
 
O ano de 2020 foi atípico devido à pandemia, mas, continuamos nossos projetos usando os 

recursos tecnológicos à nossa disposição. O desafio foi grande, mas, conseguimos atingir os 

objetivos contando com o auxílio das famílias e colaboradores.  de 2020: 

Reforço Escolar 

 
Nosso objetivo é que as crianças atinjam a alfabetização plena e tenham o conhecimento de 

matemática adequado à sua série escolar. 

Atendemos *107 crianças de *90 famílias responsáveis. Demos 884 aulas com  
70% de presenças, em média. Aulas presenciais de 18/02 a 20/03 e aulas online de 04/06 

a 11/12. Equipe:  Deivid, Letícia, Rosângela, Viviane e Denise. 

Palestra para as famílias + Integração famílias/IAE 

 
Palestras apresentadas: 

 "Comunicação Nossa do Dia a Dia" com Minoru Ueda, Master Coach, Escritor e 

Palestrante *presencial. 

 "Como ajudar as crianças em tempo de comunicação virtual" com Martha Zarza, 
Psicóloga e Palestrante *online. 

 "Ciência no cotidiano" com Alexandre Alves, estudante de Eng. de Energia e Ciência e 

Tec. e Raquel Arbex, estudante de Engenharia Biomédica (UFABC) *online. 

 “Comportamento, direitos e deveres nas redes sociais” com Plinio Monteiro, Eng. 

Mecânico, palestrante na área da ciência, filosofia e religião. Voluntário social *online. 

 "Covid-19: Como solucionar problemas através da Ciência." com Raquel Arbex, 

estudante de Eng. Biomédica e Felipe N. Ambrósio, graduação/mestrado em Eng. 
Biomédica, cursando doutorado em Biotecnociência, ambos na UFABC *online. 

O acompanhamento da evolução das crianças no reforço escolar com orientações aos pais foi 

feito através de contatos diários pelo WhatsApp, em grupos ou individuais, além das 

informações postadas nas redes sociais (Facebook, Instagram). 

Equipe:  Denise, João, educadores e colaboradores. 

Projeto Inglês em Ação 

  

Aulas de inglês, nível básico, para crianças que frequentam o reforço escolar do IAE e estão no 
Ensino Fundamental. Tivemos aulas presenciais e online até dezembro, totalizando 50 aulas, 

70% de presenças em média. Atendemos 12 crianças. 

Equipe:  Jane Santos e colaboradores. 

https://minoruueda.com.br/
https://minoruueda.com.br/


Projeto Ciência no Cotidiano 

 
O nosso tema anual visou conscientizar crianças e famílias sobre a importância da ciência no 

nosso cotidiano. Desenvolvemos durante o ano todo atividades que envolveram as crianças, 

educadores e famílias. Palestra para os pais, aulas/vídeos com atividades especiais sobre os 

temas: tipos de energia, viagens espaciais, Sistema Solar, 70 anos da TV no Brasil, etc. 

Confraternização 2020 

 
Não foi possível fazer a nossa grande festa onde reunimos famílias e colaboradores, mas, distribuímos 
172 Cestas de Natal e brinquedos para alunos e irmãos até 14 anos. 

Campanha Terceira Sala - Mais um Espaço para a Educação! 

Com a 3ª sala aumentaremos a frequência das crianças e, ofereceremos novas atividades que 

ajudarão no seu desenvolvimento. A arrecadação será usada na demolição da garagem, 

reconstrução da mesma e construção da sala multiuso em cima desta. 

     
Como colaborar? 

• Doações de materiais diversos: 

Escolar/Escritório: lápis, borracha, apontador, estojo, caneta, papel sulfite A4, tinta p/ 

impressora. Gerais: papel toalha, papel higiênico, água sanitária, álcool, etc. 

• Doações em dinheiro: Banco Itaú-Ag: 8605-CC: 06090-7-CNPJ: 09.218.084/0001/-09. 
• Campanha Romper Barreiras: com o objetivo de obter a independência financeira para 

prosseguirmos nosso trabalho, precisamos de uma receita mensal de R$5.000. Com várias 

pessoas doando pequenos valores chegaremos lá!  DOE AGORA por Cartão de Crédito. ➔ 

https://app.myguest.com.br/payment/iae ou use o QRCODE acima. 
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E a tantos colaboradores! Somente com a ajuda de vocês continuamos nossa missão! 
 


