
A Mapear passou por um período de grandes transformações e

evolução. Os meses de maio, junho e julho foram marcados por

obras, planejamentos, reuniões, parcerias e muitas atividades

pedagógicas.

 REUNIÕES E PARCERIAS

 Nos dias 3, 4, 11 e 27 a equipe
da Mapear realizou diversas
reuniões para buscar soluções
e parcerias para as suas
atividades. Dia 3, reunião e
parceria firmada com a
nutricionista Rita Andrade para
ajudar na elaboração de um
novo cardápio, boas práticas e
organização geral de alimentos
na Mapear. Dia 4, reunião com
a AGIX agência de
comunicação para
desenvolvimento de um
software de armazenamento
de dados. Dia 11 reunião com
a GuardaMirim.

 ANIVERSÁRIO DA MAPEAR

 No dia 11 comemoramos o 6º
aniversário da Mapear. Devido
à pandemia, não pudemos
comemorar com as crianças
como de costume, mas
fizemos um vídeo para ilustrar
a emoção de há 6 anos estar
caminhando ao lado de
dezenas de crianças e
ajudando-as a construir um
futuro com mais
oportunidades.

Para assistir ao vídeo, clique
nesse link. Mapear 6 anos.

 BAZARES

 No dia 07 aconteceu o Bazar
da Mapear. Na ocasião,
diversas roupas, calçados e
utensílios foram vendidos a
preços de R$ 2,00. Já no dia
14, aconteceu o Bazar de
Móveis usados, na Av
Perimetral. Todo recurso dos
bazares foram destinados às
atividades da Mapear.

 DOAÇÕES

 As doações são muito
importantes para a Mapear e
graças aos amigos e parceiros,
recebemos itens que grande
utilidade para a ONG. No dia 4
a Jupter Embalagens deixou o
dia da Mapear mais doce com
a doação de 205 ovos de
páscoa. Parte deles doamos
para outras instituições. Já no
dia 18, recebemos a doação de
escovas de dentes da Dra
Fernanda Bortolozzo para uso
das crianças no projeto e em
casa.
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https://youtu.be/zjFesUYzYNU


 AÇÃO DE CIDADANIA

 No dia 22 de maio, os
educadores, Christiano, Silvana
e Francislene lideraram uma
ação de limpeza na quadra de
esportes do bairro Domingo de
Syllos. Algumas crianças e
moradores do bairro se uniram
para que juntos pudessem
melhorar as condições do
espaço e usufruírem a quadra
com mais segurança e
tranquilidade.

 YAKISSOBA DA MAPEAR

 Mais uma edição do
tradicional Yakissoba da
Mapear aconteceu no dia 23.
Uma equipe de voluntários se
organizam para prepararem o
Yakissoba que já é esperado
por muitas pessoas.

 REUNIÃO PEDAGÓGICA

 Uma importante reunião com
os educadores foi realizada no
dia 27 de maio. Comandada
pela coordenadora
pedagógica, Eliana Mazieiro, a
reunião tratou o tema “Porque
eu faço o que eu faço?” Esse
foi o tema da roda de reflexão!
Trabalho de
autoconhecimento e iniciação
da pedagogia sistêmica. Toda
equipe alinhada com essa
proposta.

 DOAÇÕES

 As doações são muito
importantes para a Mapear e
graças aos amigos e parceiros,
recebemos itens de grande
utilidade para a ONG. No dia 4
a Jupter Embalagens deixou o
dia da Mapear mais doce com
a doação de 205 ovos de
páscoa. Parte deles doamos
para outras instituições. Já no
dia 18 recebemos a doação de
escovas de dentes da Dra
Fernanda Bortolozzo para uso
das crianças no projeto e em
casa.
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 Ainda em maio, no dia 29, aconteceu a live solidária em prol da Mapear
da dupla Renato e Giovanelli. A dupla reuniu dezenas de pessoas online
para assistirem a um show de música sertaneja e ajudar a Mapear.
Finalizamos o mês com muitas atividades e parcerias.

LIVE SOLIDÁRIA

 VISITAS REALIZADAS E RECEBIDAS

 Em Junho, a Mapear recebeu e visitou algumas instituições para
fortalecer as parcerias e criar oportunidades para os jovens. No dia 01,
jovens da Mapear visitaram a Guarda Mirim da cidade para conhecerem
o espaço e receberem orientações de encaminhamentos.

No dia 14, os educadores Christiano Santos, Silvana Santos e a
presidente, Jussara Simonetti, visitaram a Secretaria de Cultura de Mogi
Guaçu e Mogi Mirim para realizar benchmarking e trazer novas ideias e
conceitos de cultura e educação.
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Visita na Guarda Mirim

Visita na Secult Mogi Mirim e 

Mogi Guaçu

Visita na Secult Mogi Mirim e 

Mogi Guaçu



 No dia 4, a vereadora Lúcia Libanio esteve na Mapear em compania do
presidente da secretaria de obras Guilherme e do ex-vereador Paulão,
para uma reunião juntamente com os moradores do bairro e
participantes da Mapear, na qual foram discutidos os objetivos da
manutenção e usufruto da quadra do bairro, além da construção do novo
parquinho infantil e academia ao ar livre.

REUNIÕES DE PARCERIAS
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CAPACITAÇÕES

 Nos dias 10, 17 e 24 os educadores passaram por capacitações para
abordarem diferentes assuntos de aprimoramento de suas atividades
diárias. No dia 10, o tema foi pedagogia sistêmica, “O papel de cada um
no todo”. No dia 17, aconteceu a capacitação sobre a metodologia
montessoriana e no dia 24 o tema foi permacultura, conduzido pelo
Gabriel Rodella, vice presidente da Mapear e especialista na área.



 CAPACITAÇÕES

 O mês de julho iniciou com
capacitações dos educadores.
Nos dias 1, 8 e 22 os
educadores continuaram com
a capacitações e
aperfeiçoamentos da
pedagogia sistêmica.

 VISITAS TÉCNICAS

 A equipe da Mapear visitou no
dia 15 o projeto da esportista
Ana Moser e a Fundação das
Artes de São Caetano do Sul-
SP para buscar inspirações,
trocar informações sobre
esportes, arte, cultura e acima
de tudo angariar novas
parcerias.

 As crianças da Mapear
visitaram no dia 16, o Clube
D’Artes para realizarem aulas
de circo e teatro e
conhecerem toda a estrutura
do clube.

 No dia 20, foi a vez de
recebermos a visita da Luciana
Germek, presidente da
COMTUR para firmarmos uma
parceria para o projeto Horto.
Já no dia 22, a vista foi
diretamente ao Horto de Casa
Branca.
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 A segunda edição do INTERMAP foi um sucesso. Iniciada no dia 26, as
disputas esportivas agitaram as crianças. As competições intercalaram
diversas modalidades esportivas e assim puderam colocar em prática
todo aprendizado adquiridos nas aulas. A premiação dos vencedores foi
no dia 03 de agosto.

INTERMAP
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REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA MAPEAR

 Em fevereiro deste ano, através do decreto 6.481/21, a Mapear
conquistou o direito de usar gratuitamente por 30 anos, o espaço onde
está situada. A ONG é considerada uma instituição de utilidade pública ao
município. Com essa permissão, um projeto de ampliação e reforma foi
desenvolvido a fim melhorar o espaço atual. Há muitos anos a instituição
idealiza essa ampliação para melhor atender as crianças.

Iniciada em 01 de Maio, a reforma de ampliação levou 3 meses para
concluir a parte estrutural. Com a ajuda de doações e parceiros, a Mapear
conseguiu concluir essa primeira etapa. Para continuarmos, precisamos
de sua ajuda. Colabore com um PIX de qualquer valor. Chave PIX: 19
98975-3150
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 Recebemos importantes doações nos meses de maio, junho e julho.
Podemos destacar as doações de marmitex feita pela Luciana do Hotel
Brasil e de materiais esportivos doados pelo vereador Henrique Torres.

DOAÇÕES

CONHEÇA, CURTA E SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS

 Visite as nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Nosso site está
sendo reformulado e em breve estará disponível no endereço
www.mapear.org.br

 Colabore com a Mapear. Faça um PIX 19 98975-3150

 Agende uma visita e conheça a Mapear. Endereço: Av José Fagiolo, 245-
Domingo de Syllos - São José do Rio Pardo - SP. Telefone: 19- 98975-3150

Doação de materiais 

esportivos
Doação de 

marmitex

http://www.mapear.org.br/

