
 

Acreditamos que as mudanças no mundo começam com a 
educação das  cr ianças . 

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 1º semestre de 2019 dentro deste objetivo: 

  

 

  
Reforço Escolar  Atividades Culturais e de Lazer 

Nosso objetivo é que as crianças atinjam a 

alfabetização plena e tenham o conhecimento 

de matemática adequado à sua série escolar. 

Atendemos *94 crianças de *76 famílias 
responsáveis. Demos 550 aulas com  

88% de presença, em média. 

Equipe:  Carla, Daniele, Deivid e Denise. 

 Museu da Energia: tour com a história do 

Museu e aula sobre a geração de energia. 

Sesc Bom Retiro: Esportes, contação de 

histórias. Internas- Páscoa: contação de 
história e atividades com voluntários da 

Grenke. Junina: filme e atividades artísticas. 

Equipe:  Silvéria, Márcio, educadores. 
 

  

 

  
Palestra para os pais  Integração família/IAE 

5 palestras, 46% de presenças, em média: 
Apresentando o IAE (João Quiterio) + 

Reinventando Espaços (Arquiteto Rafael 

Corradi); Gravidez na Adolescência 

(Psicólogfa Martha Zarza); Comunicação 
Pacífica (Psicóloga Melissa Pomaro); 

Cuidados básicos (Pediatra Cláudia Feffer); 

Viver bem com o Tempo que se Tem 

(Administradora Simone Jacot). 

Equipe:  Denise e colaboradores. 

 

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. 
2 reuniões: 4/5, 3/8. Próximas: 5/10, 30/11. 

*76 famílias atendidas,  

*46% de participação. *Média. 

Equipe:  Denise e educadores. 

 

  

 

  
Projeto Inglês em Ação  Curso de Extensão 

Aulas de inglês, nível básico, para crianças 

que frequentam o reforço escolar do IAE e 

estão no 4º ou 5º anos do Ensino 

Fundamental. 2 turmas com 7 alunos cada, 
aos domingos à tarde. 

Equipe:  Jane Santos e colaboradores. 

 Objetivo: revisar assuntos do Ensino 

Fundamental e orientar para sequência no 

Ensino Médio ou Cursos Técnicos. 

Turma aos domingos à tarde. 16 jovens, 16 
aulas dadas com 83% de presenças, em 

média. Equipe:  Maurício, Sidney e Nazaré. 

 



Projeto Reinventando Espaços 

    
Objetivo: Conscientização das crianças e famílias sobre preservação e melhoria dos espaços 
que habitamos (casa, rua, bairro, cidade, país, planeta). Atividades desenvolvidas: 

Palestra para os pais com o arquiteto Rafael Corradi, reforma da entrada do IAE: muro, 

pergolado e pintura. A desenvolver: jardim, grafitagem no muro, na comunidade, etc. 
 

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 3ª aumentaremos a frequência das crianças 
para três vezes por semana e, ofereceremos uma atividade artística e/ou esportiva que 

ajudará sobremaneira o desenvolvimento das crianças. A arrecadação será usada na demolição 

da atual garagem, 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/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. 

• Parceria O Polen: Transforme sua compra 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 for comprar será lembrado de apoiar!     

➔ http://opolen.com.br/apoiar/institutoacaoeducacao 
 

   

     
 

☺AGRADECEMOS À    

    
  

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

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/iae-terceira-sala-mais-um-espaco-para-a-educacao
http://opolen.com.br/apoiar/institutoacaoeducacao

