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As crianças voltaram!
Neste 7 de fevereiro, demos início às
atividades presenciais do serviço de
convivência e fortalecimento de
vínculos, respeitando todos os
protocolos de prevenção à Covid-19 e
exigindo a carteira de vacinação das
crianças e de seus familiares.
Com o retorno das atividades
realizamos
uma
campanha
de
captação de alimentos com os amigos
do Solar para montar o estoque da cozinha e conseguir fornecer o apoio
nutricional adequado para a faixa etária das crianças.
Este ano contamos com duas novas atividades além das ofertadas nos
anos anteriores: Yoga e Jiu-Jitsu. Acompanhe as nossas redes sociais e veja
todas as atividades desenvolvidas pelo Solar.
@solarbezerrademenezes
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Festinha de Carnaval
Comemoramos, em 24 de fevereiro, o retorno
das atividades em grande estilo, com direito a
bolo, lembrancinhas para as aniversariantes dos
meses de Janeiro e Fevereiro, músicas de
carnaval, danças, fantasias e brincadeiras.

As crianças confeccionaram as suas próprias máscaras e alguns
objetos de decoração para a festinha.

Carnaval das idosas
Este ano a festa de carnaval das
idosas (8 de fevereiro) foi bem
animada. O evento ocorreu na
residência de uma integrante do
grupo. Buscando fortalecer os
vínculos do grupo, que sofreu de
maneira singular os reflexos da
pandemia.

Roda de Conversas
Em oportunidade da celebração do dia
da mulher e à convite da Instituição,
recebemos Lícia da Silva, para conversar
com as meninas sobre empoderamento
feminino e o papel da mulher na
sociedade.

Foi uma troca muito construtiva,
dentro
da
linguagem
infantil,
versando sobre direitos e conquistas
femininas no Brasil e no mundo.
Ao final foi realizado uma atividade
sobre sororidade.

Dia da mulher
Este ano desenvolvemos uma atividade
com as meninas voltada a autoimagem
como futuras mulheres, trabalhando a
autoestima e valorizando a capacidade
individual
como
um
agente
de
transformação da sua própria realidade.
O material utilizado foi palitos de picolé
decorados, formando uma casa e dentro
a mensagem:
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A mulher mais importante do mundo
mora na minha casa - sou eu.
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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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