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MAPEAR RECEBE VISITA DE
ESCOLA DE TAPIRATIBA
No dia 06 de setembro recebemos a visita dos
alunos da Escola Della Sant’Ana de Tapiratiba -SP.
Na visita, os alunos da escola realizaram doação de
alimentos para a Mapear, exploraram o nosso
espaço, conheceram nossas oficinas de Educação
Física e Artes Gráficas, vivenciaram a Oficina de
Dança com uma atividade de integração com os
participantes da Mapear e tomaram um lanche,
encerrando a visita.

Oficina de Sustentabilidade
Nos dias 07, 08 e 09 de setembro aconteceu a
Oficina de Sustentabilidade com voluntários da área
de Meio Ambiente. Esta oficina teve por objetivo
conscientizar nossas crianças e jovens acerca da
Preservação do Meio Ambiente, os benefícios da
reciclagem e o reaproveitamento de materiais. As
crianças pintaram as garrafas pets e depois
realizaram plantio de flores. Após o plantio das
flores foi feito um jardim suspenso no projeto para
trazer mais vida, cores e aconchego.

Em 28 de setembro aconteceu a abertura da
Exposição
de
Fotografia
do
Projeto
sociocultural “A Cidade Através da Lente” com
patrocínio da Nestlé, que visa estimular e
desenvolver a expressão de crianças e
adolescentes através da fotografia.
Após a realização das oficinas teóricas e
práticas de arte e de fotografia com a
participação de 40 crianças e jovens da Mapear
no mês de julho, algumas fotos foram
selecionadas e foi feita uma exposição no
Mercado Cultural. A exposição foi aberta ao
público no período de 28 de setembro à 28 de
outubro, das 9h às 17h.
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No dia 29 de setembro, participantes da Mapear assistiram ao Espetáculo “Que bicho é esse? do
Circuito Cultural Paulista, realizado na fábrica de Expressão.

No mês de Outubro, os participantes tiveram a oportunidade de participarem de várias atividades
diferenciadas nas aulas de dança. As atividades foram voltadas para um estudo técnico, onde os
participantes trocaram experiências com artistas de dentro e fora da cidade, que também vieram de
projetos sociais, além de aulas teóricas e expositivas com vídeos de grupos e companhias que
propagam a cultura Hip Hop em todo o mundo, e junto a todo esse estudo os participantes fizeram
registros de como eles se veem perante a essa nova experiência artística.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS – MAPEAR / CURSO
DE ENFERMAGEM UNIP
No dia 17 de outubro, alunos do curso de
enfermagem da UNIP de São José visitaram a
Mapear para conhecer as instalações do projeto
e as atividades desenvolvidas com os
participantes do Projeto. Além da visita, Jussara
Simonetti, presidente da Mapear, realizou um
bate papo na UNIP com muita troca de
informações e experiências.
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De 9 a 13 de outubro a Mapear
realizou
uma
programação
diferenciada em comemoração à
Semana
da
Criança.
A
programação
contou
com
Atividades circenses na Casa de
Cultura e Cidadania, dia de piscina
e recreação na Chácara Canaã,
apresentações artísticas de dança
e percussão no Colégio Unigrau e
atividades recreativas na Mapear.

No dia 28 de outubro os chefs Jefferson e Janaina Rueda promoveram evento gastronômico em
prol da Mapear. A 3ª edição recebeu o nome “Mapeando pelo Mapear” e aconteceu no Restaurante
Venda Branca em São José do Rio Pardo. Neste ano, o tradicional evento gastronômico beneficente
teve no comando das caçarolas os chefs Jefferson e Janaina Rueda e o convidado especial, o chef
uruguaio Diego Perez Sosa. Toda a renda do almoço foi revertida para a manutenção do Projeto
Mapear. Além do almoço, os chefes comandaram palestras e workshops gratuitos sobre a
Alimentação do Futuro, com a presença de empreendedores da cidade, da região e de jornalistas.

