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Atividades diversas
Atividades variadas que ajudam no desenvolvimento e inclusão social,
no incentivo à prática de atividades físicas e proporcionam para as
crianças momentos de confraternização.

Natal do projeto C3
Momentos de muita alegria e diversão na entrega de presentes que
aconteceu no Projeto.

Acampamento sitio IBCP
Um final de semana com muitas brincadeiras, momentos de comunhão e
recreação. As crianças puderam desfrutar de atividades de lazer junto
com professores, instrutores e alguns voluntários.

Comemoração da Páscoa
Um dia de muita alegria, brincadeiras, diversão e distribuição de
chocolates.

Capacitação da equipe
Realizamos diversas capacitações com a equipe em parceria com a
Visão Mundial, Instituto da Criança, Ministério TOC, Missão Aliança e
CMDCA.

Eventos externos
Mensalmente temos a visita ao Esporte Verde para práticas esportivas,
brincadeiras e jogos. Eventualmente temos apresentações do Coral do
C3 e também do Grupo de Teatro que já se apresentou até na TV.

Festival de talentos
Nessa festa de arte e cultura as crianças puderam se apresentar com
músicas, danças, teatro, etc, e mostrar um pouco dos talentos que cada
uma desenvolveu nas oficinas.

Exame de vista
Importante verificação de possíveis necessidades do uso de óculos, pois
problemas de vista podem interferir diretamente no desempenho escolar
da criança.

Oficina de trufas
Alunos aprendendo um pouco sobre a culinária de doces,
confeccionando deliciosas trufas, que futuramente podem ser uma fonte
de renda.

Encerramento do primeiro semestre
Um dia inteiro com muitas brincadeiras, atividades recreativas e fechando
com um rodízio de pizza.

Reunião de Pais e Responsáveis
Reunião para cuidar de assuntos pertinentes ao Projeto, informar e tirar
dúvidas dos pais e apresentar relatório do desenvolvimento das
crianças.

Melhorias na estrutura de atendimento
Nossa quadra ganhou uma total revitalização com grama sintética,
proporcionando mais segurança na prática dos esportes. Tudo isso foi
possível graças ao apoio do Instituto da Criança, REDE DOR São Luiz,
AGRISTAR e CMDCA.
Depois:

Antes:

Barraca solidária BauernFest
Montamos uma barraca solidária, junto com outros projetos da cidade
onde todas os lucros foram partilhadas entre as instituições
participantes.

Oficinas em parceria com Projeto
Estrela do Amanhã
Oficinas de dança, teatro e contação de histórias em parceria com a
FIRJAM

Oficina de cinema MESA Brasil e SESC
As crianças puderam aprender um pouco sobre produção e edição de
vídeos publicitários e para cinema com uma equipe conceituada.

Visita das escolas
Alunos dos colégios APLICAÇÃO e PENSI em visita ao Projeto para
compartilhar de bons momentos, fazer brincadeiras e promover a troca
de informações e diversidade.

Exame de vista
Importante verificação de possíveis necessidades do uso de óculos, pois
problemas de vista podem interferir diretamente no desempenho escolar
da criança.

Oficina de trufas
Alunos aprendendo um pouco sobre a culinária de doces,
confeccionando deliciosas trufas, que futuramente podem ser uma fonte
de renda.

Encerramento do primeiro semestre
Um dia inteiro com muitas brincadeiras, atividades recreativas e fechando
com um rodízio de pizza.

Além de todos os eventos, são
realizadas atividades semanais com
as crianças, tais como:
-Judô
-Jiu-jitsu
-Graffiti
-Música
-Esporte
-Kung fu
-Lanches
-Bateria
-Violão
-Teclado
-Internet
-Refeições
-Recreação
-Informática
-Sala de leitura
-Reforço Escolar
-Higiene pessoal
-Higiene bucal
-Vídeos Educativos
-Jogos educativos
-Claves
-Convivência social
com os colegas
-Eventos externos

Transparência
Muito Obrigado! Seu apoio ∙ sempre muito importante
para o fortalecimento do nosso trabalho com as
crianﬂas. Para expressar a nossa gratid€o, gostarÂ
amos
de demonstrar como temos utilizado os recursos com as
nossas crianﬂas atrav∙ s do nosso grŸfico de
transpar‚ ncia abaixo.
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