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Editorial
No ano passado, em 2020, e no ano anterior, em 2019,
exatamente nesta mesma época, escrevi esse microconto: “o céu cinza com nuvens brancas esparsas. o clima
seco que desumedece as vistas. o casaco de linha amarrado no pescoço para não resfriar o corpo. a queimada
no mato alto. a fuligem que cai na varanda da casa e na
roupa do varal. o laranja de são joão floresce no cipó da
cerca. o outono, aos poucos, anuncia que, mais dia menos dia, tem festa junina, fogueira e pinhão”.
Escrever microcontos tem sido um ritual que me dá
alegria e respiro, pois eles são pequenas crônicas de momentos e situações vividas por nós e pelos que estão a
minha volta.
Escrever tem sido, para muitas mulheres, um lugar de
escape, libertação, rebeldia, autoconhecimento. Por isso,
falar, escrever, ler, cantar, usar bem as palavras é algo que
nós temos de melhor e a ser aperfeiçoado.
Por elas inventamos a nós e ao mundo. Damos sentido
e significado àquilo pelo que passamos, que guardamos,
que queremos lembrar ou esquecer.
Pelas palavras informamos e nos conectamos e é para
isso que serve este Jornal. Com sua periodicidade e regularidade gera um ritual que envolve e põe em relação
as pessoas que o fazem e as que o esperam, o leem e fazem algo com aquilo que ficam sabendo e conhecendo.
Neste exemplar, conhecemos as ações comemorativas
ao mês da Mulher, com o questionamento sobre o que
é ser mulher hoje; as ações de conscientização e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, como a
Campanha Maio Laranja, o Sarau Quebrando o Silêncio; a inauguração do CRAS, um serviço de utilidade
pública, como resultado de mobilização popular; os de-

safios e conquistas do ambiente virtual para o ensino
nas escolas; as formações da 14ª Conferência Municipal da Assistência Social de Campinas, adaptadas ao
modelo à distância e as atividades corporais e manuais,
presenciais e virtuais, que o CECCO Toninha continuou mantendo durante a Pandemia de Covid-19.
Reafirmo a ideia de que criar e alimentar rituais no
dia a dia são atos e hábitos importantes e necessários,
que nos conectam à vida, ao coletivo, a um imaginário,
à natureza, à uma cultura.
O microconto no início do texto remete a um ciclo
da natureza, que se repete, pelo qual esperamos, aguardamos, com felicidade e entusiasmo e que ainda assim,
quando surge, quando acontece, surpreende. É um
paradoxo que traz o novo no que é esperado, mas que
sempre chega diferente, porque também nós não somos as mesmas e os mesmos.
O cipó laranja anuncia a época das festas juninas, de
Santo Antônio, São Pedro e São João, com suas fogueiras quadrada, circular e triangular e seus mastros ornados com fitas coloridas e símbolos católicos. As festas são a oportunidade de ritualizar o ciclo do plantio
e da colheita, da fartura, da vida que está presente na
semente que vinga e se transforma em alimento, que
sana, que nos mantém em pé, e do fogo que nos carrega
de energia e transforma milho em pipoca.
Ainda que não possamos festejar presencialmente,
o ritual existe para ser feito e repetido nos pequenos
lugares onde estamos e nos encontramos. Festejar porque estamos aqui, há vida e continuamos para relembrar e honrar a memória de quem. Festejar, porque nos
cabe mudar os rumos perversos e os desgovernos que
causam danos e tentam impossibilitar o sonho de um
mundo melhor e de bem viver.
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14ª Conferência Municipal da
Assistência Social de Campinas
D

evido a Pandemia do Covid-19 seguindo as recomendações de distanciamento social, a Conferência da Assistência Social de Campinas acontecerá de
forma remota através de plataforma virtual nos dias
12 e 13 de Agosto.
Dia 12 das 09h às 11h30 e no dia 13 das 09h as 14h30
com intervalo durante o horário de almoço

Acontecerão também encontros formativos anteriores com palestrantes abordando importantes temas. Nos

dias 02, 03,04,05 e 06 de Agosto. Fiquem ligados que os links e horários serão disponibilizados em breve

Mas afinal, você sabe o que é e como acontece uma Conferência??

A

s conferências acontecem no âmbito de todas
as Políticas Públicas do Brasil e são espaços amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas e levantamento de propostas e estratégias de organização. Sua principal característica é reunir governo
e sociedade civil organizada para debater e decidir as
prioridades nas Políticas Públicas nos próximos anos.
As Conferências da Assistência Social são realizadas
em três instâncias: Municipal, Estadual e Nacional.

Na etapa Municipal, podem participar todos
os sujeitos envolvidos na Assistência Social e
pessoas interessadas nas questões relativas a
essa Política.
Já nas Conferências estaduais, participam os delegados, eleitos nas Conferências Municipais. Na Conferência Nacional, participam os delegados eleitos nas
conferências estaduais.
A Rede SUAS de Campinas vem se organizando
para a realização da Conferência Municipal da Assistência Social. Reuniões online convocadas pelo Conselho Municipal da Assistência Social tem mobilizado
os trabalhadores e Sociedade Civil para discussões
sobre possibilidades e desafios da realização de uma
ação como essa durante uma Pandemia, com distanciamento Social.

P

ara a realização de uma Conferência é formada
uma Comissão contendo representantes do governo e da sociedade civil que fica responsável pela organização dos processos anteriores ao dia Conferência.
Geralmente é execultada em dois dias. A Conferência tem início com uma Abertura Solene com figuras
públicas, representantes dos trabalhadores e da Sociedade Civil. Durante esse perído também é realizada o
uma apresentação Cultural e leitura e aprovação do regimento que rege a Conferência. A partir dessas ações
são formados Grupos de Trabalhos que serão divididos
por “eixos”. Cada grupo discutirá um tema pertinente
ao eixo em que se inscreveu sobre a Assistência Social em Campinas. Após as discussões em grupos são
realizadas as apresentações, com o conteúdo de cada
grupo, para serem apreciadas e aprovadas por votação
dos participantes em reunião planária. Assim são definidas as propostas da Conferência Municipal. Por fim
também é realizada a eleição dos Delegados, que serão
representantes do Município na Conferência Estadual
e levarão as demandas da Cidade de Campinas. Vale
ressaltar que devido a nova forma de realização on-line,
esse procedimento pode sofrer alterações.

Sua Participação é muito importante
para a continuidade de fortalecimento
do Sistema Único da Assistência Social

Leticia Xavier - Projeto Gente Nova
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Progen realiza ações de mobilização contra o Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e adolescentes

A

s 4 unidades do Progen realizaram no mês de maio ações de conscientização e proteção às crianças e
adolescentes. Esse tema é bastente trabalhado pelas equipes durante diversos momentos ao longo do
ano, mas no mês de maio ganha ainda mais intensidade devido a LEI No 9.970, DE 17 DE MAIO DE 2000.
que institui o 18 de maio como a data símbolo do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes.

Progen Vila Bela

O

Progen Vila Bela, realizou várias ações para
mobilização de seus participantes e comunidade com intuito de informar e prevenir as situações de violação de direitos das crianças e adolescentes.
Foram elaborados cartazes informativos que foram fixados na unidade. Também foi realizada
uma LIVE sobre a temática, ressaltanto aos participantes, famílias e seguidores a importância de discutir o tema, bem como informar quais os canais
de denúncia em casos de suspeitas.
Como ação na comunidade, a unidade contou
com um carro de som que percorreu o bairro na
região próxima ao Progen, com uma mensagem da
equipe para a mobilização de todos, entendendo
que é dever do Estado, da família e da comunidade
a proteção integral das crianças e adolescentes. Na
mensagem também foram informados os canais
de comunicação para denúncia caso haja suspeita
de negligência, exploração, violência, crueldade e
opressão conta uma criança ou adolescente

Progen Garcia - SESF

O

Progen unidade Garcia também realizou ações para
mobilizar a população. Além da Produção de um vídeo explicativo de conscientização sobre o tema uma dupla
psicossocial, participou da Live realizada em conjunto com
a unidade Vila Bela e esclareceu questões que contribuiram
para a divulgação de informações para a população.
Caso não tenha conseguido acompanhar a live. Você pode
assistir a gravação através da página do Facebook:
https://www.facebook.com/ProjetoGenteNova

Equipe Vila Bela e SESF- Projeto Gente Nova
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Progen Satélite Íris I

O

Projeto Gente Nova – Satélite Iris através das suas ações na Proteção Social Básica, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
– 06 a 14 e CCII, Realizou no mês de Maio, ações referente a Campanha Maio
Laranja, junto aos participantes, equipe e comunidade. É importante ressaltar que devido ao contexto da Pandemia da COVID – 19, seguindo as Notas
Técnicas Nº 01 e 02 da SMASDH, as medidas de proteção para minimizar a
propagação do vírus, foram tomadas; além das ações estarem alinhadas às estratégias metodológicas do Plano de Trabalho. Foram planejadas e executadas
as seguintes atividades: Formação da temática com toda equipe; elaboração e
entrega de jogos temáticos às crianças e adolescentes; construção e entrega do
símbolo (Flor amarela e laranja) aos participantes; elaboração e gravação de
uma música temática com autoria de uma participante; intervenção cultural
nos grupos de convivência e construção de uma faixa que foi exposta na frente
da unidade como forma de conscientizar toda comunidade. Porque prevenir é
cuidar e cuidar é um direito! Contra qualquer tipo de violação contra criança
e adolescente!

O

Progen Bassoli

Progen unidade - Jardim Bassoli - Unidade IV, desenvolveu atividades culturais de conscientização para o
enfrentamento do abuso e exploração sexual, contribuindo
no fortalecimento da data 18 de maio.
Foram promovidas ações de conscientização na comunidade através do Espaço Intergeracional, em atividades que
ocorrem semanalmente em uma das quadras da comunidade. com a elaborção de um varal informativo que deu
visibilidade aos canais de denúncia, além de convidar a comunidade para participar do Sarau Quebrando seu Silêncio, que neste ano aconteceu através de uma Live devido
as recomendações de distanciamento social causadas pela
Pandemia do Covid-19. Mesmo online a ação teve com
objetivo dar continuidade ao fortalecimento dos vínculos
incluindo ações nas Mídias Sociais do Progen, seja no Instagram ou Facebook.
É através da arte que crianças, adolescentes e adultos da
comunidade Jardim Bassoli, Parque Floresta e Residencial
São Bento, encontram espaço de diálogo e expressão para
dar visibilidade aos canais de denúncia.
Se você suspeitar que uma criança ou adolescente esteja sendo vítima de qualquer forma de
violência, não se cale, denuncie, faça a sua parte!

Faça Bonito, denuncie:
Disque 100

ou ligue para o Conselho Tutelar através do 0800 770 1085.

Equipe Satélite e Bassoli - Projeto Gente Nova
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Ser escola em tempo de Pandemia - Desafios e Avanços

C

om os distanciamentos necessários durante a quarentena da COVID-19 as escolas tiveram que se
reinventar para que o aprendizado não parasse. Foram,
e ainda são, tempos de desafios para os alunos, pais e familiares, professores, funcionários e a escola como um
todo.
Temos escutado, em muitas instâncias, que o ano de
2020 foi um ano perdido para a Educação, mas queremos lançar aqui um olhar diferenciado. Reconhecemos
que este ano foi sim bastante prejudicado, mas dizer que
foi perdido derruba várias conquistas importantes que
alcançamos.
A primeira e talvez mais importante conquista de 2020
foi a maneira como atingimos um nível muito profundo
de aproximação entre escola e família. Muito além das
reuniões de pais onde familiares e responsáveis comparecem a escola, com pressa muitas vezes apenas para saber das notas e faltas de seus filhos, esse distanciamento
possibilitou que os pais pudessem conhecer essas crianças como alunos, se envolvendo com as aprendizagens,
cuidando do momento de realizar as tarefas, o local
onde as realizar, bem como a postura, concentração e dificuldades de seus filhos. Essa sempre foi a tão sonhada,
pela escola, participação efetiva da família na educação
de nossas crianças.
O distanciamento presencial exigiu dos professores um
reinventar-se como educador, repensar em como atingir
seus alunos a distância. Sabemos da existência de inú-

meras ferramentas digitais que nos aproximam de quem
está longe, mas pensar isso como possibilidade de “sala
de aula” ainda era um desafio gigante para nossos professores que estudaram em uma escola muito diferente
dessa que conhecemos, onde não havia nem mesmo internet, os telefones eram fixos nas casas e quase ninguém
possuía um computador em casa.
Aprimoramentos tecnológicos e estudos constantes
se fizeram necessários para que os professores, que em
vários casos não faziam uso das tecnologias digitais nas
suas aulas, pudessem hoje, após um processo de familiarização, conscientização, implementação, integração e
evolução, perceber a tecnologia intimamente ligada ao
seu planejamento, articulando aos conteúdos curricula-

Equipe Gestora – E.E. Profa. Rosina Frazatto dos Santos
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res ao contexto social dos estudantes. A tecnologia passou a se apresentar como um recurso para a produção
do conhecimento, uma aliada, não mais um tabu.
Neste momento de reinvenção didática temos que salientar a criatividade dos professores que enfrentaram
as dificuldades e se desafiaram através de vários recursos. Aqui, na E. E. Profa. Rosina Frazatto dos Santos
os docentes passaram a se comunicar constantemente
com os alunos, pais e responsáveis através de grupos de
WhatsApp e Facebook. Criaram avatares de si mesmos
para estar mais próximos dos alunos, usaram as paredes de suas casas como apoio para as aulas gravadas
em vídeo para esclarecimentos de dúvidas e até mesmo
criaram mini salas de aula para gravar suas instruções
aos alunos, além das leituras semanais da Rádio Rosina
que continua ativa e no ar através dos grupos WhatsApp
e Facebook com leitura de professores e alunos.
Mesmo diante dos muitos esforços lembramos que
nada substitui a presença do professor e seu contato
com o aluno presencialmente. Reforçamos que, em especial no processo de alfabetização, a relação aluno e
professor é fundamental e o ano de 2021 vai ser bastante desafiador para todos nós. Teremos que cuidar
das fragilidades e das potencialidades. Das fragilidades
através de um plano de recuperação bem estruturado,
pois não queremos que nenhum aluno fique para trás.
As famílias devem preocupar-se para que os alunos
não abandonem a escola. Afinal o risco de evasão depois desse longo período em casa é preocupante para
toda a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
Quanto as potencialidades temos que cuidar para que

os vínculos criados entre pais e filhos na realização das
tarefas e uso das tecnologias por parte dos professores
não se percam na retomada das aulas presenciais.
É importante lembrarmos que quando as aulas retornarem de forma regular, não serão os professores que
voltarão a trabalhar. São as aulas que voltarão a acontecer dentro da escola de maneira regular. Os professores
não deixaram em nenhum momento de dar suas aulas
e de trabalhar de forma dedicada. A E.E. Profa. Rosina
Frazatto dos Santos também reconhece e agradece ao
apoio das famílias que ampliaram a escola para muito
além de nossos muros em momentos tão desafiadores.
Pense nisso.

Equipe Gestora – E.E. Profa. Rosina Frazatto dos Santos
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Casa de Maria de Nazaré – Casa Hosana promove atividades voltadas à luta das mulheres

A

Casa Hosana realizou em suas redes sociais uma
série de atividades voltadas para o dia 08 de Março, estendendo, assim as homenagens às mulheres durante o mês inteiro.
Durante as atividades desenvolvidas a Casa Hosana
contou com a colaboração de algumas mulheres, mães,
tias, e avós dos usuários, acerca da participação com depoimentos e frases do que para elas significavam a definição “O que é ser mulher”.
Seguem alguns dos depoimentos: Thalita, mãe da usuária Laura, diz: “somos únicas, insubstituíveis, desenhadas a mão, sem receita pronta. Somos multitarefas, plural, amor, força, luta e vitória.” Já Letícia, mãe do usuário
Ryan, diz que “a mulher tem uma força interior muito
grande que nos permite ser mãe, trabalhar, superar obstáculos com serenidade, amar e perdoar.” Também foi
escrito um emocionante texto pela Patrícia, mãe do usuário Pedro, que foi transformado pela Organização em
um lindo vídeo que comoveu a todos.
Na data 11 de Março também foi realizada na página
do Facebook da Casa Hosana uma entrevista com a Soeli
Gava - representante da Associação de Moradores do Satélite Iris. Sueli foi convidada por conta de sua representatividade como uma mulher em um papel de liderança,
desde 2001 quando passou a residir na região, visando

mudar com a força, mas também pela delicadeza que
cada mulher tem”.
As atividades em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher a Casa Hosana fazem parte da proposta do
Plano de Trabalho da Organização. As atividades do
grupo de mulheres ocorrem de forma remota quinzenalmente, e quando são tratados diversos assuntos
trazidos pelos familiares dos usuários. Antes da pandemia o grupo se reunia todas as semanas e quando
realizavam diversas atividades como: decoupage, fuxico, pintura em pano de prato, hidroginástica entre
outros. A Casa Hosana visa promover um encontro
entres as mulheres do território e através das atividades, promover um espaço de aprendizagem, lazer , e
reflexão para que seja possível fortalecer vínculos, e
ser um canal de conscientização e acesso aos direitos
e deveres sociais.

a melhoria para o bairro. Desde 2003, ela é atuante
na Associação a convite de José Alves e vem fortalecendo a população para reivindicar melhorias como
pavimentação e ônibus além de circular no bairro e
participar de mobilizações, ajudando a transformar a
realidade de todos.
Sobre ser mulher, Soeli diz: “Nós mulheres podemos
Equipe Cassa Maria de Nazaré - Casa Hosana
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Inauguração do CRAS Laudelina de Campos Mello

O

CRAS foi inaugurado oficialmente no dia 14 de
abril de 2021, no prédio localizado na rua Alípio
Pereira, 79 - bairro Pq. Floresta l. O evento contou com
a presença da equipe do CRAS, amigos de Laudelina de
Campos Mello que atuaram com a homenageada no
sindicato das trabalhadoras domésticas de Campinas,
autoridades públicas municipais e imprensa oficial.
A implantação de mais um serviço de Proteção Social
Básica faz parte do Plano de ações do governo municipal e atende à reivindicação da população usuária, em
especial das mulheres moradoras do Jd. Bassoli. Elas
foram ativas no Fórum de Assistência Social Noroeste
ao apontar a necessidade de um CRAS nesta região e
reivindicá-lo nas últimas Conferências Municipais de
Assistência Social.
O CRAS vai atender a população dos bairros Pq Floresta l, ll, lll, e lV, Pq São Bento, e Jd Bassoli, totalizando aproximadamente 7 mil famílias. A unidade conta
inicialmente com uma dupla psicosocial, uma dupla de
cadastradores do CAD ÚNICO, uma agente de ação social, uma agente administrativa e vigilantes que se alternam para zelar pelo patrimônio e pelo cumprimento
das normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias
no contexto da Pandemia do novo coronavírus. As atividades coletivas de promoção da cidadania (oficinas,
palestras, grupos de beneficiárias do Bolsa Família, Viva
Leite, BPC/LOAS, entre outros) estão suspensas enquanto perdurarem os decretos das autoridades sanitárias diante do risco de infecção pela COVID19, mas os
atendimentos individuais presenciais seguem a todo vapor (preferencialmente agendados pelo telefone), assim
como aqueles feitos por meio do WhatsApp do CRAS
Laudelina.

No decorrer do ano e conforme a vacinação avance,
outras ações planejadas pela equipe do CRAS poderão
ser executadas de forma gradual, ou seja, com um número reduzido de usuárias, observando o distanciamento
social e os demais cuidados necessários. Para que isso
aconteça, solicitamos que a população usuária do serviço evite ir com mais de um acompanhante, que crianças
também utilizem máscara e que, caso a pessoa atendida
adulto, idoso e ou criança apresente quadro respiratório
agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros
sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda
do olfato ou paladar e diarréia, procure atendimento de
saúde, e utilizem os canais remotos de comunicação do
CRAS, tais como telefone, WhatsApp, e-mail e a página
do serviço no Facebook.

Telefone e WhatsApp: 3261-5483

(salve este número na agenda de seu smartphone)

E-mail: cras.laudelina@gmail.com
Facebook: CRAS Laudelina Campinas

Equipe CRAS - Laudelina de Campos Mello
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Família e escola descobrindo caminhos

D

esde o mês de março de 2020, vivenciamos um
fenômeno incomum. Devido a pandemia do
Covid-19 as escolas fecharam suas portas por tempo
indeterminado e nós jamais imaginávamos que esta
situação fosse durar por tanto tempo, e assim vimos
o ano de 2021 começar com as mesmas restrições e
incertezas. Com os portões das escolas fechados a
sociedade precisou repensar o sentido do fazer educativo, do trabalho pedagógico e seus espaços regulares de atuação. Desde então, muitas casas se tornaram verdadeiras escolas, pais se descobrindo grandes
mestres e os professores expandindo suas salas de
aula para dentro dos quartos, cozinhas e salas de estar das famílias brasileiras. Diante desta nova realidade, famílias e professores precisaram unir forças para
dar prosseguimento ao aprendizado das crianças.
No CEI Cláudia Maria Luz Xavier, situado no Residencial Parque São Bento, onde os trabalhos nunca
pararam desde o início da pandemia as educadoras
em conjunto com a gestão da escola, buscam constantemente manter o contato ativo com as famílias
das crianças. Grupos no WhatsApp, encontros online em plataformas de reuniões, ligações telefônicas e
mensagens são as principais ferramentas utilizadas
nesse período. Através delas as crianças podem realizar atividades, tirar dúvidas, conversar com sua

professora da turma e permanecerem atuantes e participativas no planejamento escolar.
Nesta relação de aproximação mesmo que de forma virtual descobrimos que apesar de fundamentais
neste momento, os recursos tecnológicos não são os
únicos necessários para a continuidade do trabalho
pedagógico. Vimos ressurgir com força e com uma
certa urgência aquele antigo e batido discurso escolar da importância da integração escola-família.
A comunicação da escola com a família deixou de
ser facultativa, esporádica e passou a ser fundamental, o verdadeiro pilar da educação das crianças. Esse
momento difícil de crise sanitária colocou luz sobre
uma luta que acompanha a trajetória da escola e dos
docentes, que é a importância da participação efetiva
das famílias na vida escolar das crianças.
Através destas novas experiências vivenciadas por
pais e professores, foi possível constatar que a integração entre família e escola são os verdadeiros fios
condutores do processo educativo das crianças. No
mês de maio, as crianças foram recebidas na escola
junto com as famílias para um momento de acolhimento e integração, com o objetivo de retomar as atividades presenciais. Em tempos de pandemia e fora
dela, que essa convivência seja cada vez mais incentivada e aprofundada. As crianças agradecem!

Prof. Maria Vânia Messias - CEI “Cláudia Maria Luz Xavier”

11

Campinas, 1º Semestre 2021

Conheça um pouco das atividades do Centro
de Convivência e Cooperativa Toninha
Rua Monteiro de Camargo,334, Jardim Garcia
TELEFONE : 3272-0378
Linhas de ônibus que passam próximo:
240 – Jardim Garcia; 249 – Pq. Dos Eucaliptos

O

CECCO Toninha integra a rede de atenção psicossocial do SUS de Campinas-SP. Faz artide Convivência
e Cooperativa
Toninha
culação da Saúde com a Cultura, Educação e Centro
Esporte,
entre
outros,
com o objetivo de perRua Monteiro de Camargo,334, Jardim Garcia
mitir a convivência e possibilitarTELEFONE
a participação
de novos encontros, atuando em um modelo
: 3272-0378
Linha de onibus que passam próximo:
comunitário de atenção à saúde.240 – Jardim Garcia; 249 – Pq. Dos Eucaliptos
Segunda

• As produções de vídeo estão
no nosso Facebook (Cecco
Toninha), acompanhe nossos
conteúdos; Seja nosso amigo!
* Atividades transmitida via
Googlemeet.(O link e enviado via WhatsApp próximo ao
horário da atividade).
*As atividades presenciais são
realizadas com grupos de no
máximo 8 pessoas,respeitando todas as medidas de proteção e distanciamento.
Para participar das atividades
presenciais faça contato conosco, para obter mais informações

Terça

08:15 – 9:15
Movimento Vital
Expressivo Praça
dos
trabalhadores
Marina
+(presencial e
Vertual)

09:00 – 11:00
Reiki
Neger
(com
agendamento)
Presencial

09:30 – 11:30
Oficina
Ambiental
(Praça dos
Trabalhadores)
Marina
+ (Presencial)

09:00 – 10:00
Oficina de
Canto
Marcelo
+ (Presencial)

Quarta
08:15 – 9:15

Lian Gong

Praça dos
Trabalhadores
Marina
+(presencial)

10:00 - 11h00
Programa
''Cecco
Com Você''
•produção de
video
Equipe Cecco
Toninha

Quinta
08:00 – 09:00
Movimento Vital
Expressivo
Marina
+ (Presencial e
virtual)
Local – Sede A.M.
jardim Londres
08:30 – 09:30
Grupo de
Caminhada
Neger

14:00 – 16:00
Mosaico
Neger/ Maria Luzia
+ (Presencial)

10:00 – 11:30
Oficina de
comunicação
Marcelo/Marina
+ (Presencial e
virtual)

14:00 - 17h00
Reunião de
Equipe

09:00 – 11:00
Oficina
Ambiental
Maria Luzia

09:30 – 11:30
Oficina de Teatro
Marcelo
+ (Presenciais)

14:00 – 16:00
Oficina Ateliê
Aberto
Maria Luzia/ Neger
+ (Presencial)
10:00 – 12:00
Programa
Invocações
•(Programa de
entrevista)
(Mensal toda
ultima quarta-feira
do mês)
Oficina de
Reaproveitamen
to dos Alimentos
2º Quarta-feira
do mês
Marina
+ (Presencial)

09:30 – 11:30
Venda de Verdura na
Horta
Maria Luzia/Marina
10:00 – 11:30
Roda de Musica
Marcelo
+(Presencial)

(Quinzenal 1º e 3º
quarta)
09:00 – 11:00
Mosaico
Neger
+ (Presencial)

Sexta
08:30 – 90:30
Relaxamento
Alongamento
Neger
(forma virtual e
presencial)

14:00 – 16:00
Pintura em
Tecido
Maria Luzia
+ (Presencial)

14:00 – 16:00
Roda de Musica
Marcelo
# (presencial)

• As produções de vídeo estão no nosso Facebook (Cecco
Toninha),acompanhe nossos conteúdos;
conteúdos; seja nosso amigo.
Equipetransmitida
- CECCOviaToninha
# Atividades
Googlemeet.(O link e enviado via

10:00 – 11:30
Oficina de
Reutilização de
Materiais
Neger
+ (Presenciais)

14:00 – 16:00
Oficina de
Criatividade
Neger/Marina
+ (Presencial)

15:00 – 16:00
Roda de Conversa
(Via Skype)
Marcelo
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Colabore com Progen

Curta nossas Redes Socias

ProjetoGenteNova

www.progen.org.br

@projetogentenova

