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MAIO

Estamos quase na metade do ano e muitas atividades e projetos aconteceram. O mês
de maio foi marcado por atividades integradoras às crianças e aos voluntários e a
comemoração do terceiro aniversário do projeto. Em junho, os eventos e a semana da
música foram os destaques do mês. Acompanhe a Mapear!

Reunião de Pais e Homenagem à Carla De Nicola
No dia 02 de maio aconteceu mais uma reunião de pais na Mapear. Diversos
assuntos foram tratados, com especial foco às informações gerais sobre a
apresentação do terceiro aniversário. Na mesma ocasião, houve uma homenagem
para a Carla De Nicola, ex coordenadora pedagógica do projeto. Muita emoção
marcou este momento. As crianças agraciaram a todos com uma linda apresentação
de dança e canto para fechar a noite.

Apresentação do Colégio Unigrau

No dia 04, crianças do colégio Unigrau visitaram o projeto com o intuito de entregar
doações de materiais escolares, que através de uma campanha, se mobilizaram para
ajudar a Mapear. Houve uma apresentação de flauta doce das crianças do Unigrau e uma
apresentação de dança das crianças da Mapear. Integração e solidariedade marcaram
essa visita.
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Doces para o dia das mães

No dia 10, foram preparados doces de leite para presentar as mães em
comemoração ao dia delas. As crianças ajudaram na decoração dos potes e
presentearam às mães com doçura e amor.

Aniversariantes de Maio

Apresentação do 3º aniversário da Mapear

No dia 11, a Mapear comemorou o terceiro ano de funcionamento com uma
apresentação teatral elaborada pelos educadores e coordenação pedagógica do
projeto, intitulada “João e Maria- uma aventura na escola”. A apresentação foi
realizada no Clube D’Artes e contou com a participação das famílias das crianças,
voluntários e amigo da Mapear. Os educadores e coordenação pedagógica quiseram
fortalecer, através do espetáculo, a importância da base familiar, o respeito com o
meio ambiente e com os animais.

Os parabéns vão para:  Aline e Vinicius



Associação Mobilizando Amigos pelo Amor

Edição Nº 03/2018

JUNHO
1º Leilão de Gados da Mapear

No dia 3 aconteceu o primeiro leilão de gados beneficente em prol da Mapear.
Diversos voluntários se uniram para realizar o evento, com o objetivo de
angariar fundos para a instituição que passa por momentos financeiros
críticos. Além do leilão, houve um almoço com churrasco e diversos
acompanhamentos como farofa, tutu de feijão, maionese de legumes entre
outros pratos para somar na ajuda à Mapear. A renda revertida poderá manter
a instituição por três meses. Muitas famílias das crianças, frequentadoras do
projeto, ajudaram na organização e nos serviços no dia do evento. A
solidariedade e participação de todos contribuíram para um evento de
sucesso.

Plantio de Árvores
No dia 4, a secretaria municipal de agricultura foi à Mapear para plantar três
mudas de árvores “Flamboyant” como ação ao dia do meio ambiente 2018.
No dia 5, na oficina de permacultura foi desenvolvido o espiral de heras, onde
foram plantadas diversas mudas de plantas, ervas e flores. Com os espirais de
ervas é possível plantar diferentes espécies em um mesmo terreno, se
adequando a necessidade de cada uma delas! Muito bacana. As crianças
adoraram!
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Semana da Música 2018

Entre os dias 18 e 24 de julho aconteceu a semana da música da Mapear. A
educadora Ana Valéria Damas coordenou as atividades e conseguiu diversos
parceiros para se apresentarem na instituição de forma gratuita com o
objetivo de proporcionar às crianças, formação musical e conhecimento de
ritmos e grupos musicais. Cada dia houve uma apresentação diferente. Se
apresentaram: Samba do Chicão- samba de raíz, Grupo Fanfarreando- fanfarra,
Paulinho Gardin- bateria, Guilherme Sarti- guitarra, as nossas crianças- flauta
doce e teclado e finalizando com Projeto Guri . Além das apresentações houve
sorteio de brindes relacionados à música.

Junip 2018

No dia 7 a Mapear participou da Festa Junina da UNIP – JUNIP 2018. Foi
montada uma barraca de doces caseiros e fondue de frutas para venda, com o
objetivo de angariar fundos para a instituição. Anualmente, a UNIP realiza
essa festa junina solidária com a participação de diversas ONGs e instituições
filantrópicas da cidade para ajudá-las em suas atividades.

Jogos da Copa
Nos dias 22 e 27 de junho, as crianças assistiram ao jogo da copa, na
Mapear. Foi a primeira vez que a Mapear vivencia o jogo da copa, pois, sua
fundação foi em 11 de maio de 2015. Nos dias de jogos, além da
transmissão, foi feito pipoca, cachorro quente e refrigerante para
completar a festa e a vibração pela vitória do Brasil.
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Aniversariantes de Junho

Os parabéns vão para: Isabeli, João Vitor, Diego e 

Gabriel Semprini


