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JULHO

O mês de Julho na Mapear foi atípico. Apesar de comemorar a 5ª Festa Caipira
houve o recesso das atividades por motivos financeiros. Em agosto, no retorno das
atividades, as crianças participaram do Desfile da Semana Euclidiana. Confira os
principais momentos das atividades.

5ª Festa Caipira da Mapear

A 5ª Festa Caipira da Mapear foi realizada nos dias 6 e 7 de julho, na sede da
Mapear. Como todos os anos, a festa teve a participação das crianças, das famílias e
do público em geral. Além de comidas e bebidas típicas, as crianças fizeram uma
quadrilha com a participação dos pais e teve sorteio de prendas. Recebemos muitas
doações de insumos, prendas e mão de obra para que a festa pudesse ser realizada.
Toda renda arrecadada dos dias de evento foi revertida ao projeto.

Recesso das atividades do 1º Semestre

Pela primeira vez a Mapear entrou em recesso de atividades no meio do ano,
acompanhando as férias escolares das crianças. Essa medida fez-se necessária
devido a situação financeira em que a Mapear encontra-se. Com o recesso,
planejou-se economizar em folha de pagamento, visto que os educadores são
horistas. Essa medida foi tomada de forma emergencial para equilibrar as finanças
da ONG. Diversos eventos estão sendo planejados e realizadas para ajudar na
manutenção das atividades, uma vez que as doações financeiras diminuíram.
Pedimos a sua ajuda para doações e a participação nos nossos eventos.
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AGOSTO

Desfile da Semana Euclidiana
O desfile da semana euclidiana aconteceu praticamente junto ao retorno das
atividades. A Mapear abriu suas portas no dia 5, e no dia 9 aconteceu o 81º Desfile
da Semana Euclidiana. A Mapear e diversas instituições desfilaram trazendo como
tema a preservação ambiental - “Euclides da Cunha: pioneiro na defesa do meio
ambiente no Brasil”. A fazenda Viveirão fez doações das mudas e sementes que
foram distribuídas ao público pelas crianças da Mapear.
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Capacitação para os educadores
No dia 29 aconteceu mais uma capacitação para os educadores com a mediadora
e MindCoach Eliana Maziero. A capacitação foi a preparação para o retorno das
atividades que teve por objetivo trabalhar o ciclo do pensamento. A mediadora
abordou a questão do pensamento negativo que traz uma gama de atitudes com
consequências desfavoráveis, as limitações que eles geram no dia-a-dia, os medos,
angústias e como saber dar um caminho adequado a eles.

Bazar da Mapear

O segundo Bazar do ano aconteceu no dia 07. Diversos itens como: roupas,
calçados, acessórios e utensílios para casa estavam à venda no Bazar. O novo
endereço no centro vem possibilitando o aumento de vendas. Toda quarta-feira
o bazar abre as portas para receber doações e venda de produtos.
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No mês de julho não houve comemoração dos aniversariantes devido ao recesso das 
atividades. Já em agosto, o bolo foi cortado no dia 13. Os aniversariantes foram: 10 
Jenyffer Alvez, Luis Otávio Sarraf e Ivonete Mendes, 14 Kauã Hayashida, 16 Lara e 29 
Professora Silvana.

Conheça e curta as nossas redes sociais

/mapear @ongmapear mapear

Colabore com a Mapear
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Aniversariantes de Agosto

No dia 29, o psicólogo Angelo Missura Neto esteve na Mapear para ministrar uma
palestra aos pais e ao público em geral sobre o tema "Pornografia na Infância x
Sexualidade Infantil“. A palestra faz parte do circuito de palestras promovidas pela
Mapear que todo mês traz um palestrante e um tema relevante para ajudar os pais a
adquirir conhecimento e informação, colaborando na educação de crianças e jovens.
Na ocasião mais de 25 pessoas participaram da palestra.

Palestra com Angelo Missura


