
FESTA DA FAMÍLIA 
No dia 14/09, realizamos nossa tradicional festa da família. Tivemos apresentações de ballet, 
hip hop e coral . Agradecemos cada família que veio prestigiar nossa festa.
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HISTÓRIA MISSIONÁRIA 
Recebemos em nosso projeto um grupo de missionários da igreja do nazareno. Pr. All Ray 
que é norte-americano, nos contou sobre seu testemunho e como Deus o transformou em 
evangelista. 

ATIVIDADE 
Durante o mês de Setembro nossas atividades com as crianças e adolescentes foram sobre 
Conhecendo Minha  Família e seus valores, nossos educandos na oficina de artes 
desenvolveram a atividade da casinha representando a família.



SETEMBRO AMARELO 
De forma dinâmica através de rodas de conversas, abordamos com nosso educandos  
sobre a prevenção do suicídio.  E para complementar nossas ações tivemos ainda  o 
encontro de jovens da Intersetorial São Quirino, onde abordamos sobre o assunto de 
como lidamos com nossos sentimentos e nossas emoções. 
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OPERAÇÃO CONTA GOTAS 
Agradecemos o Projeto Operação Conta Gotas, que de forma dinâmica e lúdica, com a 
presença do Palhaço Ziriguidum abordou o assunto sobre doenças raras, e a importância 
de respeitarmos as diferenças do outro. 



COPA ANA DIC DE FUTSAL
Iniciamos em Setembro a Copa ANA DIC de Futsal Misto 2019. Nossos adolescentes estão 
cheios de expectativas em busca do tão sonhado título. Os jogos têm sido eletrizantes e os 
gols fazem a torcida vibrar neste início de campeonato. 
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PREVENIR E CUIDAR
Tivemos a capacitação em prevenção 
e cuidados na dependência química, 

com o pastor e especialista em 
dependência química, Edson Silveira 
Gomes, foi a primeira parte de três 
encontros, agradecemos a 
disponibilidade em estar conosco, foi 
esclarecedor e muito importante para o 
nosso trabalho.

VISITA DOS ADOLESCENTES CASA MARIA DE NAZARÉ
Com muita alegria recebemos a visita dos adolescentes da instituição Casa Maria de 
Nazaré, unidade Casa dos Anjos, que vieram conhecer mais sobre o processo de 
musicalização no tambor reciclável. Resultado de uma parceria com mais seis instituições 
que juntos formamos o elenco do espetáculo integrado: Lampião e Lancelote - Arte e 
Cultura 2019 da Fundação FEAC que será exibido em novembro no teatro Iguatemi.



SETEMBRO AMARELO NO ENCONTRO DE FAMÍLIAS
Com alegria que recebemos mais de 80 familiares de nossas crianças/adolescentes para o 
Encontro de Família. Um momento especial em que são tratados temas importantes a fim 
de possibilitar o aumento na qualidade das ações com as crianças/adolescentes, bem 
como, fortalecer o vínculo e o respeito mútuo. Nossa psicóloga Monaliza P. de Arruda 
desenvolveu o tema: Setembro Amarelo, mês da Prevenção ao Suicídio e Valorização a 
Vida.
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OFICINA DE ARTES 
Nossas oficinas de artes estão a todo vapor, com atividades variadas, os educadores 
oferecem oficinas como pinturas, materiais recicláveis, recorte e colagem.  Nesse mês 
nossas crianças e adolescentes desenvolveram atividades relacionadas ao Tema Setembro 
Amarelo. 



TEMA DO MÊS
No mês de setembro trabalhamos 
o tema “Conhecendo as 
profissões” foi muito divertido 
aprender qual o papel de cada 
profissão na nossa sociedade.
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OFICINAS
Mês de muitas atividades com as crianças, trabalhando a coordenação motora, trabalho 
em equipe e amizade.

PIQUENIQUE
Fizemos um piquenique com 
nossas crianças, foi muito 
divertido, sair da rotina, brincar e 
comer bastante. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Não pode faltar nossa festa mensal dos aniversariantes do mês! As crianças ficam muito 
felizes. Agradecemos a Deus pela vida de cada um e que Ele cubra de benção a vida 
delas.



PASSEIO NO QUARTEIRÃO
Nosso passeio pelo quarteirão foi magnífico! As crianças puderam conhecer alguns 
espaços que temos em volta da nossa unidade como: prédios, barracas de frutas, 
academia, consultórios, escola de mecânicos, semáforos, guia de acessibilidade (faixas 
em relevo no chão) e outras descobertas. Foi muito prazeroso, as crianças ficaram 
encantadas, em apenas uma volta no quarteirão adquirimos vários conhecimentos.
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PARQUINHO
Para melhorar ainda mais o dia 
a dia das nossas crianças, foi 
trocada a areia do tanque. 
Quanta alegria no rostinho 
deles quando puderam brincar 
com seus baldinhos, pás e 
rastelos novamente. O tanque 
de areia é muito importante 
para proporcionar momentos 

alegres e divertidos fora da sala 
de aula.



SEXTA EM CENA
Foi com muita alegria que a turminha do agrupamento III A apresentou o teatro da 
“Natureza”. Momento de ouvir e refletir sobre a chegada da primavera, incentivando a 
observação do local em que se vive, respeitando as flores e ao meio ambiente.
O Projeto Sexta em Cena tem o objetivo de incentivar as crianças a se relacionarem 
melhor e ajudar os colegas nesta socialização. Desenvolvendo expressão corporal, 
verbalização, letramento, memória e outros. Com o teatro as crianças desenvolvem a 
pronúncia das palavras, despertando e dando oportunidades a cada criança a descobrir 
o mundo, a si próprio e a importância da arte na vida humana.
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TEATRO DA SANASA
Finalização do projeto “Guardiões do Meio Ambiente”, com a presença da peça teatral 
“ETA ESPONJA E ETE ESFREGÃO”. (GRUMALUC).
Momento de muita atenção, as crianças ficaram vidradas, com os olhinhos brilhando e 
não queriam perder um momento se quer da apresentação. Esta apresentação mostrou 
como é o processo que a água passa até chegar nas nossas torneiras de casa.
Tivemos também os personagens da natureza que vieram contar para nós como eles 
estavam vivendo na natureza com tanta sujeira e o que podemos fazer para ajudá-los.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Todo mês nos divertimos muito comemorando 
com os aniversariantes mais um ano de vida.  O 
tema da decoração da nossa festinha foi 
primavera, já que entramos na estação mais 
florida do ano!! Feliz aniversário, turminha, e seja 
bem-vinda, Primavera!!


