ZILDA CONCEIÇÃO DE CARVALHO – 46 ANOS
CANDIDATA Nº: 90
Área de atuação:
Professora a18 anos atuando na área da Educação como professora de Língua
Portuguesa, gestora. Sempre com o intuito de propiciar o bem estar físico e moral
visando o protagonismo do aluno, assegurado o currículo e sua cidadania trabalhei
concomitantemente com a Entidade Escolar atrelado a comunidade fazendo parte
de uma rede de proteção da criança e do adolescente, procurando assim garantir o
acesso e permanência na escola e um ensino de qualidade.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e
na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Meu engajamento social na defesa e na proteção à vida de crianças e
adolescentes está voltada aos jovens na garantindo valores a éticos e a moral
junto e exercício da sua cidadania tendo como primícias o protagonismo na área
da educação em busca da qualidade do ensino que é garantida pela Legislação
brasileira para que o indivíduo para expressar suas opiniões e que não seja
manipulado ou mesmo burlados
pela sociedade que o cerca.
Em parceria com os familiares
desenvolvo um trabalho de orientação no
cumprimento de seus deveres de zelar pela integridade da criança e do
adolescente protegendo-o e assegurando seus direitos bem como seus deveres
sempre indo em busca dos meios necessários para que se cumpra a Legislação
em vigor: Constituição Federal, Código Penal e Estatuto da Criança e
Adolescente.São realizados durante o ano letivo estudos no horário do trabalho
pedagógico coletivo de legislações e textos complementares que venham de
encontro com os Direitos da Criança e adolescente afim de implementa-los e exigir
que os mesmos sejam cumpridos. Também em instituições (SOS, Caritas) pude
exercer minha cidadania parceiras nas promoções beneficentes. Atuo juntamente
com jovens e crianças na coordenação na igreja Santo Antônio a 07 anos
ministrando juntamente com as famílias um trabalho de evangelização aceita
desafios que a impulsiona para os limites da perseverança, compreende que “se
não houver dor, não há valor”; aceita a disciplina de Deus como uma preciosa
demonstração do Seu amor.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Resolvi ser candidata a conselheira tutelar pois sou cristã, profissional da educação
e acredito que a base da criança está na família. Pretendo lutar pelo direito à vida
donde tivéreis os seus desrespeitados Juntamente com o Poder Público, CDMCA,
demais membros dos conselhos e com a população em defesa aos jovens e
crianças pela sua integridade física e moral garantido no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Senti o chamado para colocar a experiência adquirida na
minha luta em movimentos sociais, sobretudo com crianças e adolescentes visando
à dignidade humana.

Email: xiketosazilda@hotmail.com

