
No dia 11 de janeiro as atividades presenciais retornaram. Foi um momento
de muita alegria e entusiasmo por parte da equipe e das crianças. Todos os
protocolos de segurança contra o COVID-19 foram tomados. Houve redução
de turmas, distanciamento, uso de máscara em todos os momentos e álcool
em gel à disposição. Todos os ambientes, principalmente os de uso coletivo
foram sinalizados para ficar fácil às crianças o entendimento sobre o espaço.
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 Aconteceram algumas mudanças nas atividades ofertadas para que
pudéssemos nos adaptar à nova realidade e às novas propostas que estão
por vir. Iniciamos o ano com as atividades de: capoeira, dança, esporte e
breaking, artesanato, artes gráficas, jogos lúdicos e acolhimento
psicossocial. O primeiro mês foi de imersão nas atividades para retomar
conceitos, técnicas e reaproximação com colegas e educadores.

ATIVIDADES OFERTADAS EM 2021

Em janeiro as atividades presenciais retornaram. Muita alegria e

entusiasmos no retorno.

JANEIRO

Aula de dança: conexão
corporal a partir do
equilíbrio, tônus muscular
e exploração espacial.

Aula de esportes/breaking:
Relaxamento corporal,
corridas, resgate dos
conceitos de breaking com
ritmo e coordenação motora.

Aula de artes gráficas:
Técnicas de desenhos,
aplicação de cores quentes e
frias, perspectivas, formas
geométricas básicas, anatomia
e proposta investigativa das
origens ancestrais de cada
um.
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Aula de jogos lúdicos:
entendimento sobre onde o
indivíduo pertence: bairro, família
e sociedade. Corpo humano:
representado em desenho para
conhecimento de tamanho e
proporção.

Aula de artesanato: Uso de
materiais recicláveis para
construção de novos objetos e
aprendizagem de técnica de
costura: confecção de tulipas de
tecido.

Aula de capoeira: Resgate de
movimentos básicos, ginga, música
e de demais movimentos
sequenciais a serem utilizados na
capoeira.

FEVEREIRO

COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL

 Em fevereiro foi comemorado o Carnaval na Mapear. Mesmo estando restrita as
confraternizações, os educadores fizeram atividades para que as crianças pudessem se
divertir de modo seguro e colocando em ação a parte prática das atividades ofertadas.

As crianças fizeram máscaras coloridas com a ajuda dos educadores de artes gráficas e
artesanato, dançaram com a educadora de dança, fizeram gincanas e brincadeiras com
os educadores de capoeira e esporte.

BAZAR DA MAPEAR

 O Bazar da Mapear, agora com sede nova, está cada vez melhor. Neste início de
ano, as portas continuaram abertas recebendo doações e comercializado diversos
produtos como: roupas, calçados, acessórios, utilidades domésticas e até alguns
móveis. As doações para a Mapear podem ser entregues no Bazar: Av Francisquinho
Dias, 187- Centro. Aberto de segunda, quarta e sexta das 14 às 17hs.



Doe a sua Nota Fiscal Paulista para a Mapear
É possível contribuir através da doação dos cupons fiscais da nota
fiscal paulista. Para doar sua Nota Fiscal para a Mapear, você
precisa se cadastrar como Doador Automático. Para isso, basta 1-
entrar no site do programa NFP, 2- fazer seu login com a sua
senha, 3- clicar na aba entidades, 4- optar por doação com CPF e
escolher a Mapear. O número do CNPJ é 21.795.959/0001-30 –
Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear

Horário de Funcionamento 
da Mapear 

De segunda a sexta-feira: das 
8 às 11 e das 13 às 17hs

 Telefones: (19) 3680-0809 
e 98975-3150

 Endereço: Av José Fagiolo, 
245- Domingo de Syllos-
São José do Rio Pardo/SP

FAÇA DOAÇÕES ATRAVÉS DO 
PIX

CPF: 21.795.959/0001-30
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