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NOVEMBRO 

Os dois meses finais do ano de 2018 foram especiais e marcados por eventos 
importantes. Em novembro aconteceu a tão sonhada viagem a Santos, a primeira 
Mostra Cultural de Artes entre outras atividades. Em dezembro aconteceu o Auto de 
Natal e a confraternização das famílias que encerrou as atividades do ano. 

Apresentação na Conferência Municipal da Criança e do 
Adolescente 

Viagem à praia de Santos 

No dia 06 de novembro, a Mapear realizou um antigo sonho de levar as crianças para 
conhecerem a praia. O destino foi a cidade de Santos por ser uma das praias mais próximas 
do interior, ter mar calmo, vasto espaço de areia, segurança, salva-vidas, infraestrutura de 
banheiros e chuveirinho. Além de passar o dia na praia, as crianças, na chegada, visitaram o 
Aquário Municipal e conheceram algumas espécies de vida marinha. Foi montado tendas 
com alimentação, bebidas e um grupo de voluntários se dispuseram a acompanhar a viagem 
e ajudar na segurança e organização do dia.  

Foi realizada no dia 12, a Conferência Municipal do CMDCA – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, quando foram discutidas propostas e ações voltadas às 
políticas públicas que assegurem a proteção e a integridade dos direitos da criança e do 
adolescente. O evento aconteceu nas dependências da FEUC. A Mapear participou, 
apresentando um pouco dos trabalhos realizados. Na ocasião, as crianças mostraram ao 
público uma apresentação de dança e também percussão,  com instrumentos feitos a partir 
de materiais recicláveis 



No dia 09 foi realizada a 1ª Mostra Cultural de Artes no Mercado Municipal. Os trabalhos 
apresentados sob o tema “Cultura de Paz” permearam o semestre e dessa forma os alunos 
junto aos educadores prepararam os desenhos e as apresentações que foram retratadas no 
dia. Durante a Mostra, o público pôde conferir desenhos sobre a cultura de paz, além de 
apresentações de dança contemporânea, coral, poesias e Maculelê. 
Famílias e o público em geral prestigiaram o evento. 
 

1ª Mostra Cultural de Artes da Mapear 
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Apresentação de Ritmos na  

Associação Atlética Rio Pardense 

No dia 25 aconteceu na AAR – Associação Atlética Rio Pardense- o segundo encontro de 
ritmos que contou com a presença de academias de danças, studios e clubes esportivos. A 
Mapear participou levando algumas crianças e mães que participam da aula de Zumba. A 
educadora Silvana Santos esteve à frente dessa atividade. 
 

  

 

Aniversariantes de Novembro 

Neste mês o bolo foi cortado no dia 16. Os aniversariantes foram:  Luis Filipe, Júlia Américo, 
Kauany, Carlos Azarias e Ana Valéria. 
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Aula Final de Zumba 
No dia 4, houve a última aula de zumba do ano. Além da aula de encerramento, uma 
confraternização entre os participantes animou ainda mais a tarde. Foram comprados 
salgadinhos e refrigerantes pelos participantes e um sorteio de brindes foi realizado 
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DEZEMBRO 

Auto de Natal 

No dia 6 de dezembro houve a apresentação do 4º Auto de Natal da Mapear. Este ano a 
apresentação aconteceu na Praça da Igreja Matriz e contou com a presença das crianças 
e de suas famílias, de convidados e do público passante. O convite para se apresentar na 
Praça da Matriz, partiu da Prefeitura Municipal que planejou para este ano, um natal 
diferenciado com diversas atrações incluindo a apresentação do Auto de Natal da 
Mapear. A cidade ganhou em presenciar uma linda apresentação de coral e teatro 
(esquete) e a instituição também, em se apresentar em um local maior 

Confraternização das Famílias  

 No dia 14, foi realizada a confraternização das famílias da Mapear para encerrar o ano 
letivo. Mais de 200 pessoas participaram do jantar oferecido às crianças, aos familiares e 
aos educadores. Para a realização desse jantar, tivemos a participação ativa de muitos 
voluntários que nos ajudaram a arrecadar alimentos e outros itens para a 
confraternização. O jantar teve início às 19: 30 com a apresentação musical e teatral das 
crianças e em seguida houve a chegada do Papai Noel, que distribuiu presentes para 
todas as crianças. Para animar ainda mais a noite, houve uma apresentação de dupla 
sertaneja, José Vitor e Amarildo, sorteio de brindes e entrega de panetones às famílias. 
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No dia 17, após o encerramento das atividades da Mapear, foi realizada a 
confraternização dos voluntários para comemorar as conquistas de 2018. Foram servidos 
aos voluntários deliciosos sabores de pizza. Jussara Simonetti agradeceu a todos pelo 
empenho e dedicação prestados à ONG durante o ano e apresentou um vídeo com fotos 
de todos, que os deixaram muito emocionados. Agradecemos a todos pela dedicação ao 
Projeto! 

Confraternização dos Voluntários 

 

Aniversariantes de Dezembro 
Neste mês o bolo foi cortado no dia 11. O aniversariante foi:  Gabriel Henrique, Jussara 

Simonetti, Ieda Rondinelli e Sônia Possebon. 
 
  

 


