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JANEIRO 

O início de 2019 foi marcado por transformações na estrutura pedagógica do projeto. 
Novos conceitos de atividades foram desenvolvidos a fim de possibilitar mais 
autonomia às crianças e adolescentes. Alguns treinamentos foram feitos para 
fortalecer e capacitar a equipe dos educadores. Confira os principais acontecimentos.  

Reunião Pedagógica 

Revitalização da Mapear 

Entre os dia 14 a 17 houve uma revitalização nas dependências da Mapear com a 
ajuda de toda a equipe do projeto para iniciar a implementação da nova proposta 
pedagógica. As paredes foram pintas, as salas de atividades desobstruídas de móveis, 
a horta foi descontruída para ser construída com novos conceitos junto com as 
crianças e demais dependências também ganharam repaginação e mais 
funcionalidade. 

Nos dias 10 e 11, aconteceram as primeiras reuniões pedagógicas do ano para as 
boas-vindas aos educadores e apresentação das novas diretrizes para o ano. Jussara 
Simonetti e o vice-presidente, Gabriel Rodella apresentaram a nova proposta 
pedagógica que substanciará o desenvolvimento das atividades a partir deste ano.  



No dia 18 aconteceu a primeira capacitação pedagógica do ano, para dar informações 
e base aos educadores sobre as novas propostas pedagógicas, além de prepará-los 
para assumirem novos desafios. A profissional responsável pelo treinamento foi 
Eliana Mazziero, consultora e palestrante de MindCoach com experiências em 
projetos sociais na área pedagógica. Durante 6 meses, Eliana dará suporte e 
capacitação profissional aos educadores. 

Capacitação Pedagógica 
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Retorno às Atividades 

Aniversariantes de Janeiro 

Neste mês o bolo foi cortado no dia 23. Os aniversariantes foram:  Vitória Maria da Costa, 

Alan Roque, Lucas Rosseto, Williany dos Santos, Graciely Tardelli, Gustavo Melo Lucio, 

Francine Cardozo e Júlia Lima 
 
  

 

No dia 21 houve as boas-vindas das crianças na Mapear. Neste dia foi feito o 
reconhecimento de todo espaço reformulado, as observações de como era o 
espaço antes e de como ficou. Em seguida iniciaram a programação de férias 
que incluiu muitas brincadeiras e jogos. A programação de férias permaneceu 
até o dia 05 de fevereiro. 
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Reunião Pedagógica 

No dia 6 aconteceu uma reunião com os educadores, coordenação pedagógica e gestão 
da Mapear para elaborarem os novos projetos para as atividades diárias. Ficou definido 
que a base das novas atividades seriam seis projetos, sendo: construção da horta, 
construção da casa na árvore, sala de relaxamento, projeto cuidar que inclui higiene 
pessoal e beleza e o projeto culinária. Essas atividades foram idealizadas a partir de 
sugestões das próprias crianças e neste mês as novas atividades já começaram a ser 
realizadas. 
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FEVEREIRO 

Ação Odontológica 

No dia 22 aconteceu uma ação odontológica na clínica do Dr Fabio Dias Guimarães. Na 
ocasião, a clínica atendeu 20 crianças do projeto para que pudessem participar de 
orientações sobre higiene bucal, aplicação de flúor, checagem odontológica e 
ortodôntica, palestra motivacional, recreação e um lanche no final dos atendimentos. 
Todas as crianças serão atendidas ao longo do ano para tratarem problemas 
odontológicos que foram detectados, sem custo para a Mapear e para os atendidos. 

Atividades da Semana do Carnaval 

Entre os dias 25 a 01/03 aconteceram diversas oficinas para celebrar a semana do 
carnaval. Foram desenvolvidas oficinas de slime e máscaras de carnaval para que 
as crianças pudessem usá-las no dia do baile e também diversas brincadeiras foram 
realizadas como bexiga d´agua, pula corda e cama elástica. No dia 01/03 para 
finalizar as atividades, foram feitas pinturas faciais e karaokê. 



ACONTECEU NA MAPEAR 
Associação Mobilizando Amigos pelo Amor 

Edição Nº 01/2019 – Janeiro e Fevereiro 

No dia 28 aconteceu o esperado baile/balada de carnaval. A estrutura foi montada na 
Mapear e aconteceu das 18 às 21 horas. As turmas foram divididas por faixa etária para 
que o espaço pudesse ser melhor aproveitado. Diversos voluntários e educadores 
ajudaram nas atividades e na organização do evento. Foi montada uma estrutura de som 
e iluminação para simular um ambiente de festa e alegria. Foi servido a todos pipoca, 
suco, bolo e salgadinhos.  

Baile de Carnaval 

 

Aniversariantes de Fevereiro 

Em fevereiro, o bolo de aniversário foi cortado no dia 13. Os aniversariantes foram: 

Otávio, Gabriel Domingos, Gabriel Antônio, Luís Otávio, Arthur, Lucas Eduardo, Camila, 

Lorena, Dérik e Ana Clara  

 


