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.
oferecidas no ano de 2018 dentro deste objetivo:

Reforço Escolar
Nosso objetivo é que as crianças atinjam a
alfabetização plena e tenham o conhecimento
de matemática adequado à sua série escolar.
Atendemos *86 crianças de *70 famílias
responsáveis. Demos 1038 aulas com
*86% de presença. *Média. Equipe:
Carla, Daniele, Denise, Jennifer e Tamara.

Atividades Culturais e de Lazer
Catavento: Várias atividades como
Laboratório de Química, Submarino, Nave
Espacial, Se Liga no Lego; Sesc D.Pedro II:
Alimentação saudável, atividades circenses.
Cinema+Pipoca: Filme “Extraordinário”,
tema abordado: “bullying”, lanche saudável.
Equipe: Silvéria, Márcio, educadores.

Palestra para os pais
9 palestras, 38% de presenças, em média:
Aluno+Escola+Família (Ana Cristina);
A Evolução da Família (Manolo Quesada);
Lidando com a Influência da Tecnologia na
Família (Liliane Ferreira); Empregos e
Carreira (Denise Brianza); Comida de
Verdade! (Simone Jacot); Três Poderes e
Eleições (Joelson Pedro); A Difícil Arte de
Seguir em Frente (Martha Zarza); Educação
Financeira (Robson Ramos).
Equipe: Denise e colaboradores.

Integração família/IAE
Acompanhamento da evolução das crianças
no reforço com orientações aos pais.
Apresentamos as atividades do IAE no
semestre, atividades futuras, orientações
pedagógicas, de saúde e lazer.

Projeto “Mães Agora”
Atendimento às mães objetivando capacitálas a atuarem mais efetivamente na educação
dos filhos. 8 mães atendidas, 5 oficinas
realizadas, 65% de participação em média.

Curso de Extensão
Objetivo: revisar assuntos do Ensino
Fundamental e trabalhar com questões de
concursos. Duas turmas aos domingos, das
14h às 17h. Atendemos *15 jovens e
adultos. Aulas extras à noite. *Média.
Equipe: Maurício, Sidney e Nazaré.

Equipe: Martha Zarza.

4 reuniões - 5/5, 30/6, 6/10 e 1/12.
*70 famílias atendidas,
*55% de participação. *Média.

Equipe: Denise e educadores.

Confraternização 2018

Apresentamos as realizações do ano e distribuímos sacolinhas de Natal para os alunos e irmãos até
14 anos. Várias atividades com a participação dos alunos, famílias, educadores e voluntários.

Projeto Alimentação Saudável

Atividades realizadas durante o ano como palestras, vídeos, lanches, horta em garrafas Pet,
com o objetivo de conscientizar as crianças e famílias sobre alimentação saudável.
Campanha Terceira Sala - Mais um Espaço para a Educação!
Hoje contamos com duas salas, onde realizamos as aulas de reforço escolar, palestras,
reuniões com os pais e outras atividades. Com a terceira sala aumentaremos a frequência das
crianças para três vezes por semana e, além do reforço em português e matemática,
ofereceremos uma atividade artística e/ou esportiva que ajudará sobremaneira o
desenvolvimento das crianças. A arrecadação será usada na demolição da atual garagem (que
está condenada), reconstrução da mesma e construção da sala multiuso em cima desta.

Para atingirmos este objetivo iniciamos a campanha através do Vakinha.
Para contribuir basta acessar o link abaixo:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/iae-terceira-sala-mais-um-espaco-para-a-educacao

Outras formas de colaboração:
•
•

•
•

Voluntariado.
Doações de materiais diversos:
Escolar: lápis, borracha, apontador, estojo, caneta, lápis de cor, guache, etc.
Escritório: papel sulfite A4, canetas p/quadro branco, tinta p/ impressora Epson L355, etc.
Materiais gerais: papel toalha (banheiro), papel higiênico, água sanitária, álcool, etc.
Doações em dinheiro: Banco Itaú-Ag: 8605-CC: 06090-7-CNPJ: 09.218.084/0001/-09.
Parceria O Polen: Transforme a compra de eletrônicos, livros, etc. em educação para
crianças. Quando fizer uma compra online usando O Polen, uma comissão de venda das
lojas é doada para o IAE. Ative o aplicativo no navegador e sempre que você for comprar
será lembrado de apoiar!
http://opolen.com.br/apoiar/institutoacaoeducacao

☺AGRADECEMOS À

Tryz

E a todos os colaboradores! Somente com a ajuda de vocês continuamos nossa missão!

