Acreditamos que as mudanças no mundo começam com a educação das crianças.
Desejamos que todas as crianças possam ter uma educação de qualidade que as habilite a
desenvolver todo o seu potencial e contribuir para a sua comunidade e para o mundo.
Dentro deste objetivo oferecemos várias

. Seguem dados do 1º semestre de 2017:

Reforço escolar: atendemos 74 crianças, do 2º ao 6º ano do
Ensino Fundamental, num total de 14 turmas, 519 aulas,
88% em média de participação.
O reforço escolar inclui o projeto Leitura do Brasil enfatizando
a leitura e escrita através do ensino da História do Brasil.
Equipe: Ana Jacy, Anahi, Denise, Gabriela, Tamara e
Maurício.
Palestra para os pais: 4 palestras, 41% de presenças
(média). Temas apresentados:
 IAE e a Educação (João Quiterio);
 Cuidados Básicos com as Crianças (dra. Cláudia);
 Quero Emprego! (Luciano Chagas);
 5S (Daniela Goldoni).
Equipe: Denise, João e colaboradores.
Integração família/IAE:
Realizadas 2 reuniões com os pais para acompanhamento da
evolução das crianças (escola e IAE), e saúde. 59 famílias
atendidas, 48% de participação em média.
Equipe: Denise, Glória e educadores.
Atividades comemorativas e oficinas:
Páscoa (11-12/04): oficina de dobradura e distribuição de
ovos de Páscoa para os alunos.
Contação de histórias (03/06): Tema - Monteiro Lobato.
Equipe: Educadores e colaboradores.
Circuitos educativos / atividades culturais e de lazer:
Visitamos o Sabina Parque do Conhecimento, em Santo
André, onde as crianças tiveram contato com várias ciências
de maneira bem divertida (planetário, aquário (pinguins,
tubarões, moreias), dinossauros, minicidade do trânsito, etc.).
Equipe: Márcio, Xavier, Silvéria, Sandra e colaboradores.
Projeto “Mães Agora”: atendimento às mães com o objetivo
de capacitá-las a atuarem mais efetivamente na educação dos
filhos. Encontros 1 vez por mês, aos sábados, às 14h30.
Temos 9 mães inscritas, 7 encontros foram realizados,
incluindo uma oficina gastronômica, com 68% de
participação, em média.
Equipe: Martha Zarza, oficina gastronômica: Raquel Pimentel.

Agradecemos a todos os colaboradores e à empresa Grenke.

07/2007 - 02/2014: Antiga sede
03/2014 - atualmente: Nova sede
Durante sete anos realizamos nossas atividades em local simples e pequeno. Contávamos com
uma sala de aula, uma biblioteca/escritório, cozinha e banheiro, mas, mesmo assim
conseguimos oferecer um bom atendimento a muitas crianças, jovens e suas famílias.
Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade e contando com a ajuda de vários
colaboradores ampliamos nosso espaço. Alugamos um local próximo e reformamos.
Layout da Nova Sede

Da planta acima conseguimos implantar:
 Duas salas para aulas, palestras e outras atividades.
 Biblioteca com acesso à internet.
 Escritório / Dois banheiros.
 Cozinha / Área de serviço.
Precisamos:
 Construir a terceira sala (à esquerda).
 Terminar o muro em torno da entrada.
Para que possamos completar nosso projeto e prosseguir cumprindo nossa missão precisamos
de colaboração nas diversas formas:




Voluntariado.
Doações de materiais diversos: escolar, escritório, livros infanto-juvenis, etc.
Doações em dinheiro: Banco Itaú - Ag: 8605 - CC: 06090-7

Acesse nosso site para mais informações: www. institutoacaoeducacao.org.br
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