
Dia das crianças 

OUTUBRO

2021

O dia das crianças no Solar teve como
proposta fortalecer o vínculo entre as
crianças, que desde Março de 2020
não realizavam atividades coletivas.

Seguindo todos os protocolos de
segurança, com o devido
distânciamento e em pequenos
grupos, as crianças puderam se
divertir, compartilhar as experiências 

deste período e partilhar conosco as suas expectativas para o retorno das
atividades presenciais no Solar e na escola.

Foi um dia agradável e acolhedor, com dinâmicas e brincadeiras que findou
com a distribuição de lanches, doces e atividades da semana (a ser
realizada em casa).  

 

  

Esta atividade trabalha o
equilíbrio, a coordenação
motora e a noção espacial.

Pano ponto



Veja o material elaborado
pela nossa equipe em
anexo e saiba mais sobre o
Câncer de mama.

Outurbro Rosa

Estendeu-se às mães a possibilidade de realizar
os exames relativos a saúde da mulher no dia 30

do corrente mês, sem prévio agendamento.

Outubro é o mês da prevenção e combate ao
câncer de mama e nós não podíamos passar o
mês sem abordar essa temática com as famílias
atendidas pelo serviço de convivência.
 
Em parceria com o Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino,
elaboramos uma palestra e roda de conversa com os responsáveis. 

Contando com a presença de uma enfermeira e uma agente de
saúde para esclarecer todas as possíveis dúvidas sobre o tema e
quaisquer outras questões. 



Gostaríamos de agradecer os
amigos e colaboradores do Solar
por mais uma arrecadação de
cestas básicas destinadas às
famílias atendidas pelo serviço de
convivência e fortalecimento de
vínculos .

Cestas básicas

Assista também o vídeo produzido
pela Animax em 2019 que
aproveitamos para introduzir a
palestra, ele é muito intuitivo e
apresenta de forma clara diversas
informações sobre o assunto. 

Saiba mais

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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