
VOLTA DAS FÉRIAS, INICIANDO MAIS UM SEMESTRE
Nossas atividades não param. Estamos muito felizes por mais um semestre que se inicia, 
agradecemos a Deus pelo cuidado com nossas crianças e adolescentes. Iniciamos este 
semestre com muitas expectativas. 
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CORTE DE CABELO 
Mais uma Ação social realizada pelo nosso parceiro Instituto L'Oréal. Os alunos realizaram 
corte de cabelo nas crianças e nos abençoaram com latas e pacotes de leite ninho, que 
foi distribuído para as crianças.

DIA DOS PAIS 
Dia 15/08 realizamos em 
nosso projeto a 
Celebração do Dia dos 
Pais. Foi uma noite 
abençoada e de 
comunhão. Esteve 
conosco o nosso 
querido Pr. Léo, que 
trouxe uma mensagem 
abençoada. 



RETORNO KUNG-FU 
Estamos muito felizes pelo retorno do Kung-fu. Foram 6 meses de espera, as aulas voltaram 
e estão a todo vapor. Parabéns Professor Eduardo, as crianças estão amando as aulas.
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ESCULTURA PINGO D’ÁGUA 
Nossa instituição foi uma das entidades escolhidas para fazer parte montagem de uma 
das nove treliças que compõem a Escultura Olho D’água, estivemos na Lagoa do 
Taquaral com as crianças para recebermos a Placa de reconhecimento por ter feito parte 
de uma obra de arte tão importante para Campinas, na Comemoração pelos 45 anos da 
Sanasa Campinas.



FAZENDO ARTES
Nossos educandos fizeram muita arte neste mês, com dobradura, mosaico, desenhos 
criativos, pintura entre outras técnicas. Foram momentos criativos e de muita 
aprendizagem. 
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AÇÕES EDUCATIVAS
Nossa equipe e o grupo Conquistar (adolescentes de 14 e 15 anos) participaram das ações 
educativas: Atuação do profissional de nutrição no Programa Mesa Brasil, foram dois dias, 
no segundo dia nossos adolescentes puderam conhecer o SESC Campinas, foi uma 
grande experiência. 

ESCOVAÇÃO 

Nossos educandos receberam 
orientações sobre as escovações, 
higiene bucal e uso do fio dental. 
Agradecemos a Dra Nanci e Deborah 
do Centro de Saúde Santo Antônio pela 
disposição e carinho. 



CONVIDADO ESPECIAL 
Tivemos um convidado especial, o Júnior 
Refrigerente (Igreja do Nazareno Swiss Park) 
de uma maneira muito divertida 
desenvolveu com as crianças e 
adolescentes o tema sobre amizade e 
respeito. 
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KUNG FU
Neste mês retornaram as atividades do projeto Kung Fu Formando Cidadãos, através da 
nossa parceria com a Academia Wushu Campinas/ Federação Paulista de Kung Fu. Nossos 
educandos estão muito animados! 

OFICINA PEDAGÓGICA E RECREAÇÃO
Neste mês nossos educandos participaram de atividades especiais sobre cuidado com o 
outro e com os ambientes onde vivemos, nos momentos de leitura, puderam compartilhar 
histórias com os amigos e se divertirem muito nas atividades de recreação.



Entrega de medalhas
No início do mês de agosto tivemos imenso prazer em prestigiar as crianças do projeto com 
medalhas pelo campeonato de futebol que fizemos juntamente com o nosso parceiro Igor, 
que veio prestar seus serviços voluntário e somar conosco.

1

Órgão Informativo – Distribuição Interna – Agosto 2019 – Número 43

Aulas de violão
Nossas crianças estão cada vez mais felizes 
pelas aulas de violão e estão muito 
interessadas, pois a nova turma já está 

aprendendo a primeira música!

Artesanato
Nesse mês tivemos várias oficinas de 
artesanato onde as crianças puderam 
desenvolver a criatividade e coordenação 
motora!

Devocional
Tivemos devocionais maravilhosos para honra e glória de Deus, pois as crianças estão 
despertando interesse em participar dos nossos momentos. Já tivemos várias revelações de 
cantores! Glória a Deus.



A IMPORTÂNCIA DA NOSSA ALIMENTAÇÃO
Alimentação Saudável veio como tema da Semana Educativa, que teve como objetivo 
principal, a importância de ingerir alimentos saudáveis e conscientizar as crianças sobre os 
benefícios que uma alimentação equilibrada proporciona ao corpo. 
Foi possível explorar a capacidade de cada criança no desenvolvimento das atividades 
realizadas em coletivas e individuais. Realizaram pesquisas em revistas, pinturas com tintas e 
lápis de cor, confecção de lembrancinhas, momento de culinária entre outras atividades 
que permitiram total envolvimento dos pequenos com os alimentos, desde o manuseio até 
apreciação ao paladar.
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COLÉGIO OBJETIVO - ATIVIDADES RECREATIVAS
As crianças se dividiram em três grupos. Cada grupo realizou atividade diferente com 
duração média de 15 a 20 minutos. Em seguida as crianças trocaram de ambiente a fim 
de participar das atividades propostas.
Grupo 1 - Na sala foi colocado um papel Kraft no chão e uma criança deitava no papel e 
as outras iam desenhando o seu formato e depois elas pintavam juntas, aquele amiguinho 
que foi desenhado. As crianças adoraram e puderam ter uma noção do tamanho que 
elas são e como são.
Grupo 2 - No pátio os alunos iniciaram uma contação de história e os personagens da 
história estavam dento de vários balões já cheios, e conforme eles iam contando a história 
as crianças iam estourando os balões e participando da contação, as crianças se 
divertiram muito e depois realizaram uma brincadeira com bola.
Grupo 3 - Em outra sala, os alunos trouxeram várias carinhas: alegre, triste. nervoso, 
chateado, carente, tímido... e colocaram várias músicas e o que a música tocava as 
crianças iam avaliando, com a mostra das carinhas. Foi bem divertido.



SEXTA EM CENA
Foi com muita alegria que a turminha do agrupamento III B, apresentaram o teatro do 
“Rato, meu querido rato”. Trabalhando com o Projeto Sexta em Cena, em objetivo das 
crianças se relacionarem melhor e ajudar os colegas nesta socialização. Desenvolvendo 
expressão corporal, verbalização, letramento, memória e outros. Com o teatro as crianças 
desenvolvem a pronuncia das palavras, despertando o desejo pelo conhecimento.
Como é gratificante quando as crianças se divertem através de uma apresentação.
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PROJETO - “GUARDIÕES DO MEU AMBIENTE”
Trabalhando o Projeto “Meio ambiente, as 
crianças, monitores e professores 
desenvolveram várias atividades como; 
reciclagem, cuidado com as plantas e o 
meio em que vivemos, enfatizaram o 
assunto, confecção de uma maquete sobre 
o ciclo da contaminação e também 
assimilando os cuidados para evitar a 
proliferação do inseto.


