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MARÇO

O mês de março e abril foram de ajustes e aperfeiçoamento da nova proposta
pedagógica e as atividades regulares foram mantidas. Confira os principais destaques
dos meses de março e abril na Mapear.

Retorno das Atividades após Carnaval

No dia 7 as atividades retornaram no projeto após o recesso de carnaval. Ainda
estavam acontecendo atividades livres voltadas para os projetos da horta, culinária,
relaxamento e do cuidar (higiene pessoal). Na ocasião, o projeto culinária começou a
dar os primeiros frutos reunindo as crianças para uma atividade prática. A educadora
Ana Valéria Damas, uma das responsáveis por coordenar esse projeto, trabalhou a
elaboração de uma sobremesa chamada “Abacaxi Amoroso”. Foi mostrado como se
deve cortar a fruta, higienizá-la para o consumo e o mais importante fazer com que as
crianças e jovens pudessem criar autonomia e experimentar algo que eles mesmos
prepararam. Além da prática, a educadora falou sobre a alimentação saudável e a
pirâmide alimentar.

Treinamento com Eliana Maziero

No dia 11 aconteceu mais um treinamento com a MindCoach Eliana Maziero. O
objetivo desse treinamento foi poder aproximar-se mais dos educadores para que
todos pudessem perceber, entender e praticar a pedagogia sistêmica no dia a dia
das atividades. A profissional vem acompanhando mensalmente os educadores
para que possa direcioná-los e treiná-los, sempre embasando-os no natural da
vida, no olhar diferenciado para o outro, nos pequenos sinais e necessidades que
as crianças e jovens mostram agregando a educação escolar e familiar.

Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos

No dia 23, parte da equipe de educadores e da gestão da Mapear foram a São
Paulo para participarem do Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos: o
fenômeno do brincar: ciência e imaginação. De acordo com as novas
metodologias aplicadas no projeto, o congresso veio ao encontro das
necessidades de aperfeiçoamento e novos conhecimentos para colocarem em
prática com as crianças
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Aniversariantes de Março

Neste mês o bolo foi cortado no dia 13. Os aniversariantes foram:  Filipe Mendes, 
Gabriel Farias, Gabriel Luis, Maria Vitória, Ana Luísa, Manuela e Eloah.

Na ocasião, a equipe teve o privilégio de assistirem palestras dos portugueses, José
Pacheco – pedagogo e fundador da escola da Ponte, em Portugal e Vitor da Fonseca
- psicopedagogo e psicomotricista, docente em universidade em Portugal e diversos
palestrantes brasileiros como: Tiago Aquino, Wellington Nogueira, Mário Pozzi,
Roselene Crepaldi e Liana Tubelo.

ABRIL
Reunião com os voluntários da cozinha

No dia 1, aconteceu uma reunião com os voluntários que ajudam na cozinha da
Mapear preparando os lanches da tarde para as crianças. O objetivo da reunião foi
colocá-los a par da nova proposta pedagógica e explicar como funciona a pedagogia
sistêmica. Quem fez a intermediação da reunião foi a MindCoach e aliada da
Mapear, Eliana Maziero. A reunião fez com que os voluntários percebessem quem
além da importância dos lanches que preparam diariamente, eles também tem a
função de serem educadores trazendo para perto as crianças e jovens,
compartilhando informações e os escutando sempre que solicitados.
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Vivência no mundo dos escoteiros
No dia 15, o voluntário Luigi Martins realizou uma atividade diferente com as
crianças, colocando-as no mundo dos escoteiros. A atividade aconteceu na
segunda-feira, dia em que são realizadas as modalidades livres, porém,
direcionadas aos projetos propostos. A atividade proporcionou às crianças e jovens
uma vivência no mundo dos escoteiros, aprendendo a cozinhar pequenos
alimentos como se estivessem na mata. As crianças fizeram banana assada na brasa
(construída com tijolos, pedras e a brasa com folhas secas) salsicha assada e o pão
de caçador que é feito com farinha e água. Além dos conhecimentos da área de
culinária, as crianças também simularam um acampamento, montando barraca e
brincando por algum tempo, vivendo a experiência de um camping. Essa atividade
teve interface com o projeto da culinária e foi muito produtiva.

Evento Café com Negócios- Em busca de Aliados

No dia 16, aconteceu no Auditório da ACI, o evento promovido pela Mapear “Café
com Negócios- em busca de aliados” para captação de novos aliados para a
Mapear. O evento foi conduzido pela MindCoach e alida, Eliana Maziero que fez
uma palestra pocket. Após a palestra, a presidente da ONG, Jussara Simonetti e o
vice presidente, Gabriel Rodella apresentaram a Mapear desde sua criação até os
projetos futuros. O objetivo do evento foi captar aliados, possibilitando assim a
manutenção das atividades e o equilíbrio financeiro. No final da noite, os
presentes puderam apreciar a fala de duas crianças que participam da Mapear,
Williany e Mateus falando sobre suas experiências e vivências na Mapear e os
seus sonhos. Houve também uma pequena apresentação de percussão que
contagiou a todos.

Edição Nº 02/2019 – Março e Abril



ACONTECEU NA MAPEAR
Associação Mobilizando Amigos pelo Amor

No dia 17, iniciaram as aulas de artesanato na Mapear. A presidente, Jussara Simonetti
é quem ministra as aulas para mais de 13 participantes. O público é formado por
mães, jovens que frequentam o projeto e pessoas do bairro. A iniciativa surgiu da
vontade de integrar ainda mais as famílias com o projeto, além de proporcionar uma
atividade que pode desenvolver novas habilidades a quem participa, bem como
angariar fundos com a venda desses produtos. As aulas passam por pintura em
madeira, colagem em tecido, fuxico em tecido e demais técnicas que serão realizadas
ao longo das aulas. A matéria prima é doada por voluntários e os participantes não
tem qualquer tipo de custo para realizarem a atividade.

Aulas de artesanato

No dia 17, a Mapear ganhou de uma equipe de voluntários ovos de páscoa para que
fossem distribuídos às crianças e jovens em comemoração à Páscoa. Cada ovo doado
tinha 500 gramas de chocolate. As crianças ficaram muito felizes com o presente
recebido.

Entrega de ovos de Páscoa
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No dia 25 aconteceu a 1ª reunião de pais de 2019. Uma das pautas da reunião foi
apresentar a nova proposta pedagógica. A facilitadora da apresentação foi a aliada e
MindCoach, Eliana Maziero. Além de falar sobre a nova proposta, foi compartilhado
aos pais sobre a dificuldade financeira que a Mapear se encontra. Do apelo surgiu
uma ação que será realizada em maio para ajudar a Mapear. Houve também
orientações gerais sobre as ações e atividades do projeto e sobre o desenvolvimento
das crianças. Quase todas as famílias compareceram a reunião o que fortalece cada
vez mais o vínculo com a comunidade.

Reunião de Pais

Aniversariantes de Abril

Neste mês o bolo foi cortado no dia 13. Os aniversariantes foram: Vitoria Oliveira, 
Nicole, Clara e William Ferreira.

Conheça e curta as nossas redes sociais
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/mapear @ongmapear mapear

Site: www.mapear.org.br
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