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Aos nossos amigos, colaboladores, voluntários e parceiros.
Iniciamos o ano com novas atividades
voltadas para as crianças e seu grupo
familiar, e para comunidade de São
Cristóvão e adjacêcias.

que possamos realizar o melhor
trabalho possível para a população.

A previsão é que possamos atender
ainda mais pessoas com outras
atividades neste segundo semestre.

A confiança e o carinho empregado
por vocês tem motivado a equipe a
buscar os recursos necessários
para tornar realidade os objetivos
que partilhamos.

Gostaríamos de agradecer todas as
pessoas que vem colaborando para

Veja um pouco das atividades dos
meses de Maio, Junho e Julho.

Oficinas para comunidade
Macramê
Ministrada pela voluntária Juliana, a
oficina faz parte do programa "ateliê das
ideias" que visa estimular a criatividade
por meio de atitudes empreendedoras,
utilizando-se de diferentes técnicas
artesanais como alternativas de geração
de renda, almejando o crescimento
pessoal e o desenvolvimento das
comunidades.

YOGA
Ministrada pela voluntária Flávia
Seabra, a oficina de Yoga compõe o
programa "bem estar e qualidade de
vida" que visa propiciar vivências
grupais voltadas ao autoconhecimento
e as técnicas para lidar com as
questões pessoais.

FUXICO
Ministrada pela artesã Aldenora, visa criar
um ambiente de troca de experiências e
autonomia no processo de criação através
do aproveitamento de retalhos de tecidos
e variados materiais na confecção de
produtos artesanais.

Informática e Cidadania
Um dos espaços revitalizados este
ano é a sala de informática, que
recebeu novas máquinas doadas
pela Rede D'or e já estão em uso
pelas crianças com uma atividade
de iniciação a tecnologia e às suas
principais ferramentas.
Em breve estaremos ofertando
atividades para a comunidade em
Parceria com a Ong Recode,
visando
a
inclusão
e
o
empoderamento digital.

Passeio na Lagoa
À convite da empresa águas do Rio, as meninas do Solar foram prestigiar as
exposições ecológicas "Mar de lixo, não surfe nessa onda" e "Lagoa vive". Que
proporcionaram uma aula sobre a importância do mangue e o ecossistema no
entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, e da preservação do meio ambiente de
maneira geral, com orientações sobre o descarte apropriado e uso sustentável
dos recursos naturais.

Meninas do Solar e a equipe de
biólogas e instrutoras.

Yasmin impressionada com a escultura
de baleia representando a quantidade
de material que vai parar nos oceanos.

Mães
Dia das

Em comemoração ao dia das mães,
as meninas realizaram uma apresentação
que foi coreografada e filmada pela Camila,
bailarina voluntária da CHS Dancing.

Foi uma linda performace que teve como tema a canção "Amor I Love You"
de Marisa Monte, com parceria com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Em
breve, as apresentações (manhã e tarde) estarão disponíveis em nosso site.

Grupo da tarde

Grupo da manhã

Massoterapia
A professora Patrícia Felix, amiga
da instituição, que já realizou
diversas atividades na Casa,
trouxe os seus alunos do curso de
Massoterapia da FAETEC-RJ para
uma vivência prática com as
crianças do Solar.
Foi um dia maravilhoso no qual as
crianças além de receber as
massagens, também aprenderam
algumas técnicas de relaxamento.

YOGA Kids
A professora de Yoga Flávia Seabra
iniciou a oficina de Yoga para as
crianças no mês de Maio e já é
possível notar o impacto no
comportamento das crianças, que
tem auxiliado a reduzir o estresse
e a ansiedade nutridos destes dois
anos de pandemia.

Solar
em movimento
As atividades do programa
esportivo do Solar estão
sendo
conduzidas
em
parceria com a Prefeitura do
Rio através do programa Rio
em Forma. Semanalmente a
professora
de
Educação
Física
Bruna,
promove
atividades cooperativas que
focam nos valores emocionais e educacionais, visando agregar
conhecimentos, condutas e comportamentos.

Natação
As
crianças
estão
super
empolgadas com a oficina de
natação, que está sendo realizada
em parceria com a Vila Olímpica
da Mangueira, que além de
fornecer o espaço físico também
disponibilizou dois profissionais
de educação física para conduzir
a atividade.

Aniversariante do mês

O aniversariante do mês foi celebrado com o
tema "Sítio do Pica Pau Amarelo". Além do bolo e
parabéns, houve brincadeiras e o dia finalizou
com lembrancinhas para as aniversariantes.

Teatro João Caetano
As atividades culturais do grupo
Fonte Viva estão a todo vapor.
A apresentação mais recente foi a
de Geraldo Azevedo no Teatro João
Caetano.

Artesanato sustentável
O ateliê infantil, oficina ministrada pela
voluntária Rita de Cássia, tem feito muito
sucessso com as meninas da instituição.
O artigo que elas mais gostaram de fazer
até hoje foi esse cachorrinho de rolinho de
papel higiênico e pompom.

Doação de frutas - CADEG
Um grupo de amigos da CADEG tem
realizado doações de caixa de frutas para
o Solar, auxiliando a casa na oferta de
frutas com um grande potencial
vitamínico para as crianças e seus
familiares. Ação que está diretamente
ligada ao programa de orientação
nutriciional da instiuição.

Reunião com os Responsáveis
A Assistente Social Ana Cristina reuniu os
responsáveis legais pelas crianças
atendidas no SCFV para palestras sobre o
adolescer de maneira saudável e outras
orientações.

Contação de história

Recebemos na instiutição as Contadoras de
História do Grupo Cochicho, enviadas pelo
projeto Leitura para Todos do instituto da
Criança.
As meninas puderam conhecer de maneira
teatral a história do Suvaco, um cachorro
explorador do oceano que é capaz de ler
pensamentos.

Todas as crianças
receberam um
exemplar do livro!

Contação de história

No dia do encerramento das atividades do primeiro semestre (15 de
Julho), recebemos na instituição a contadora de histórias Isabelle Brandão,
da companhia de Artes Uirapuru.
Representando o estado Amapá e a Amazônia, trouxe 3 histórias regionais
cantadas e teatralizadas com as crianças que puderam conhecer um
pouquinho mais da região e os instrumentos musicais artesanais
indígenas como o Agogo tradicional, tambor de japucaia e o ganzá.

A tarde
finalizou com
um luau em
coral com as
crianças!

Fique atento para as inscrições das oficinas ofertadas para São Cristóvão e Região.
Acompanhe as novidades em nosso site e nas redes sociais da casa e compartilhe
com seus amigos e familiares.

Bazar do Solar
Estamos precisando de doações para o
nosso Bazar Beneficente e Sebo.
Junte os seus amigos e colabore com a
nossa obra social!
O bazar funciona de segunda a sexta de
9:00 às 16:00.

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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