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Aprendendo
na pandemia
Com o momento atual, nós também precisamos encontrar novas formas de aprendizagem para as crianças. Já
está sendo um desafio para os pais se adaptarem, acompanharem e auxiliarem na aprendizagem de seus
filhos. E com a gente não está sendo diferente. Todos os dias no período da manhã as crianças tem aula pela
plataforma Google Classroom. Temos sempre de lidar com dificuldades como falta de internet e de eletrônicos
bons o suficiente que suportem o que é pedido pelas escolas e professores. Ás vezes as crianças não têm como
acompanhar as aulas e que isso afeta diretamente no rendimento escolar de todos.

"De acordo com o
estatuto da criança
e do adolescente,
toda criança tem
direito a estudo,
lazer, esporte e a
cultura."

Nós lutamos todos os dias contra todas essas
dificuldades, mas não é impossível. A professora
Fátima do 4º ano "B" da escola Caique, disse: Estão
fazendo um ótimo trabalho e as crianças estão de
parabéns.

O trabalho foi
tão elogiado
que fizeram
questão de
colocar no
papel! Olha
que incrível!

Galeria

Pílulas
Dia das
crianças
Em tempos normais, o dia das crianças seria comemorado
com brinquedos, uma grande festa e muitas atividades
diferentes para nossas crianças. Até porque sempre quando
chegamos perto desta data, recebemos muitas mensagens de
pessoas que querem ajudar de alguma forma e tornar o dia
dos nossos pequenos cada vez melhores. Eles merecem
sempre! Mas como vivemos em um momento pandêmico,
tivemos que negar uma série de pedidos em prol da saúde e
da segurança de todos nós. Mas comemoração não faltou.
Agradecemos a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CDL), que trouxe uma festa inteira para nós com todas as
medidas necessárias. Desde bolos e doces a um Futebol de
sabão que as crianças amaram! E também a cacau show por
trazer uma série de presentes incríveis, que tornou o dia delas
mais especial e cheio de carinho.

Inscrição
dos jogos
interativos
Este mês a nossa psicopedagoga Lúbia inscreveu a
galerinha em jogos interativos no computador, pela
plataforma Worldwall.
Os jogos interativos
serviram como uma ferramenta essencial para o
aprendizado da criançada, pois além de estarem
exercendo sua capacidade intelectual, fazem isso
por um meio dinâmico e divertido. A platforma se
consiste em uma sala de cursos interativos
pedagógicos e que engloba todas as matérias.

Estamos
precisando
de:

Leite Nan 1
Cenoura
Cebola
Tomate
Leite Ninho

Sabão em barra
Alho
Frutas
Calcinha para
adolescente

Como vocês já devem saber, o larzinho sustenta suas necessidades
por meio de empresas e doadores. E temos a anos com a gente um
grupo de socialização que antes da pandemia, todo mês, promovia
algum tipo de passeio para as crianças. Agora, por conta do
momento atual eles estão encontrando outras formas de beneficiar
o entreterimento das crianças.
Dessa vez nos financiaram um projetor, para noites de cinema. E a
primeira aconteceu agora, na quinta-feira 29/10. O filme escolhido
foi "O bom dinossauro."

Dia do
cinema

Reforma
da
cozinha
A nossa cozinha já está sendo utilizada por todos! A
inauguração da reforma aconteceu no sábado passado, dia 17.
Agradecemos novamente o empreiteiro Júlio Prestes, que
financiou toda matéria-prima desa obra. Estamos muito
aliviados com essa mudança pois facilitou a rotina e a
convivência de todos. Agora com o novo espaço também temos
um refeitório para que todos possam fazer as refeições juntos.
Não tem nada melhor que comer em conjunto.
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