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FEVEREIRO É O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A VIOLÊNCIA
NO NAMORO ENTRE ADOLESCENTES
CONCURSO DE ARTE “SABEMOS O NOSSO VALOR”
PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DO CAPE COD
Prezado(a)
O mês de fevereiro é o mês nacional de conscientização sobre a violência no namoro entre
adolescentes. Em nossos esforços para promover a conscientização sobre a violência no namoro entre
adolescents, e relacionamentos saudáveis, a Independence House, tem o orgulho de anunciar seu 7º Concurso
de Arte, para alunos do ensino médio do Cape Cod. A data de vencimento para as inscrições será no 1 de
março..
Para este ano de 2022, o tema é, "SABEMOS O NOSSO VALOR". Estamos incentivando aos alunos a
adotarem esse lema e se posicionarem contra a violência, conhecerem seus valores e promoverem o respeito
em todos os relacionamentos. Estamos desafiando os alunos a considerarem esse posicionamento, e nele
encontrarem inspiração para retratarem suas ideias artisticamente. Os trabalhos de Arte incluirão: desenho,
pintura, fotografia, artes gráficas, colagem, escrita, escultura, multimídia, etc. Os vencedores do concurso serão
anunciados, e os prêmios serão entregues no dia 17 de março.
O LEMA da Independence House para o Teen Dating Violence Awareness Month para o ano de 2022:
Nós sabemos o nosso valor!
Cultivamos relacionamentos inclusivos e saudáveis.
Aprendemos com aqueles que são diferentes de nós.
Praticamos o consentimento, expressando nossos valores, e ouvindo o dos outros.
Transformamos as normas sociais e transcendemos os papéis de gênero.
Sabemos que amor é respeito.
Nós sabemos o nosso valor!
NÓS SABEMOS O NOSSO VALOR, as regras do concurso, os formulários de registro, e permissão dos
pais, estão inclusos nesta carta. Todas as informações também estão disponíveis em nosso website
www.independencehouseteens.org. Por favor, incentive seus alunos, e filhos a participarem deste importante
concurso, e compartilhe essas informações com seus colegas. Todos os participantes receberão um pacote de
material educacional.
Obrigado por seu apoio e compromisso em ajudar nossos jovens a conhecerem os seus valores, e em
trazer a conscientização para a questão da violência no namoro entre adolescentes. Por favor, caso você tenha
alguma dúvida, para inglês, entre em contato com Deer Sullivan no email deers@indhouse.net ou pelo telefone
508-771-6507 ramal 271; para português, entre em contato com Ana Dapaixao no ramal 242.
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