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De 5 a 9 de junho, a Mapear promoveu a Semana 
do Meio Ambiente . Em seu Eixo de trabalho 
pedagógico na área de Sustentabilidade, realizou 
atividades voltadas à reflexão e ação ambiental 
contribuindo com a Preservação do Meio 
Ambiente, principalmente do bairro onde moram 
(Domingos de Syllos – São José do Rio Pardo/SP). 
Os participantes também realizaram visitas 
externas a fim de mostrar o trabalho 
desenvolvido nesta área na Mapear e também 
mostrar a nossa Percussão de Materiais 
recicláveis por meio de apresentação artística. 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Em 07 de junho, a Mapear 
participa da JUNIP (Festa Junina 
da Universidade Paulista – São 
José do Rio Pardo) com venda de 
doces.  Toda a renda angariada foi 
em prol e benefício do Projeto 
Mapear. Esta ação só foi possível 
com a participação, empenho e 
dedicação de nossos voluntários!  

Semana da Música 
A Semana da Música, realizada de 19 a 23 de 
junho, foi organizada pelos arte-educadores Ana 
Valéria Damas (coral, violão, teclado) e Paulinho 
Gardin (percussão). A programação contou com 
apresentações de corais da cidade, Grupo de 
sopros do conservatório de Tatuí – Pólo S. J. do 
Rio Pardo e especialistas (fonoaudióloga) com 
palestra e orientações aos participantes, 
apresentações pedagógicas de músicos 
renomados da Cidade e atividades pedagógicas 
em sala de aula. 
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De 11 a 14 de julho, a equipe pedagógica da 
Mapear participou da 8ª Conferência 
Municipal de Assistência Social promovida 
pela Secretaria e Conselho Municipal de 
Assistência Social da cidade com a temática 
“Garantia de Direitos no Fortalecimento do 
SUAS”. Na ocasião os alunos de capoeira 
realizaram uma roda de capoeira. Além da 
Conferência, os educadores participaram da 
capacitação na área pedagógica conduzida 
pela pedagoga Carla Carneiro De Nicola e 
encontro reflexivo com a Fundadora Jussara 
B. P. Simonetti e especialista na área de 
educação física e consultora do Projeto 
“Sport4peace” Renata Castilho Leite. 
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A 3ª Festa Caipira Mapear realizada nos dias 8 e 9 de julho. Realizada em sua sede, no bairro 
Domingos de Syllos, contou com a participação das famílias, crianças e adolescentes atendidos 
pelo Projeto, voluntários, moradores do bairro, Amigos da Mapear, convidados e púbico em Geral. 
Teve muita animação e alegria!! 
Nosso imenso agradecimento aos voluntários que não mediram esforços para esta ação acontecer! 

De 14 a 28 de Julho promovemos atividades de férias com os participantes. Foram atividades 
diversificadas, recreativas, esportivas e muito divertidas. A garotada curtiu muito!! 
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A Mapear participou do Desfile e 
Abertura da Semana Euclidiana 
no dia 09 de Agosto. No desfile, 
o destaque foi para a percussão 
de materiais recicláveis e o bloco 
dos voluntários. Na abertura, 
que aconteceu no Recanto 
Euclidiano, os alunos fizeram 
uma apresentação de dança 
belíssima levando o público a 
aplaudir em pé! Parabéns a 
todos os envolvidos! 

Com o objetivo de cada vez mais conscientizar nossas crianças e jovens acerca da Preservação do 
Meio ambiente, os benefícios da reciclagem e o reaproveitamento de materiais orgânicos, um grupo 
de voluntários na área de Sustentabilidade (Gabriel Rodella, Mariana Tango, Marina De Pauli, 
Gustavo Ramos e Samuel Balena) realizaram com jovens Oficina de Sustentabilidade e construíram 
uma composteira que será utilizada na Horta já existente no Projeto. 


