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SETEMBRO

Confira as principais atividades dos meses de setembro e outubro, com destaque para o
Curso de Alimentação Saudável, Dia das Crianças e a segunda edição do Intermap-
Jogos da Mapear.

Reunião Pedagógica
No dia 10, aconteceu mais uma reunião pedagógica para tratar das programações futuras,
falar sobre o desenvolvimento das atividades, os aspectos facilitadores e dificultadores
encontrados com algumas crianças e programar a primeira assembleia do dado da paz. As
reuniões pedagógicas são mensais e visa tratar de assuntos comuns, trocar boas práticas e
planejar ações futuras.

1ª Assembleia do Dado da Paz
No dia 14 aconteceu a primeira assembleia para falarmos sobre as boas ações praticadas no
primeiro mês do dado da paz. O objetivo foi felicitar e compartilhar as boas ações com os
colegas e criticar o que não ficou de acordo com o proposto. Foram listadas as boas ações e
sugestões para que o comportamento e atitudes de todo grupo seja sempre melhor.

Semana da Dança
Entre os dias 17 a 21 aconteceu a semana da dança na Mapear. As atividades foram
conduzidas pela professora Silvana de Oliveira que trouxe às crianças atividades
diferenciadas e a participação de professores do Clube D’Artes que trouxeram diversos
conceitos de dança. Os resultados são evidentes nas crianças através da participação, do
sorriso e do agradecimento.

Chegada do Jabuti Titi - Mascote da Mapear
No dia 25, o jabuti chamado “Titi” chegou como mascote da Mapear. O educador e
voluntário Gabriel Rodella, presenteou a Mapear com esse animal para que as crianças
pudessem dedicar atenção e cuidados a ele.



No dia 26 aconteceu o curso de alimentação saudável promovido pelo SENAR- Sindicato
Rural, na Mapear. O objetivo do curso foi proporcionar a quase 30 pessoas, troca de
experiências, teoria sobre os alimentos e desenvolvimento de receitas saudáveis com uso de
legumes, verduras e cereais. Foram elaboradas diversas receitas como: pão de abóbora,
nhoque de abóbora, polenta de milho, bolinho de espinafre, antepasto de berinjela, salada
colorida, farofa diferente e suco de laranja com cenoura. Após o preparo, os pratos foram
degustados por todos os participantes.

Aniversariantes de Setembro

Curso de Alimentação Saudável

Os parabéns vão para:  Anahi, Luís André e Samantha
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OUTUBRO

2º Intermap – Jogos da Mapear

Entre os dias 8 e 11 de outubro aconteceu o 2º Intermap- Jogos da Mapear com disputas de
voley, futebol e queimada. As três turmas dos dois períodos participaram das disputas, a fim
de ganharem troféus e medalhas. O educador Diego Assumpção comandou os jogos das três
turmas, nos dois períodos.



Reunião de Pais

No dia 25 aconteceu a reunião de pais para alinhamento de informações
relativas a viagem a Santos que será realizada no início de novembro. Aline
Bocamino, coordenadora pedagógica, explicou aos pais sobre a documentação
necessária que deveriam providenciar para a viagem, falou sobre vestimenta,
alimentação, segurança e os passeios que serão realizados no dia.
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Comemoração ao Dia das Crianças

O dia 11 foi a data escolhida para comemorar o dia das crianças. Foi o último dia
de disputas do Intermap e premiações. Para finalizar, as crianças receberam de
almoço e lanche da tarde um lanche de hambúrguer, batatas fritas, refrigerante e
de sobremesa ganharam sorvete, geladinho, doces e pirulito de chocolate. Todos
os insumos de alimentação para este dia, foram doados por parceiros da Mapear.
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Aniversariantes de Outubro

No dia 29 aconteceu a reunião pedagógica do mês de outubro. O principal assunto
tratado foi de falar sobre a viagem à praia de Santos e a Mostra Cultural de Artes da
Mapear. Foi realizada também uma homenagem ao dia dos professores que aconteceu
no dia 15 de outubro. Todos os educadores e equipe ganharam uma lembrança, como
forma de carinho e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.
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Reunião Pedagógica

Os parabéns vão para:  Adham, Ketlyn, Eduardo, Eliezer, Samuel, João Vitor Arruda, Rogério, 
Carlos Eduardo e Jonatas.


