ANA DE OLIVEIRA MASO – 49 ANOS
CANDIDATA Nº: 28
Área de atuação:
Trabalho na Educação Infantil e com Dependentes Químicos.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa
e na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Como escrevi acima, na Educação Infantil sempre defendi o direito da criança,
principalmente no que diz respeito a ser "ouvida" e "olhada" como um sujeito
de direitos. Muitas vezes incentivei professores a olhar o seu aluno (criança
e/ou adolescente) com um olhar voltado a estes como seres humanos. Ao
longo de quase 22 anos tendo contato direto com crianças, adolescentes e os
pais, pude perceber que alguns destes precisava de apoio, incentivo e também
uma ajuda para que suas vidas pudessem ter um rumo diferente. Às vezes,
procurava orgãos do governo que pudessem ajudá-los (contava também como
auxilio da direção da escolas em que trabalhei). Enfim, nunca medi esforços
para que a criança ou adolescente pudesse ter uma vida melhor, tentando
proporcionar a proteção para sua vida. Presenciei crianças com dificuldades
tanto no aprendizado como no relacionamento com outras crianças. Mas
quando a equipe escolar tive uma atenção especial com esta criança,
percebemos que a vida escolar dela começava a ter outra perspectiva.
Portanto comecei perceber que eu poderia fazer mais pelas crianças e que não
só restringia estar dentro dos muros da escola.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Na Educação Infantil sempre defendi o direito da criança, principalmente no
que diz respeito a ser "ouvida" e "olhada" como um sujeito de direitos.
Muitas vezes presenciei crianças com dificuldades no aprendizado, no
relacionamento com outras crianças e também no comportamento. Mas
quando a equipe escolar teve uma atenção especial com esta, percebemos
que a vida escolar dela começava a ter outras perspectivas. Portanto comecei
perceber que eu poderia fazer mais pelas crianças e adolescentes e que não
só se restringia "estar dentro dos muros da escola". Por isso me inscrevi no
processo de seleção para o Conselho Tutelar.

Email: anamaso,psicologa@gmail.com

