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Caros leitores, mais um ano está chegando ao fim 
e com ele mais uma edição do nosso jornal Co-

munidade Ativa repleto de conteúdos do Progen e dos 
Parceiros dos territórios de Campinas.

É verdade que o ano de 2022 trouxe uma sensação de 
término de pandemia com as retiradas das obrigações 
de utilização de máscaras na maioria dos lugares e vol-
ta de eventos e ações com grande número de pessoas. 
Porém, devemos lembrar a todo momento que apesar 
disso, ainda há pessoas se contaminando e o núme-
ro de casos vem aumentando nos últimos meses. Por 
esse motivo é muito importante que todos tomem as 
vacinas já disponíveis para cada faixa etária. Incluin-
do as crianças e adolescentes e para ajudar neste apelo 
o Conselho Tutelar da Região Noroeste de Campinas, 
participa desta edição do nosso jornal falando so-
bre a importância das vacinas e trazendo o artigo 14º 
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que 
orienta sobre a obrigatoriedade de vacinar esse público.

Seguindo com as ações descritas aqui neste periódi-
co, a escola Emef Benevenuto trouxe a experiência do 
Recreio Amigo, projeto que ajudou a diminuir as situ-
ações de conflitos entre alunos durante este período de 
intervalo para lanche e que tem animado os estudantes 
da escola.

Por aqui no Progen, muitas atividades aconteceram 
durante o segundo semestre de 2022 e por isso trouxe-
mos algumas para vocês como o Festival de Música e 

Capoeira que agitaram os participantes e trouxeram 
muita cultura, convivência e fortalecimento de vín-
culos. Além dos Festivais, uma Ação Intersetorial re-
alizada em rede no território do Progen Bassoli levou 
acesso aos moradores da região à serviços que nor-
malmente não são tão acessados devido à distância.

A Casa Maria de Nazaré – Caso dos Anjos realizou 
a inauguração após um período de reformas e rece-
beu a 12ª Pré-conferência Municipal da Criança e do 
Adolescente nos novos espaços. O Cecco Toninha, 
trouxe seu quadro de atividades para que mais parti-
cipantes possam conhecer e participar das ações de-
senvolvidas diariamente pelo Serviço.

Por fim, mas não menos importante, o Progen Vila 
Bela participou do Seminário da Unicamp em ce-
lebração ao dia do Idoso, levando o livro Esperan-
çar Tecendo Histórias, que foi desenvolvido com os 
participantes da terceira idade do Progen, durante o 
período de isolamento social diante dos milhares de 
casos de Covid-19 no país, com a participação das 
crianças e adolescentes na produção das ilustrações e 
coordenação e produção da equipe de colaboradores 
do Progen. 

Esperamos que tenham uma ótima e prazerosa ex-
periência ao ler esse jornal. 

Para sugestões, críticas ou elogios entre em contato 
através de nosso email comunicacao@progen.org.br.

Editorial

Leticia Xavier  - Comunicadora Social

Izabel Almeida - Coordenadra Geral
Cláudio Raizaro - Coordenador de Atividades

Marcela Egídio - Coordenadora Técnica
Paloma Casarini - Coordenadora Técnica
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Equipe Progen

Uma publicação semestral do Projeto Gente Nova em parceria com escolas e Serviços do território Noroeste de Campinas

Revisão
Dettloff von Simson Jr - Diretor Tesoureiro

DIRETORIA PROGEN: Sonia Scheffer de Oliveira - Diretora Presidente, Olga Rodrigues de Moraes von Simson - Vice Diretora Presidente, Dettloff 
von Simson Jr - Diretor Tesoureiro,  Daltro Cardoso Rotta - Diretor Secretário, Selma Machado Simão - 1º Membro e Presidente do Conselho Fiscal, 
Viviane Rodrigues Reis - 2º Membro  do Conselho Fiscal, Carlos José Nascimento - 3º Membro  do Conselho Fiscal.

O Projeto Gente Nova, enquanto Organização responsável 
pela diagramação, impressão e distribuição dos exemplares 
do Jornal se isenta de qualquer responsabilidade sobre os 

contéudos e imagens publicados pelos Serviços e Parceiros. 



Campinas, 2º Semestre 20223

Conselho Tutelar - Região Noroeste

Conselho Tutelar Região Noroeste, fala sobre importância de 
vacinação em crianças e adolescentes

Pessoal, o Brasil sempre foi referência mundial em 
vacinação de crianças e adultos, nosso país foi 

um dos primeiros a erradicar diversas doenças, e já 
ensinou muitas outras nações a fazer isso.

É bem verdade que lá no início dos anos 1900 Oswal-
do Cruz e as autoridades da época precisaram forçar 
a vacinação da população do Rio de Janeiro para er-
radicar a Varíola. O imunizante também não era bem 
aceito pela população, que não entendia a ideia do que 
é a vacina e muitos boatos corriam na época, como o 
de quem se vacinava ganhava características de boi, 
vaca ou porco. O pessoal ficou um pouco chateado, 
mas olha que legal, a doença foi erradicada.

Infelizmente, recentemente a vacinação de crianças 
e adolescentes voltou para os holofotes, após eficácia 
das vacinas começar a ser questionadas por “cientis-
tas” de Facebook e WhatsApp e se tornar posiciona-
mento partidário.  A cobertura vacinal das nossas 
crianças foi jogada para índices extremamente baixos, 
trazendo de volta ao país doenças já erradicadas como 
Poliomielite e Sarampo. AFF!

Mas... falando sério! Saúde e acesso a tudo que é ne-
cessário para o desenvolvimento é direito das crian-
ças e adolescentes.  É aí que o Conselho Tutelar entra 
para orientar vocês! 

Reforça a obrigatoriedade da vacina em crianças e 
adolescentes e não cita em nenhum momento, que a 
vacina precisa estar no PNI (Plano Nacional Imuniza-
ção), que é um calendário de vacinas. Só o fato de ser 
recomendado, faz ser necessário a garantia do direito a 
vacinação. 

Então papai, mamãe, vovó, vovô, titia, responsável, 
procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa 
e se informe sobre atualização das cadernetas de vaci-
nação, não caia no conto do vigário, vacinas salvam e 
sempre salvaram vidas.

Segundo o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) em 
seu artigo 14, § 1 o “É obriga-
tória a vacinação das crianças 
nos casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias. ” 

Imagem de LuAnn Hunt por Pixabay 

Imagem de divulgação 

https://portal.fiocruz.br/noticia/cinco-dias-de-furia-revolta-da-vacina-envolveu-muito-mais-do-que-insatisfacao-com-vacinacao
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Escola Benevenuto realiza Projeto Recreio Amigo

4

Equipe Escolar da Emef Benevenuto

O presente projeto teve início no meio do ano de 
2022, na EMEF Benevenuto Figueiredo Tor-

res e foi chamado de: “Recreio Amigo”. O horário do 
recreio tem sido um assunto muito debatido entre 
os alunos e também nas reuniões de professores. As 
crianças têm muita energia e, neste momento de “pau-
sa” das aulas, há muita correria, trombadas, esbarrões 
e quedas. Estes acontecimentos, comuns todos os dias 
nos intervalos, quase sempre acabam evoluindo para 
desentendimentos e brigas.

Em roda da conversa, a professora Lucimar, do 3°A, 
compartilhou com a Professora Lúbia, do 2°C, uma 
ideia vista na internet sobre um homem que saiu pelas 
ruas com uma plaquinha escrito: Aceita um elogio? 
Os resultados dessa simples ação provocaram nos alu-
nos: choros, sorrisos, conversas sobre sentimentos de 
inferioridade e muito aprendizado por parte dos que 
dela participaram.

Assim, esta ideia foi levada inicialmente para as tur-
mas de alunos do 2ºC e 3º A. Foram feitas três plaqui-
nhas. Na primeira estava escrito: - Aceita um elogio?

Na segunda: - Me faça um elogio! E na terceira: 
- Aceita um abraço? Logo no primeiro dia, o envol-
vimento dos alunos foi grande, demonstrando satis-
fação por saírem com suas plaquinhas e poderem ofe-
recer elogios e abraços.

Os demais alunos da escola ficaram curiosos em sa-
ber o que estava acontecendo. A atividade envolveu 

outras turmas da escola que também aceitaram bem 
os elogios e responderam com sorrisos, agradecimen-
tos e abraços. 

Esta experiência simples não resolveu o problema do 
intervalo, mas forneceu alternativas para trabalhar a 
interação entre as crianças. Antes de fazerem o elogio 
ou oferecerem o abraço, os alunos foram orientados a 
perguntar o nome dos colegas e se apresentar.

Observamos que a maioria das crianças, mesmo 
convivendo durante um ano na própria escola, não se 
conhecia e ao se referir ao outro só conseguia apontar 
ou descrever alguma característica física.

A dinâmica do recreio tem oportunizado um conta-
to de maior afetividade entre alunos e, entre os profes-
sores e funcionários da escola, que também, recebiam

elogios e abraços.
A ideia é que a iniciativa se estenda para as outras 

turmas e que seja possível fazer ainda uma espécie de 
amigo secreto, onde, durante os intervalos, seja possí-
vel fazer cartões de amizade para outros colegas.

Por fim, esta atividade desenvolvida pelas professo-
ras do fundamental I da nossa escola, pode ser esten-
dida para além da vida escolar. Num mundo em que as 
pessoas trabalham tanto, vizinhos mal se conhecem, 
pessoas não se cumprimentam, não se respeitam, que 
este exemplo das crianças possa ser uma sementinha 
para olharmos o outro como ser humano, que merece 
respeito e carinho.
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Em 22 de setembro o Progen Vila Bela realizou 
o Festival de Música “AtuAção”. O evento con-

tou com a presença da equipe, participantes do Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
06 a 14 anos e Centro de Convivência Inclusivo e 
Intergeracional. Parceiros como Conselho Tutelar 
Noroeste e Escola Padre Francisco Silva, além das 
famílias puderam prestigiar o evento que ocorreu 
no Espaço CEU Florence, na região Noroeste de 
Campinas, com objetivo de ocupar e dar visibili-
dade para os espaços público do território. A noite 
contou com muita música, danças e celebração da 
vida.

As músicas apresentadas foram trabalhadas no 
ano, através das atividades socioeducativas que tem 
como meio as expressões culturais visando a am-
pliação de repertórios.  Parte do conteúdo apresen-
tado foi autoral, construídos durante as atividades, 
com o objetivo de favorecer o sentimento de per-
tencimento de uma sociedade de direitos e deveres, 
garantindo a todos a equidade para a construção de 
um mundo melhor.

O evento foi intergeracional, possibilitando aos 
participantes, troca de experiências, vivências, for-
talecimento de vínculos, e estimulando a descober-
ta de suas habilidades.

Com tema AtuAção - Festival de música de 2022 
é realizado pelo Projeto Gente Nova 

Equipe Projeto Gente Nova

Acompanhe o Festival de Música AtuAção através no nosso Canal do Youtube - Projeto Gente Nova.
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Progen Jardim Bassoli participa em Ação Intersetorial
parceria com a rede de Serviços do território 

No dia 19 de outubro, foi realizada uma 
ação Intersetorial do microterritório 4  

na quadra do condomínio H do Jardim Bas-
soli.

  O CRAS Laudelina de Campo Melo em par-
ceria  com os Serviços  da  Assistência, Saúde e 
Educação, junto às Lideranças do território or-
ganizaram esta ação, que aconteceu na Quadra 
do Condomínio H onde o Progen executa o 
Espaço Intergeracional com o  Programa Viva 
Leite.  

Foi possível  contar  com um número alto de 
participantes na ação o que possibilitou o con-
tato com os  Serviços  que atuam no território, 
mas que  se  encontram um pouco afastados, e 
por isso as vezes os usuários  têm dificuldade  
em  acessar.  

 Através dessa ação foi possível sanar algu-
mas demandas, como tirar dúvidas no que se 
refere  a documentos necessários para acessar 
benefícios. Além disso, os  presentes puderam 

Equipe do PROGEN - Unidade Bassoli

presenciar algumas apresentações como “Ban-
da do Poder” formada por crianças que par-
ticipam da atividade de Percussão do Progen. 

Através da sugestão da equipe do Espaço 
Concórdia (EJA) o microfone ficou aberto 
para algumas falas e principalmente recitação 
de poesias que nesta oportunidade foram es-
colhidas poetisas brasileiras.
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As mulheres que participam do Centro de 
Convivência Inclusivo e Intergeracional do 
Progen estiveram presentes no evento com a 
venda de produtos artesanais  confeccionados 
por  elas durante as atividades. E o grupo de 
fotografia do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos de 6 a 14 anos fez o re-
gistro da  atividade  na quadra. 

Os Adolescentes e Jovens do Progen estive-
ram representados pelo Projeto Pega  a Visão 
que apresentaram a primeira Cartilha que tem 
por objetivo mostrar aos jovens sobre a impor-
tância dos documentos básicos, acessar a espa-
ços de garantia de direitos e deveres das juven-
tudes. O material também elenca referências 
de serviços que trabalham com jovens, canais 
de  acesso, e coletivos no município.

 O centro de saúde esteve presente com 
sua equipe de profissionais informado sobre 
Outubro Rosa enquanto campanha de cons-
cientização e teve como objetivo principal 
conversar com  as mulheres e a sociedade toda, 
sobre a importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama, e colo 
do útero.  A equipe de saúde também realizou 
agendamentos para as participantes realiza-
rem os exames no centro de  saúde.

 As  expectativas geradas em torno des-
ta ação foram de muita esperança, e assim  sur-
giram sugestões de mais encontros como este 
que  possibilitem a comunidade acessar no ter-
ritório estas atividades.

Acreditamos também que desenvolver  em 
conjunto (toda a rede de  serviços) práticas  
coletivas   possibilitam a compreensão de que 
a soma de forças fortalece um território e por 
decorrência fortalece as pessoas atendidas  no 
microterritório 4.

Equipe do PROGEN - Unidade Bassoli
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Leticia Xavier - Comunicadora Social

Às vésperas do dia 20 de Novembro o 
Progen realizou seu já conhecido e 

aguardado Festival de Capoeira na unidade 
Satélite Íris. A ação que ocorre em parceria 
com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Instituto Robert Bosch e Associa-
ção Primavera Alemanha teve como objeti-
vo celebrar a participação dos usuários dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos de 06 a 14 anos e Centro de Con-
vivência Inclusivo e Intergeracional que se 
dedicaram ao longo dos meses para aprender 
mais sobre a Capoeira e a cultura do Brasil. 

A ação contou com apresentações culturais 
do Coral do CCII, Poesias, além do próprio 
jogo de Capoeira e Maculelê.  

Os mais de 100 participantes envolvidos na 
atividade socioeducativa puderam receber a 
primeira corda ou trocar a corda que já tinha 
através do jogo com os mestres e mestrandos 
entre outros presentes. 

Os educadores Suzana, André e Clóvis que 
são referência na Capoeira nas unidades do 
Progen puderam contar com as equipes de 
todas as unidades no apoio para que o Fes-
tival fosse realizado. Além de contarem com 
Capoeiristas convidados que deram um to-
que a mais para a celebração. 

Todos os presentes, crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, participantes, familiares, 
comunidade, convidados e colaboradores,  
puderam prestigiar uma manhã e início de 
tarde recheado de cultura, ancestralidade, 
resgate histórico, resistência e CONSCIÊN-
CIA!

Progen realiza Festival de Capoeira na unidade Satélite Íris
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Casa dos anjos realiza inauguração de espaços pós-reforma 

O mês de outubro de 2022, finalizou com mui-
tas ações na Casa Maria de Nazaré - Unidade 

I: Casa dos ANJOS. Após um período de reforma 
para ampliação do espaço foi realizada a Inaugura-
ção dos espaços novos com a presença de figuras 
ilustres para a Organização como A fundadora D. 
Marta, o Presidente Zulmiro José Furlan e a Secre-
taria da Assistência Social Vandecleya Moro. 

A inauguração foi no dia 21 de outubro às e os 
convidados puderam fazer uma visita pelas novas 
instalações da unidade.  

Equipe Casa Maria de Nazaré - Casa dos Anjos

Além da inauguração da reforma 
da unidade. A Organização ainda 
contou com oportunidade de sediar 
a 12ª Pré-conferência Municipal da 
Criança e do Adolescente, no dia 31 
de Outubro. A ação contou com apro-
ximadamente 180 pessoas presentes 
que puderam prestigiar apresenta-
ções culturais, além de contar com 
a presença de parceiros do território 
Noroeste.

D. Marta, fundadora da Casa Maria de Nazaré recebendo home-
nagem de participante

Casa dos anjos sedia 12ª Pré-conferência Municipal 
da Criança e do Adolescente 

Zulmiro José Furlan Presidente da Casa dos Anjos Vandecleya Moro Secretária da Assistência Social de Campinas

Laysa Campos - Conselheira 
Tutelar Região Noroeste

Apresentação do Maculelê -  Educador 
de Capoeira: Anderson (Castanha)
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Progen apresenta Livro Esperançar em Seminário da 
Unicamp em comemoração ao dia do idoso

O Progen Vila Bela, participou do IX Seminário sobre Longevidade e Qualidade de Vida da Unicamp que acon-
teceu no dia 04 de Outubro em celebração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa. 

A equipe do Progen Vila Bela, apresentou a experiência na elaboração do Livro intergeracional Esperançar Tecen-
do Histórias, lançado em 2021 que abordou viviências de participantes da Terceira Idade no SCFV do progen Vila 
Bela. 

O evento foi realizado através do Programa UniversIDADE da Unicamp que promoveu, na primeira semana de 
outubro, a Semana em homenagem à pessoa idosa.

Além da participação da equipe, participantes do SCFV, autores do Livro, estiveram presentes, relatando suas ex-
periências no processo de elaboração do livro.

Tais ações promoveram o fortalecimento dos vínculos sociais, familiares e comunitários, estimulando a autono-
mia e o protagonismo dos nossos participantes.

Equipe Progen - Vila Bela
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Você conhece o Cecco Toninha?

Equipe Cecco Toninha

                                               Centro de Convivência e Cooperativa Toninha                            

                                                                Rua Monteiro de Camargo,334, Jardim Garcia
                                                                
                                                              TELEFONE : 3272-0378 / 999356714 (whatssap)
                                                           Linha de onibus que passam próximo:
                                                      240 – Jardim Garcia; 249 – Pq. Dos Eucaliptos

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:30 – 9:30
Movimento Vital

Expressivo
Local - quadra

coberta
da Praça dos
Trabalhadores

Marina
(Presencial)

-----------------------
9:30 – 11:30

Pintura em Tecido
Maria Luzia
(Presencial)
Local : sede

8:15 – 9:15
MVE Balão

Marina
(Presencial)

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos
-------------------------

08:30 – 09:30
Relaxamento
Alongamento

Neger 
(Presencial)

08:30 – 09:30
Lian Gong

Local - quadra coberta
da Praça dos
Trabalhadores

Marina
(Presencial)

08;30 – 09:30
Mexendo o Corpo

Neger
(Presencial)

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio Carvalhaes
1140

Jd Campos Elíseos

08:30 – 09:30
Bem Estar do Corpo

“Fisioterapia”
Alunos da PUCC
------------------
10:00 – 11:30

Roda de Musica
Marcelo/Marina

(Presencial)
Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos

09:30 – 11:30
Oficina Ambiental

(na casa de Cultura
Tainã localizada nos
fundos da Praça dos

Trabalhadores)
Marina

(Presencial)

10:00 – 11:30
Oficina Ambiental

Marina
(Presencial)

                            
10:00 – 11:30
Oficina: Vamos

Jardinar e Aproveitar
Materiais

Neger / Maria Luzia
(Presencial)

09:00 -11:00
Teatro

Marcelo
(Presencial)

08:30 – 9:30
Movimento Vital

Expressivo
Local – Associação de

moradores
Núcleo Jd Novo
Londres R. Jo eś
Campos Filho, 26

Marina
(Presencial)

14:00 – 16:00
Expressão Corporal e

Jogos Teatrais
Marcelo

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos

09:30 – 11:30
Mosaico
Neger

(Presencial)

09:00 – 11:00
Oficina Ambiental

Maria Luzia
(Presencial)

10:00 – 11:30
Oficina: Compartilhando

Histórias
Marina

Local – Sede Cecco
Toninha

09:00 – 11:00
Reiki

Neger
(Presencial/Com
agendamento)

14:00 – 16:00
Mosaico

Neger/ Maria Luzia
(Presencial)

14:00 – 17:00
Reunião de Equipe

14:00 – 16:00
Oficina: Culinária

“Aproveitamento total
dos Alimentos”
Marcelo/Alunos

Nutrição
(Presencial)

14:00 – 16:00
Pintura em Tecido

Maria Luzia
(Presencial)

14:00 – 16:00
Oficina de Criatividade

Neger/Marina
(Presencial)

14:00 – 16:00
Bordado

Maria Luzia
(Presencial)

16:00 – 17:00
Mexendo o Corpo

Neger
(Presencial)

Local -  Sede Cecco
Toninha

14:00 – 16:00
Roda de Musica

Marcelo
(Presencial)

•  Divulgação  das  nossas  Atividades  nas  Redes  Sociais  @cecotoninha
(Facebook, Instagram, WhatsApp).

•FUMEC  (Educação  Ampliada  ao  longo  da  Vida)  aulas  presenciais  de
Segunda a Sexta Feira das 14:00 às 16:30

O CECCO Toninha é um serviço que integra a rede de saúde de Campinas-SP. Busca a promoção de saúde, o de-
senvolvimento da autonomia e a inclusão social por meio de atividades intersetoriais. É um espaço de encontros! 

                                               Centro de Convivência e Cooperativa Toninha                            

                                                                Rua Monteiro de Camargo,334, Jardim Garcia
                                                                
                                                              TELEFONE : 3272-0378 / 999356714 (whatssap)
                                                           Linha de onibus que passam próximo:
                                                      240 – Jardim Garcia; 249 – Pq. Dos Eucaliptos

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:30 – 9:30
Movimento Vital

Expressivo
Local - quadra

coberta
da Praça dos
Trabalhadores

Marina
(Presencial)

-----------------------
9:30 – 11:30

Pintura em Tecido
Maria Luzia
(Presencial)
Local : sede

8:15 – 9:15
MVE Balão

Marina
(Presencial)

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos
-------------------------

08:30 – 09:30
Relaxamento
Alongamento

Neger 
(Presencial)

08:30 – 09:30
Lian Gong

Local - quadra coberta
da Praça dos
Trabalhadores

Marina
(Presencial)

08;30 – 09:30
Mexendo o Corpo

Neger
(Presencial)

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio Carvalhaes
1140

Jd Campos Elíseos

08:30 – 09:30
Bem Estar do Corpo

“Fisioterapia”
Alunos da PUCC
------------------
10:00 – 11:30

Roda de Musica
Marcelo/Marina

(Presencial)
Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos

09:30 – 11:30
Oficina Ambiental

(na casa de Cultura
Tainã localizada nos
fundos da Praça dos

Trabalhadores)
Marina

(Presencial)

10:00 – 11:30
Oficina Ambiental

Marina
(Presencial)

                            
10:00 – 11:30
Oficina: Vamos

Jardinar e Aproveitar
Materiais

Neger / Maria Luzia
(Presencial)

09:00 -11:00
Teatro

Marcelo
(Presencial)

08:30 – 9:30
Movimento Vital

Expressivo
Local – Associação de

moradores
Núcleo Jd Novo
Londres R. Jo eś
Campos Filho, 26

Marina
(Presencial)

14:00 – 16:00
Expressão Corporal e

Jogos Teatrais
Marcelo

Local - Sede
Moradores

Antônio da Costa
Santos

Rua Dr. Silvio
Carvalhaes 1140

Jd Campos Elíseos

09:30 – 11:30
Mosaico
Neger

(Presencial)

09:00 – 11:00
Oficina Ambiental

Maria Luzia
(Presencial)

10:00 – 11:30
Oficina: Compartilhando

Histórias
Marina

Local – Sede Cecco
Toninha

09:00 – 11:00
Reiki

Neger
(Presencial/Com
agendamento)

14:00 – 16:00
Mosaico

Neger/ Maria Luzia
(Presencial)

14:00 – 17:00
Reunião de Equipe

14:00 – 16:00
Oficina: Culinária

“Aproveitamento total
dos Alimentos”
Marcelo/Alunos

Nutrição
(Presencial)

14:00 – 16:00
Pintura em Tecido

Maria Luzia
(Presencial)

14:00 – 16:00
Oficina de Criatividade

Neger/Marina
(Presencial)

14:00 – 16:00
Bordado

Maria Luzia
(Presencial)

16:00 – 17:00
Mexendo o Corpo

Neger
(Presencial)

Local -  Sede Cecco
Toninha

14:00 – 16:00
Roda de Musica

Marcelo
(Presencial)

•  Divulgação  das  nossas  Atividades  nas  Redes  Sociais  @cecotoninha
(Facebook, Instagram, WhatsApp).

•FUMEC  (Educação  Ampliada  ao  longo  da  Vida)  aulas  presenciais  de
Segunda a Sexta Feira das 14:00 às 16:30
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