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Consciência Negra
Um assunto de todos
Em celebração ao dia da Consciência Negra e
face a grande relevância da temática para a
criação de uma sociedade mais justa, o Solar
elaborou uma série de atividades para
conscientizar as crianças e as famílias
atendidas pelo
serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos.

Seguindo todos os protocolos de segurança,
com o devido distânciamento e em pequenos
grupos, as famílias participaram de uma
atividade em conjunto, visando a partilha de
experiências entre as meninas e seus
responsáveis.

Este primeiro momento foi conduzido
pelo ator, multi nstrumentista e contador
de histórias Gabriel Sant' Anna, que
contou histórias de origens africanas,
embaladas com música e teatro de
bonecos.
As crianças e seus responsáveis
participaram com grande entusiasmo,
cantando junto e respondendo os
questionamentos.
Veja um trechinho da apresentação em
@ciadosolo, instagram oficial do artista.

Roda de conversas
Em um segundo momento, voltado aos
responsáveis, convidamos Ana Paula e Flávia
assistentes sociais e pesquisadoras da UERJ, para
explicar como o racismo institucionalizado tem
afetado a vida das pessoas e como podemos
combatê-lo no nosso dia-a-dia.
Explicando inclusive quais caminhos legais
devemos seguir caso aconteça em nosso meio
social. Os responsáveis pelas crianças tiveram
uma escuta atenta e partilharam vivências,
formando uma rede de apoio e identidade.

Dia do músico
Em comemoração ao dia do músico (22 de
Novembro), o professor da oficina
Musicalidade, Julio Nobre, elaborou uma
atividade com um convidado surpresa:
Rodrigo, aluno de piano avançado.
Como medida de prevenção, realizamos a
atividade ao ar livre, na área externa de
nossas dependências.

Um dia de Beleza
À convite da instituição a Poliana, trancista
profissional e empreendedora individual
(@poly_braids), fez um dia de beleza em
todas as meninas que assim o quisera.
Você pode ver o belíssimo trabalho no perfil
dela no instagram.

Atividade do mês
A oficina de criação visual foi a
responsável atividade do mês. Abordando
a temática do racismo, representatividade
nas produções artísticas, literárias e
musicais.
A atividade culmina com uma redação e o
melhor texto receberá um livro ilustrado
abordado a vida de Nelson Mandela.

Cestas básicas
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 .

Novembro Azul
Novembro é o mês da prevenção e combate
ao câncer de próstata e nós criamos um
material com esclarecimentos a respeito da
temática e entragamos às famílias atendidas
pelo serviço de convivência.
Confira este material em anexo.

Encontro Fonte Viva
Nesta terça ensolarada (23/11)
aconteceu o encontro do grupo da
terceira idade do Solar (grupo Fonte
Viva). Foi um dia de descontração,
confraternização, com direito a café
da manhã e dança senior.

Natal solidário
Estamos
com
a
campanha
de
arrecadação de presentes para a
confraternização de Natal do Solar, que
ocorrerá dia 17 de Dezembro.
Saiba mais acessando o material em
anexo e compartilhe com seus amigos e
familiares.

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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