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CONCURSO DE REDAÇÃO
ACESA
O
concurso
organizado
pela
Associação Comunitária de Educação
em Saúde e Agricultura – ACESA é
uma ação do Projeto semearAgricultura,
Educação
e
Sustentabilidade na Diocese de
Bacabal,
apoiada
pela
kindermissionswerk.
Tendo por objetivo selecionar e
premiar os 03 melhores textos sobre
o tema: Agroecologia para modos de
vidas
sustentáveis
que
serão
utilizados como textos base da
comemoração dos 35 anos da ACESA
e publicados no site, assim como
servirá de incentivo à leitura e escrita
dos estudantes do 9º ano das Escolas
Famílias Agrícolas, que fazem parte
do raio de atuação da presente
organização.
A Comissão Julgadora será composta
por 05 pessoas, sendo assim dividida:
01 membro da equipe técnica da
ACESA, 01 diretor/a da ACESA, 01
Membro da UAEFAMA, 01 Membro da
RAMA, 01 Membro da LEDOC da área
de Humanas, devendo a coordenação
dos trabalhos ser exercida pelo
representante da equipe técnica.

Texto: Equipe Técnica
Foto: Arquivo ACESA
Rua 10 de Novembro 143 - Esperança.
CEP: 65700-000 Bacabal - MA
www.acesa.eco.br

Ciclo de Formação em
comunicação e Mídias Digitais
Nos dias 25 e 26 de Agosto a
Acesa realizou a oficina em
comunicação e mídias Digitais
ministrada por Ana Terra e
Carol Barreto da Angola
Comunicação.
Tendo
por
objetivo
estimular
a
participação e colaboração
dos jovens nas atividades da
Acesa,
aprimorando
o
conhecimento destes com as
redes e mídias digitais.

A oficina ocorreu de forma
hibrida,
alguns
jovens
acompanharam
presencialmente
e
outros
online. Durante a formação foi
explicado a importância da
Comunicação em redes no
mundo atual, assim como os
diversos níveis das redes sociais
e aprimoramento de cada uma
delas,
dentre
os
temas
trabalhados tiveram as redes de
Relacionamento:
Face
book,
Instagram, Twitter, TikTok, de
entretenimento:
Youtube,
Pinterest, Profissional: LinkedIn,
de
Nicho:
TripAdvisor,
DeviantArt. Sendo finalizada
com a discussão e construção
de roteiros para podcasts.

MULHERES TECENDO FIBRAS
O projeto Mulheres Tecendo
Fibras,
desenvolvido
em
parceria com o Projeto Bem
Diverso, busca contribuir
para o fortalecimento e
reconhecimento do grupo
Josina’s de Fibra, constituído
por
agricultoras
e
quebradeiras
de
coco
babaçu, das comunidades
Centro da Josina, Claridade,
Santa Cruz e Centro dos
Mouras, no município de São
Luís Gonzaga, Maranhão.

Tendo como objetivos Fortalecer
e dar visibilidade à iniciativa de
produção e comercialização de
artesanato da Josina’s de Fibra,
enquanto
estratégia
para
melhoramento
das
suas
produções e preservação dos
seus meios de vida; Ampliar os
conhecimentos do grupo e sua
capacidade de gestão, através de
formações
sobre
criação,
produção e comercialização do
artesanato
de
fibras
de
bananeira.

