
ATIVIDADES DE FÉRIAS
Nossas atividades de férias estão à todo vapor. Muita atividade recreativa, informática e
entretenimento que não pode faltar.
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KUNG FU
Retornamos também nossas aulas
de Kung Fu. Nossas crianças estão
cheias de energia e muito
animados com o retorno.

DOAÇÃO
Começamos o ano sendo abençoados pela Sustagen Kids, doados por Paulo Carvalho 
e Jaqueline. Agradecemos e desejamos que Deus os abençoe.



FESTA DE NATAL
Terminamos nossas atividades em festa. Nossos educandos tiveram uma manhã de muita 
alegria e diversão. Ao final da festa, entregamos os presentes de natal e eles amaram.
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ENTREGA DE CHESTER
O projeto Mesa Brasil abençoou nossas famílias mais um ano,
com a doação de chester. Agradecemos por deixar o Natal
dessas famílias ainda mais cheios de comunhão, harmonia e
amor.



ACAMPAMENTO MQV
Realizamos mais um acampamento com nossos adolescentes. O tema foi "BFF - Best Friend 
Forever“. Foram momentos de muita reflexão, amizade, diversão na piscina, no campo de 
futebol, no futebol de sabão e com deliciosas refeições servidas com muito amor. 
Agradecemos a todos os colaboradores, a equipe do Recanto Maanaim,  e aos preletores 
Pr. Gabriel e Josué e banca, Pr. Sandro Domingos e Suelen.
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PALESTRA SOBRE SAÚDE
Nossos adolescentes tiveram uma palestra sobre
saúde na adolescência, ministrada pelos
enfermeiros do Centro de Saúde DIC III, que
esclareceram muitas dúvidas.

FESTA COM FAMÍLIAS

Nossa festa com as famílias foi um evento
maravilhoso, com várias apresentações e em
cada uma delas, observamos a dedicação das
crianças/adolescentes e de seus educadores. No
final servimos um delicioso bolo com refrigerante.
Muiitas famílias participaram e saíram muito
felizes.



CERIMONIAL CONQUISTAR 2019
Em Dezembro, realizamos o Cerimonial Conquistar 2019: Momento especial, onde 
encerramos um ciclo com os adolescentes que completaram 15 anos em 2019. Foram 
muitas lembranças, agradecimentos e duas mensagens muito especiais do presidente 
Osvaldo Bueno e do fundador Pr. Aguiar.
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ATIVIDADES DE FÉRIAS
Neste mês, foram realizadas as
atividades de férias, com oficinas de
xadrez, desenho, origami, filmes com
brincadeiras e uma oficina de dança
especial de férias, além, é claro, de uma
deliciosa alimentação com café da
manhã e almoço.
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VISITA ESPECIAL
Recebemos uma visita especial da nossa amiga Andréia, que veio prestar um serviço
maravilhoso e aproveitamos a sua presença e fizemos um momento especial com nossas
crianças.
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TEATRO DE FANTOCHE – EQUIPE SANASA
A equipe da SANASA apresentou teatro de fantoches sobre a preservação do meio ambiente, o
ciclo da água, como a água chega até às casas e os cuidados com o acúmulo de água no
quintal, para o combate à dengue.

VISITA À ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Pensando na transição das crianças que
vão para o Ensino Fundamental em 2020,
organizamos a visita à Escola Estadual
Professora Conceição Ribeiro, com o
objetivo de tonar este momento mais
seguro para as crianças. Fomos
recepcionados pela coordenadora da
Unidade que apresentou todos os
ambientes da escola e a rotina do ensino
fundamental.

FESTA DAS CORES
Cada sala apresentou com suas crianças um lindo musical. Todos
estavam bem caracterizados de acordo com a coreografia
realizada. Toda escola estava decorada especialmente com o
tema das cores, proporcionando muita beleza ao ambiente
escolar.
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FESTA DE DESPEDIDA
Encerramos nosso ano letivo com a festa de
despedida dos nossos alunos que
ingressarão no ensino fundamental em 2020.
Foi um momento incrível, repleto de
emoção, juntamente com os familiares dos
nossos pequenos, que nos deixarão muitas
saudades.

ALMOÇO DE NATAL
Trabalhamos com os alunos sobre o verdadeiro sentido do Natal, enfatizando a importância
do respeito, solidariedade uns para com os outros, harmonia, partilha e bondade.
Finalizarmos o ano letivo realizando um almoço de Natal com todos os agrupamentos. Um
momento de confraternização e alegria.
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DESPEDIDA DOS ALUNOS – AGRUPAMENTO AGIII
No mês de Dezembro, realizamos, juntamente
com as famílias atendidas pela unidade, a
despedida dos alunos do AGRUPAMENTO III que
concluíram a primeira etapa da Educação
Básica e agora, em 2020, prosseguirão essa
caminhada no Ensino Fundamental. Foi um
momento de muitas lembranças da trajetória
das crianças e suas famílias e desejos de
sucesso nessa nova fase que se inicia.

ESCOLA ABERTA
No dia 06/12, finalizamos os projetos
desenvolvidos no mês de Novembro com o
evento “Escola Aberta”, onde a família e a
comunidade tiveram a oportunidade de
prestigiar a exposição das atividades
desenvolvidas pelas crianças em cada
projeto individualizado das turmas.
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CANTINHO DA LEITURA
Uma de nossas salas foi adaptada para se transformar em um cantinho de leitura.
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PROJETOS “NOSSO MUNDO TEM CORES E FORMAS” E “BICHINHOS DE JARDIM”
O“Projeto Cores e Formas" teve por finalidade levar a criança a conhecer e reconhecer as
cores e formas presentes no ambiente que as cercam, levando a desenvolver percepções
visuais, imaginações, capacidade de abstração e interpretação. Já no projeto "Nosso mundo
tem Bichinhos de Jardim, a intenção foi promover conhecimentos sobre o universo do jardim e
os insetos que o compõem envolvendo a prática de observação.

SEMANA DA CRIANÇA
No mês de outubro a diversão foi geral na
Unidade. As crianças participaram de muitas
atividades diversas dentro e fora da creche. As
crianças tiveram a oportunidade de passear
pelo Parque Dom Bosco, piquenique e
brincadeiras na pracinha, almoço no pátio,
banho de esguicho, culinária, festa a fantasia,
enfim, foi uma semana bem movimentada e
bem gostosa para todas as crianças.

VISITA AO ENSINO FUNDAMENTAL
No mês de outubro a diversão foi geral na 
Unidade. As crianças participaram de muitas 
atividades diversas dentro e fora da creche. 
Foi uma semana  bem movimentada e bem 
gostosa para todas as crianças.
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FESTA DE ENCERRAMENTO
Para encerrar nosso ano com chave de ouro,
tivemos duas festas na unidade, para encerrar
um ano de muito trabalho e aprendizado para
as crianças e os profissionais também.
A Festa teve como tema: "Nosso mundo tem o
melhor: As crianças se apresentaram. Pais e
filhos, fizeram oficinas de reciclagem e
brincadeiras, coral das monitoras e uma Mostra
dos trabalhos realizados no decorrer do ano
letivo.



PASSEIO AO BOSQUE DO JEQUITIBÁS
Em comemoração ao Mês das Crianças, fizemos um passeio ao Bosque do Jequitibás e dentro
dele, conhecemos o Aquário Municipal de Campinas e do Museu de História Natural.
O passeio despertou muitas perguntas e deixou as crianças encantadas. Puderam sair um
pouco do ambiente escolar e conheceram animais de diferentes espécies.
As crianças amaram e se divertiram muito.
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FESTA DE ENCERRAMENTO: “CONTOS INFANTIS”
Para encerrar o ciclo de 2019, fizemos apresentações musicais, ligadas aos trabalhos feitos em
sala, a partir do projeto “Reino Encantado”.
O resultado foi muito positivo e houve grande interação entre escola e famílias.


