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JULHO 

A partir desta edição, o nosso boletim informativo ganhará um novo nome “Aconteceu 
na Mapear”. Continuaremos a trazer as principais atividades e eventos que 
aconteceram na Mapear no último bimestre. Neste boletim, falaremos sobre as 
atividades de férias, treinamento do Living Peace, Curso de Higiene Pessoal entre outras 
atividades. Confira! 

Treinamento – “Living Peace” - Dado da Paz 
No dia 17  aconteceu uma capacitação pedagógica com os educadores do projeto 
com o objetivo de dar diretrizes às atividades para o segundo semestre. Jussara 
Simonetti propôs a introdução do conceito do Living Peace que é a educação pela 
paz. De acordo com relatos dos educadores e coordenação, no semestre anterior, 
(janeiro-junho) percebeu-se que algumas crianças precisam de um estímulo e 
orientações em relação à formação mais humana para tornarem-se mais fortes para 
enfrentarem problemas cotidianos.  

Semana de Atividades de Férias 
Entre os dias 23 a 26 aconteceu a semana de férias de julho 2018. Uma grade de 
atividades foi elaborada para que as crianças pudessem sair da rotina e relaxar.  
Aconteceu oficina de cupcake, bilboquê com reaproveitamento de garrafas pets. 
Jogos de videogame, em que as crianças participarem de competições de jogos de 
futebol, de dança, corrida de carros entre outros. Houve também atividades ao ar 
livre, como caminhadas e jogos de recreação na quadra do bairro, além de zumba e 
cama elástica na área da Mapear. No dia 26, o último dia das atividades de férias, a 
Mapear levou todas as crianças na Casa de Nazaré para soltarem pipa, brincarem de 
escorrega e fazer um piquenic. 

 



4ª Festa Caipira da Mapear 

No dia 27, o SENAR- Sindicato Rural promoveu o curso de Higiene Pessoal à todas as 
crianças do projeto. O objetivo foi propiciar informações sobre higiene com vistas a 
desenvolver hábitos preventivos. No curso, as crianças aprenderam boas práticas na 
rotina de higiene, como lavar as mãos, lavar os alimentos, a importância do banho, 
lavagem dos cabelos e o uso de roupas limpas. Foi um curso com exposições de 
vídeos, slides informativos para que as crianças assimilassem bem as informações! 

Aniversariantes de Julho 

Curso de Higiene Pessoal 

Os parabéns vão para:  Ana Beatriz, Francislene, Érika, Maria Clara, Elias e Rafaella. 
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Nos dias 21 e 22 de julho aconteceu mais uma edição da festa caipira da Mapear. 
A festa é sempre muito aguardada pelas crianças e seus familiares assim como 
moradores do bairro e amigos do projeto. Neste ano teve barraca de cachorro 
quente, pastel, pizza, sopa de cebola, doces, bebidas, jogos e prendas, a Mapear 
disponibilizou uma lojinha com lindos produtos de artesanato. A renda da venda 
desses produtos foi em prol do próprio projeto. Na abertura dos dois dias, as 
crianças fizeram uma apresentação de música  e dança country. 
 



AGOSTO 
Cultura de Paz - Dado da Paz - “Living Peace” 

O início do projeto “Living Peace” Cultura foi oficialmente no dia 06, com a 
conversa sobre a primeira face do dado da paz.  Ficou estipulado que, 
semanalmente, uma frase permearia a roda de conversa diária e que as 
crianças poderiam deixar os atos praticados referentes a frase semanal, 
escritos em papel e depositados em uma caixa para que ao final da semana, 
os papeis fossem lidos a todos!  

Reunião de Pais 
No dia 23, aconteceu a terceira reunião de pais de 2018. A coordenadora 
pedagógica, Aline Bocamino, abordou a temática do semestre que é a Cultura 
de Paz a todos os presentes. Aline, explicou a importância do tema no dia-a-
dia, a prática de ações enriquecedoras com as famílias, pediu aos pais que 
dediquem ao menos dez minutos do dia para conversarem com seus filhos 
sobre ações de paz, para que o entendimento do tema seja mais prático e 
proveitoso. 

ACONTECEU NA MAPEAR 
Associação Mobilizando Amigos pelo Amor 

Desfile da Semana Euclidiana-  2018 

No dia 9, aconteceu o desfile da 80ª Semana Euclidiana. Este é o quarto ano 
que a Mapear desfila desde sua fundação, em maio de 2015. Este ano foi 
apresentada, além da tradicional percussão que agita e contagia o público, 
performance circense e de capoeira das crianças e adolescentes do projeto.  
Os voluntários também participaram desfilando na “ala dos voluntários” 
mostrando ao público a sua importância na instituição, exibindo frases de 
voluntariado, respeito e amor ao próximo. 
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Aniversariantes de Agosto 

Os parabéns vão para: Maria Gabriela, Jenyffer Alves, Ivonete, Kauã, Kairo, Lara, 
Sabryna, Endrius e Professora Silvana 
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