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Páscoa Solidária
Este ano a Páscoa veio com sabor de
amizade. A empresa JetLog entrou
em contato com a instituição para
presentear todas as crianças com
caixas de chocolate.
Além das caixas as meninas
ganharam chocolates dos amigos do
grupo GESBM.
As oficinas Sabores da Infância e
Ateliê infantil se uniram para a
realização de uma atividade de
Páscoa.

Todas as crianças levaram uma caixa de
chocolate e demais doces para casa.

No
ateliê
as
meninas
confeccionaram uma caixinha
decorada para armazenar os
brigadeiros de cenoura com
cobertura de chocolate granulado.

Teatro João Caetano
Na terça (19), levamos o grupo
Fonte Viva para prestigiar a
apresentação
musical
de
Mart'nália no Teatro João
Caetano, localizado na Praça
Tiradentes. A apresentação faz
parte do projeto Fim de Tarde
no Museuque está com agenda

Artesanato Sustentável
As crianças estão empolgadas
com a nova oficina, ministrada
pela voluntária Rita de Cássia, que
traz um novo olhar para materiais
que seriam descartados e os
transforma em brinquedos e
objetos de decoração.

de artistas para todas as
terças até o mês de
Dezembro. A expectativa é
levar o grupo uma vez ao mês
para fortalecer os vínculos e a
integração
através
dos
eventos culturais, como os
que o Teatro disponibiliza.

Roda de Conversas
O SESC Rio de Janeiro está com a ação
"ODONTOSESC",
atendendo
à
comunidade
de
São
Crsitóvão
gratuitamente para procedimentos de
atenção
básicas
de
odontologia
(restauração,
extração,
raspagem,
limpeza, fluoteração, raio x e outros).

Grupo da tarde

Em convite, dois dentistas vieram ao
Solar para uma roda de conversas a
respeito de medidas de saúde bucal,
escovação da maneira correta e
outras orientações para as crianças e
idosas inscritas no serviço de
convivência.

Grupo Fonte Viva

Grupo da manhã

Inscrições abertas
Abrimos as incrições para meninas
de 7 à 10 anos , residentes de São
Crsitóvão, Mangueira, Tuiuti, Barreira
do Vasco, Caju e Benfica.

Águas do Rio
Neste mês de Abril, firmamos uma parceria
com a empresa Águas do Rio, que está
realizando cadastros, negociando dívidas,
solucionando
problemas
para
os
moradores de São Cristóvão e arredores.
Cedemos uma sala para facilitar o acesso
às famílias atendidas pela casa.

Visando incentivar a leitura e a cultura em São Cristóvão, preparamos um espaço
físico para o nosso Sebo. Abrimos toda quinta e sexta-feira, das 9:00 às 16:00.
Venha conhecer e encontrar diversos títulos!

Nos siga no instagram @sebosbm!

Contamos com o seu apoio!
Doações podem ser feitas através de transferência bancária ou depósito
para uma das contas correntes da instituição.
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