ORIENTAÇÕES SOBRE O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
DO 64º CONAD DO ANDES-SN
Prezado(a) responsável,
O Espaço de Convivência para crianças nos eventos nacionais do ANDES-SN
foi uma deliberação do 34º Congresso. Desde o 35º Congresso (Curitiba, 25 a 30 de
janeiro de 2016), estamos nos empenhando, juntamente com as seções sindicais que
acolhem os eventos, para aperfeiçoar esse espaço visando melhorar a estadia das
crianças.
Pedimos, que antes de fazer a inscrição de sua criança, leia com a máxima
atenção as informações sobre o Espaço de Convivência, para evitarmos surpresas e
demandas que o espaço não poderá garantir.
- O local do Espaço de Convivência será o PIJ - Programa Infanto-Juvenil
ASFUB/UnB, situado no campus da UnB, onde vai acontecer o 64º CONAD do
ANDES-SN;
- O(A)s responsáveis deverão assinar um Termo, em formulário próprio disponibilizado
pelo PIJ, no dia da entrada da criança;
- Para garantir o acesso das crianças ao espaço todos os dias um transporte as levará da
Sede da ADUnB até o PIJ e retornará ao final das atividades;
- O transporte sairá 15 (quinze) minutos antes do início previsto para as atividades no
cronograma oficial do 64º CONAD. Após esse horário o(a)s responsáveis terão que
levar as crianças, por sua conta, para o PIJ. O retorno das crianças está previsto para o
horário de fim das atividades. Todos os dias as crianças serão levadas para a sede da
ADUnB e entregues no local do evento à(o)s responsáveis. Caso algum(a) responsável
queira buscar sua criança antes do horário previsto terá que fazê-lo por conta própria;
- No próprio Espaço de Convivência será fornecida alimentação para as crianças. A
alimentação básica será um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Caso
deseje realizar refeições com as crianças, o deslocamento das mesmas deverá ser
realizado pelo(a) responsável;

- Toda a alimentação fornecida será simples, baseada em alimentos leves e pouco
calóricos, a partir da orientação da equipe do projeto. Caso sua criança necessite de
algum alimento especial, solicitamos que envie junto com ela;
- Todo o trabalho no espaço de convivência será realizado pela equipe do PIJ Programa Infanto-Juvenil ASFUB/UnB;
- Solicitamos que as crianças tragam uma pequena bagagem de uso pessoal (com roupa
para troca, toalha, repelente, protetor solar, itens de higiene como escova de dente, etc.);
- Estamos buscando construir uma programação externa com as crianças, com ida a
cinema, teatro e/ou museu. Para cada passeio específico será solicitada uma autorização
do(a) responsável, assim como os valores referentes aos ingressos.
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