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 Enquanto a violência contra as nossas crianças e a impunidade existirem, continuaremos 
e faremos o melhor possível para que essas crianças e famílias tenham apoio.

Irmã Elizabeth Alves, presidente da Casa da Criança e do Adolescente

Atendimento e proteção de crianças 
e adolescentes vítimas de violência
A Casa da Criança e do Adolescente surge para oferecer acompanhamento a 
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos do município de Volta Redonda, onde há 
comunidades com altos índices de violação de direitos e violência contra crianças 
e adolescentes. Na cidade há uma grande demanda por serviços de atendimento 
e proteção a vítimas de violência social e doméstica. Fundada em 1996, a Casa, 
em dois anos, já atendia mais de 600 crianças em situação de risco. Hoje, atende 
cerca de 4.000 crianças e adolescentes/ano.

Para oferecer apoio às vítimas, a Casa da Criança e do Adolescente criou 
a “Brincalhona”, uma brinquedoteca volante que está presente em 40 
comunidadesem situação de extrema vulnerabilidade. O objetivo é identificar 
possíveis casos de violência e abuso por meio de interações e socializações 
com brinquedos e jogos. A partir deste mapeamento, são agendadas visitas de 
diagnóstico aos lares para acompanhamento mais próximo.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa da Criança busca:

• Estimular as crianças a participarem de experiências de interação pela  
brincadeira;
• Construir aprendizados a partir da realidade que conhecem;
• Promover a discussão de questões concretas do cotidiano destas crianças por 
meio de jogos;
• Mapear necessidades de atenção especial, como dificuldades visual, cognitiva, 
de comunicação, de violência doméstica, e orientar familiares e jovens;
• Fortalecer o círculo de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
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