
 
O ano de 2021, como 2020, continua atípico devido à pandemia, mas, continuamos nossos 

projetos dentro dos protocolos definidos. Os desafios prosseguem, e são superados contando com 

o auxílio dos educadores, das famílias e muitos colaboradores.  de 2021: 

Reforço Escolar 

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

matemática adequado à sua série escolar. 

Atendemos *92 crianças de *79 famílias responsáveis. Demos 527 aulas com  
79% de presenças, em média. De 2/3 a 9/4 mesclamos aulas presenciais e online. A partir de 

13/4 somente aulas presenciais. Equipe:  Letícia, Maurício, Rosângela, Verônica e Támara. 

Palestra para as famílias + Integração famílias/IAE 

   
Palestras apresentadas (online): 

 "O bem-estar da família na pandemia e como ajudar as crianças a se manterem ativas" com 

David Sampaio, psicólogo, especialista em psicologia da infância e adolescência. 

 "Arte e Criatividade - Arteterapia" com Martha Zarza, psicóloga e palestrante. 

 "Sustentabilidade e meio ambiente: o que temos a ver com isso?" com Clodoaldo Cajado, 
engenheiro florestal pela Univ. Fed. de Viçosa, especialista em tecnologia da biomassa pelo CNPq.  

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

feito através de contatos diários pelo WhatsApp e reuniões individuais. 

Equipe:  Denise, João, Kelly, educadores e colaboradores. 

Inglês em Ação 

  
Aulas de inglês, nível básico, para crianças que frequentam o reforço escolar do IAE e estão no 

Ensino Fundamental. Aulas presenciais a partir de 18/4, totalizando 20 aulas, 88% de 

presenças em média. Atendemos 12 crianças. Equipe:  Jane Santos, Lucas, Thiago. 

Inglês para jovens – Parceria Lingopass/IAE 

O IAE participa do Empowering Talents da Lingopass, 
programa de aprendizagem do idioma inglês destinado à 

jovens em situação de vulnerabilidade social. Dez jovens 

do IAE foram contemplados com bolsas de estudo 

integral, com acompanhamento personalizado e mentoria! 

Equipe:  Alexandrine, Poliana, Denise, Letícia e João.   

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


Projeto anual Arte e Criatividade 

 
Neste ano o tema visa conscientizar crianças e famílias sobre a importância das artes e 

criatividade. Desenvolvemos durante o semestre atividades que envolveram as crianças, famílias 

e educadores. Palestra para os pais, aulas/vídeos com atividades especiais sobre os temas: as 11 
artes, releitura de Alfredo Volpi, literatura de Cordel, arte e reciclagem. 

Circuitos Internos 

 
Com a pandemia não foi possível realizar atividades externas, mas, compensamos com algumas 
atividades internas: Páscoa, Dia das Mães, Cinema com Pipoca, Jogos Educativos. 

Como colaborar? 

• Doações de materiais diversos: escolar, de escritório e de limpeza. 

• Campanha Romper Barreiras: com várias pessoas doando pequenos valores 

conseguiremos manter e aprimorar nossos serviços! DOE AGORA! 

• Campanha Terceira Sala: com a 3ª sala aumentaremos a frequência das crianças e, 

ofereceremos novas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento. DOE AGORA! 
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E a tantos colaboradores! Somente com a ajuda de vocês continuamos nossa missão! 

 


