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MARÇO 

Os meses de março e abril para a Mapear, foram de muitas atividades. A apresentação 
teatral que será realizada em maio para comemorar o terceiro aniversário do projeto, 
mobilizou as crianças e equipe pedagógica. Diversos ensaios e preparativos para este 
grande dia fez com que esses dois meses fossem marcados por muito trabalho e 
dedicação. Além dos ensaios, diversas atividades aconteceram. Acompanhe a Mapear! 

Semana do Grafite 

No dia 20, deu-se início a semana do grafite. O objetivo foi pintar parte muro 
interno da Mapear, com ilustrações diversas, muita cor e a possibilidade de as 
crianças implementarem diversas técnicas que aprenderam nas aulas de artes 
gráficas. O grafismo, grafite, geometria, uso de spray, pincel, tintas diversas, estêncil, 
molduras entre outros materiais e técnicas foram utilizados. 

Manutenção da Horta 
No dia 20, com a supervisão do voluntário Gabriel Rodela, as crianças deram sequência 
na manutenção da horta, plantando novas mudas, regando todo espaço, limpando os 
matos e adubando as plantas. Essa é uma atividade que além de prática, também 
valoriza o espaço, o trabalho individual e coletivo pois a intenção é consumir os 
alimentos ali produzidos, sendo livres de agrotóxicos como alface, temperos, couve 
entre outras pequenas hortaliças. 
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Reunião de Pais 

No dia 21, foi realizada a reunião de pais, onde a coordenação pedagógica pode 
apresentar os primeiros dados e informações obtidas neste ano, assim como as ações 
para 2018. Cerca de 80% das famílias compareceram à reunião e puderam, inclusive, 
ter um momento individual de conversa com a coordenação para acompanhar 
melhor o desenvolvimento de seus filhos. 

 

Aniversariantes de Março 

Os parabéns de março foram para:  
03 – Gabriel Farias 
17 – Maria Vitória 

25 – Ana Luísa 
25 – Manuela 

28 – Eloah 

 

ABRIL 

Menção Honrosa 

No dia 03, a Câmara Municipal de São José do Rio Pardo homenageou sete rio-
pardenses durante a solenidade em comemoração aos 153 anos do município. 
Jussara foi homenageada pelo trabalho em promoção humana e recebeu o “Diploma 
do Mérito Comunitário” e nosso educador Gentil, recebeu o diploma pela sua 
atuação na área do esporte. Em sua fala, Jussara pode agradecer aos voluntários, 
colaboradores e todos os parceiros que contribuem com o projeto. 
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Ensaio e Estúdio 

Aniversariantes de Abril 

Os parabéns de março foram para:  
01 – Vitoria Oliveira 

07 – Nicole 
17 – Clara  

18 – William Ferreira 

 

No dia 11 houve a primeira gravação em estúdio dos sons que serão apresentados 
no espetáculo de 3º aniversário da Mapear. A sala de música do projeto foi 
transformada em um estúdio musical pelo profissional Edu Cunha da Ki Studio, junto 
com os educadores Paulinho, Vanessa e Ana Valéria.  

Palestra do Angelo Missura 

No dia 25, a Mapear ofereceu uma palestra com o tema “A arte de ser 
voluntário” a todos os voluntários do projeto. A palestra foi ministrada pelo 
psicólogo rio-pardense, Angelo Missura e teve como objetivo envolver a todos 
na essência da solidariedade e do voluntariado. 

 


