do Município de Araxá, CMDCA Araxá, CBMM e WOLI. 

 
APOIADORES: 

 
MPMG e TJMG. 

 
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

 
O Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA) é um momento que 
propicia importante troca de saberes e ampliação do conhecimento na área da 
convivência familiar onde a adoção se insere a partir das falas dos diversos segmentos 
da proteção à infância e adolescência. Além disso, oferece aproximação e integração 
entre os Grupos de Apoio à Adoção (GAAs) das diversas regiões geográficas do país e 
a possibilidade de se obter um levantamento de conteúdos que podem ser trabalhados 
nos GAAs de acordo com as necessidades surgidas, conforme a realidade e 
possibilidades de cada local. 

 
A vasta rede de Grupos de Apoio à Adoção existente no Brasil, além de demandar a 
necessidade de trocar experiências, estreita as relações com os órgãos governamentais, 
bem como fortalece as articulações para a defesa do direito à família para todas as 
crianças e adolescentes. Assim, em 25 de maio de 1996, realizou-se o 1o Encontro 
Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA) na cidade de Rio Claro 
(SP). A partir daí o evento vem acontecendo anualmente, privilegiando diversas regiões 
geográficas. 

mailto:angaad@angaad.org.br
http://www.angaad.org.br/


Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD) – CNPJ 03.503.317/0001-39 
Rua Ademar de Barros, 759 – Centro – CEP 13330-130 – Indaiatuba – SP 

E-mail: angaad@angaad.org.br – Site: www.angaad.org.br – Telefone: (61) 3550-7226 

         

 

 

O ENAPA é um evento nacional que discute diversos aspectos do instituto da adoção, 
envolvendo todos os atores sociais que têm participação direta e indireta na sua 
operacionalização e na Rede do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGDCA). 

 
 
Para se compreender a importância das realizações do Movimento de Apoio à Adoção, 
faz-se mister entender as transformações sociais, legais, culturais realizadas neste 
período. 

 
Diante do atual contexto da Pandemia da Covid-19, por dois anos precisamos manter o 
distanciamento social, resultando assim em um ENAPA no formato online, que vem 
sendo utilizado nos mais variados eventos, o que permite um longo alcance, atingindo 
um maior número de participantes e em pouquíssimo tempo. Porém com o avanço da 
aplicação vacinal e a liberação da realização de eventos, guardando os devidos 
cuidados, com distanciamento social, uso de máscara e álcool para a limpeza das mãos, 
acreditamos que será possível fazer um evento também presencial. Portanto, em 2022 
pela primeira vez a ANGAAD realizará um ENAPA híbrido, com a presença dos 
participantes inscritos e convidados e também com o recurso de participação “online ”, 
simultaneamente. 

 
Após reflexões das diretorias da ANGAAD, foi repensada a metodologia do evento, para 
que fosse diferenciada dos ENAPAs anteriores e compreendido que o trabalho em rede, 
envolvendo os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do 
adolescente, é capaz de lutar pelo direito de toda criança e todo adolescente viverem em 
uma família que os protejam e os amem. 

 
Por isso buscamos representar esta ideia com a temática da construção de redes, para 
que se compreenda a importância de se estabelecer e fortalecer parcerias para 
transformar a realidade de crianças e adolescentes que vivem dentro dos Serviços de 
Acolhimento. 

 
Vale ressaltar que é através das trocas ocorridas nos ENAPAs, que mudamos conceitos 
e formamos atitudes, porque estes são espaços de relevantes reflexões ampliadas, 
compreendendo o conceito de adoção como multidisciplinar, interdisciplinar e, porque 
não dizer, transdisciplinar, uma vez que, reúne conhecimentos de diversas áreas. 

 
Além disso, o conceito de adoção é tão abrangente que tem como uma das 
características a transversalidade, porque perpassa pela história, ética, políticas 
públicas, saúde, educação, meio ambiente e sustentabilidade, entre outras. 
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OBJETIVO GERAL: 
 

Apresentar a importância do trabalho conjunto com os atores da Rede do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) como estratégia de 
transformação da realidade deste público que vive em situação de acolhimento. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Proporcionar a integração e o fortalecimento dos GAAs junto aos operadores 

da Rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
(SGDCA) em suas regiões. 

 Fortalecer os papéis sociopolítico e pedagógico dos GAAs como atores da 
Rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
(SGDCA). 

 Mobilizar os GAAs para elaborarem projetos locais, estaduais e nacionais 
relacionados à promoção do direito à convivência familiar e comunitária. 

 Incentivar a criação de novos GAAs no território nacional. 
 Compreender o cenário da adoção no estado de Minas Gerais, propondo 

implementação de ações conjuntas que visem o fortalecimento da formação 
das famílias por adoção no estado, integrando o trabalho de toda a Rede. 

 Fiscalizar o devido cumprimento do exercício da “prioridade absoluta” aos 
cuidados no atendimento da Infância e Juventude por parte dos operadores da 
Rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
(SGDCA). 

 
METODOLOGIA: 

 
O ENAPA 2022 será implementado com uma metodologia diversificada, que 
contemplará “workshops”, apresentações culturais, Mesas Redondas, Rodas de 
Conversas, depoimentos, sessão de banners para apresentação de projetos de boas 
práticas executados por GAAs, palestras, curtas palestras no modeloTEDs e grupos 
lúdicos com crianças (ENAPINHA) e de reflexões com jovens (ENAPA Jovem), para 
trabalhar a temática da adoção. 

 
Todos os participantes das Rodas de Conversas, das Mesas Redondas, palestrantes e 
pessoas que irão apresentar os depoimentos das suas experiências com adoção 
deverão estar presentes fisicamente ao evento. 
Nas Mesas Redondas e Roda de Conversas, haverá também a presença de mediadores 
e debatedores. 
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RECURSOS TÉCNICOS/DIDÁTICOS: 

 
Pelas razões apresentadas na justificativa deste projeto, o XXV ENAPA será realizado 
no formato híbrido (presencial e online) utilizando recursos tecnológicos das plataformas 
Sympla, Google, Even, Zoom ANGAAD, YouTube ANGAAD, datashow e materiais 
variados que serão utilizados no Enapinha e no ENAPA Jovem. 

 
AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação do evento constará de um formulário online (Google Forms) para que se 
tenha um diagnóstico sobre o que os participantes perceberam no que se refere aos 
aspectos positivos e negativos do evento, bem como as sugestões de funcionamento 
para melhorar os próximos ENAPAs e de temas que atendam as expectativas dos 
participantes. O referido formulário será enviado, no último dia de atividades, por meio 
do WhatsApp ou e-mail da pessoa inscrita e deverá ser preenchido, preferencialmente 
até o final do evento. 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: (sujeita a alteração) 
 
1º Dia (Quinta-feira: 09/06/2022) 

 
08h30 às 18h30 - Recepção/credenciamento presencial. 

09h às 12h - *WORKSHOP ANGAAD (Parte 1). 

12h às 13h30 - ALMOÇO. 

13h30 às 14h30 - *WORKSHOP ANGAAD (Parte 2). 

(*) WORKSHOP ANGAAD: Restrito aos dirigentes/coordenadores representantes de 
GAAs do país para trocar experiências e refletir sobre as necessidades dos GAAs. 

14h30 às 16h00 - ASSEMBLEIA GERAL ANGAAD. 

18h30 às 19h - BOAS VINDAS (Cerimonial e Apresentação Cultural). 

19h às 19h45 - ABERTURA OFICIAL COM MESA DE AUTORIDADES. 

19h45 às 21h15 - MESA DE ABERTURA -  Roda de Conversa com o tema: A 
importância da parceria dos GAAs com os atores do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente – SGDCA. 

21h15 às 23h00 - COQUETEL DE ABERTURA. 
 

2º Dia (Sexta-feira: 10/06/2022) 
 
08h45 às 09h - APRESENTAÇÃO CULTURAL. 
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9:00 às 10h30 - MESA REDONDA 1 - Tema: Filhos adotados: reflexões sobre o direito 

à própria história. 

10h30 às 10h45 - DEPOIMENTO 

10h45 às 12h30 - INTERVALO. 
 

BATE-PAPO INTERATIVO. 

SESSÃO DE BANNERS: APRESENTAÇÃO DE PESQUISA E EXPERIÊNCIAS DE 
BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS  À  ADOÇÃO.  (Espaço aberto  aos  GAAs, 
estudantes/pesquisadores de Universidades e profissionais da Rede do SGDCA que se 
inscreverem, para a apresentação de seus trabalhos, pesquisas e boas práticas). 

12h30 às 14h - ALMOÇO. 

14h às 15h30 - MESA REDONDA 2 - Tema: Provimentos 36/2014 e 116/2021 do CNJ: 
análises institucionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
15h30 às 15h45 - APRESENTAÇÃO CULTURAL. 

16h45 às 16h315 - INTERVALO. 

16h15 às 17h30 - MESA REDONDA 3 - Tema: ““Experiências dos Serviços de 
Acolhimento Institucional e Acolhimento Familiar e suas interfaces com a Adoção e os 
GAAs”. 
17h30 às 19h - MESA REDONDA 4 - Tema: “Adolescentes no Serviço de Acolhimento: 
garantia de direitos e o papel dos GAAs. 
21h - NOITE FESTIVA (POR ADESÃO). 

 
3º Dia (Sábado: 11/06/2022) 

 
08h45 às 09h - APRESENTAÇÃO CULTURAL. 
09h às 09h45 - PALESTRA - Tema: “Construindo Redes”. 

09h45 às 10h30 - DEPOIMENTO 2. 

10h45 às 11h - INTERVALO. 

11h às 11h45 - PALESTRA -  Tema: “Aquecendo Vidas”. 

11h45 às 12h30 - ESQUETE/MONÓLOGO - Tema: “A arte de construir redes e aquecer 
vidas” 
12h30 às 14h - ALMOÇO. 
14h  às  16h  -  CICLO  DE  CURTAS  PALESTRAS  -  Apresentação  de  temáticas 
específicas no modelo de conferências do tipo TEDs (12 min). 

16h às 16h30 - INTERVALO. 

16h30 às 17h - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS CONSTRUÍDOS NO ENAPINHA 
E ENAPA JOVEM. 

17h às 18h - ESPAÇO ANGAAD - Lançamento do ENAPA 2023. 
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18h - LANCHE FESTIVO DE ENCERRAMENTO (com musical e dança circular). 
 

PROGRAMAÇÃO DO ENAPINHA (para as crianças). 
 

1º Dia (Quinta-feira: 09/06/2022) 
13h - Credenciamento das crianças. 
13h30 às 14h30 - Contação de histórias com o tema Bullying: como se livrar dele? 
14h30 às 15h30 -  Oficina de pintura – trabalhando a contação de histórias. 
15h30 às 17h -  Atividades lúdicas com brinquedos e monitores. 
17h - Lanche. 

 
2º Dia (Sexta-feira: 10/06/2022) 
08h45 às 09h - Dinâmica de acolhimento das crianças. 
09h às 10h30 - Oficina: Mentirinhas, por que não contar? 
10h30 às 11h30 - Atividades lúdicas com o monitor. 
11h30 às 13h30 - Almoço. 
14h às 15h30 - Descanso das crianças. 
16h às 16h30 - Intervalo. 
16h30 às 18h - Oficina: Pais, seus melhores amigos. 
18h as 20h - Atividades lúdicas com o monitor. 

 
3º Dia (Sábado: 11/06/2022) 
Manhã: realizando atividades lúdicas com o monitor. 
Tarde: Apresentação dos produtos construídos durante o ENAPINHA (palco do ENAPA). 

 
 

PROGRAMAÇÃO DO ENAPA JOVEM (para os adolescentes). 
 
 
1º Dia (Quinta-feira: 09/06/2022 

 
Sem  programação  específica  para  que  os  jovens  participem  do  ENAPA  -  temas 
pertinentes. 

 
2º Dia (Sexta-feira: 10/06/2022) 

 
08h45 às 09h - Dinâmica de acolhimento dos jovens. 
9h às 10h30 -  Oficina: Autoconhecimento: explore o universo em você. 
10h30 às 11h - Intervalo. 
11h às 12h30 - Palestra: O que um jovem pode fazer num GAA? 
12h30 às 14h - Almoço. 
14h às 15h30 - Mesa Redonda (Refletir sobre as ideias do jovem no universo de um 
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GAA). 
15h30 às 16h - Apresentação musical (Os jovens irão para o salão no ENAPA). 
16h às 16h30 - Intervalo. 
16h30 às 18h - Palestra: Internet e redes sociais: o que não te contaram? 
18h às 18h15 - Intervalo. 
18h15 às19h45 - Palestra: Empreendedorismo: você pode começar brincando. 
20h - Jantar. 

 
3º Dia (Sábado: 11/06/2022) 

 
08h45 às 09h - Acolhida dos jovens. 
09h às 10h30 - Palestra: Preparando cidadãos para o futuro. 
10h30 às 10h45 - Depoimento de jovens que fazem a diferença em Araxá. 
10h45 às 11h - Intervalo. 
11h às 12h30 - Bullying como se livrar dele? 
12h30 às 14h - Almoço. 
14h às 16h - Plenária dos jovens para reunir todas as ideias para apresentação no 

palco do ENAPA. 
16h às 16h30 - Intervalo. 
16h30 - Apresentação dos os produtos construídos durante o ENAPA JOVEM 

(palco do ENAPA). 
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