
DOAÇÃO 
As crianças e adolescentes ficaram muito
felizes com a doação de aproximadamente
500 pacotes do complemento alimentar
Sustagen realizada pelo Sr. Paulo Carvalho e
seus amigos, que fazem um lindo trabalho
arrecadando doações e repassando para
diversas Instituições. Somos gratos e que mais
crianças sejam beneficiadas por este grupo.
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PREVENÇÃO E AÇÃO
Nos dias 29 e 31 de Janeiro, parte de
nossa equipe recebeu uma capacitação
com o Pr. Edson Gomes sobre
Dependência Química e abordagem
para Jovens e adolescentes, sendo este,
um grupo da população com maior
vulnerabilidade ao uso de drogas. Somos
gratos por esta capacitação e pela
disponibilidade do palestrante.

CINE LAMPIÃO
Os artistas que participaram do musical “Lampião e Lancelote” realizado pela FEAC e
mais 8 Instituições, foram assistir a gravação do espetáculo. O reencontro entre os artistas
foi muito legal. Ficaram empolgados quando apareceram no vídeo. Receberam pipoca
e um delicioso sorvete, durante a Sessão.



INAUGURAÇÃO DA NOVA SALA DE INFORMÁTICA
Agradecemos ao Comitê de Voluntariado da Empresa NXP Brasil, que reformou nossa sala 
de informática.
Montaram  uma infraestrutura espetacular com notebooks, teclados, mouses e uma 
bancada. Nossa sala ficou moderna e aconchegante. Tivemos uma inauguração com 
salgadinhos, bolo, trufas e refrigerante. As crianças e adolescentes ficaram muito felizes  
pelo carinho demonstrado. 
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MINI TORNEIO DE XADREZ
Nas atividades de férias, as crianças aprenderam as regras do xadrez, e foi realizado, o 1°
Mini Torneio de Xadrez da ANA DIC. Mais de 50 competidores mostraram suas habilidades
cognitivas, emocionais e sociais. O Xadrez é um facilitador na aprendizagem para que se
desenvolvam a capacidade de pensar, refletir, cooperar e tomar decisões.

ATIVIDADES DE FEVEREIRO
Em Fevereiro voltamos com as
atividades de esporte e recreação,
com jogos e brincadeiras.
Realizamos também momentos de
reflexão, brinquedoteca e as demais
atividades que permitem a
socialização e integração de todos,
educandos, educadores e demais
equipe. Com o objetivo do
fortalecimento de vínculos, estamos
colhendo muitos frutos.
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PASSEIO ESPECIAL
Fizemos um passeio maravilhoso
para um lugar muito lindo na nossa
região: O Clube Recreativo Baixão
do Ouro. Foi uma manhã de muito
futebol, piscina e muita diversão!
Somos gratos à Deus e pelas
maravilhas que tem feito na vida
dessas crianças.

NOVO CAMPO DE FUTEBOL
Todos estamos muito felizes por nosso novo campo de futebol. Agora temos um bom
espaço para todos jogarem.

AULAS DE INFORMÁTICA
Inauguramos oficialmente
nossa sala de informática e
as crianças estão muito felizes
com a novidade, pois a
maioria delas nunca tiveram
acesso a computação ou
internet.



REUNIÃO DE PLANEJAMENTO
Antes de começar com força total, nossa
equipe se reuniu para conhecer melhor todo o
projeto que será desenvolvido com as
crianças nesse novo ano. É importante que
todos tenham conhecimento do trabalho a ser
realizado para poder colaborar, cada um na
sua área e, assim, construir uma escola
harmônica, unida e focada em melhorar
sempre.
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TRABALHANDO EM CONJUNTO
A participação dos pais na vida escolar
das crianças é muito importante e
essencial para seu desenvolvimento.
Pensando nisso, antes de recebê-las,
fizemos nossa primeira Reunião de Família
e Educadores, na qual os pais puderam
conhecer as professoras e monitoras que
acompanharão seus filhos nesse ano,
além das atividades que serão
desenvolvidas com eles. Ficamos muito
felizes por esse tempo!

VOLTAMOS!
As aulas voltaram com força total! Entre outras atividades, nossos pequenos amaram a
história do livro “A Coisa Mais Assustadora de Todas” (Debi Glori) que trata sobre medo.
Nesse primeiro período de volta as aulas, é importante saber acolher a criança e analisar
as necessidades e principais angústias que os alunos sentem com as mudanças de rotina.


