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Missão: "Resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social" 

O mês de julho visto ser um mês de recesso das atividades escolares, temos como proposta o projeto férias 
em que as crianças participam de recreação e entretenimento. 

No entanto, em decorrência das apresentações do grupo Ohanna grupo criado pelos jovens da comunidade, 
sendo, que alguns deles atuam nas oficinas de brinquedos, dança africana e percussão tivemos as 
atividades destas oficinas suspensas, mas, o atendimento das crianças que participam das oficinas citadas 
foi agregado ao projeto férias. A instituição em parceria com O Projeto de Intercâmbio Nafional Treasures 
visa o acesso a outras culturas e organizações com o mesmo perfil, portanto, tem realizado viagens 
patrocinados por instituições privadas para o êxito do projeto. 

Na primeira semana o grupo sob a supervisão de Jonathan Luke Hannay fundador da Acer Brasil patrocinou 
o reencontro de jovens que participam do projeto de intercâmbio em outra ação como está na Austrália em 

2017. 

As apresentações foram realizadas em lugares 
diferentes, com públicos diversos, crianças, jovens e adultos. 
O grupo participou de várias ações com a comunidade local, 
conhecendo os hábitos e a cultura inglesa e compartilharam 
mutuamente conhecimentos culturais entre os dois países. 

O retomo das atividades ocorreu no dia 23 de julho sendo 
assim seguiram a programação normal das atividades. 

A oficina de percussão está trabalhando com os toques: walla, 
wamtaburico, kitol mambo e vasil. Is 

ificativa, o grupo realiza as performances 

   

Neste momento a parte prática alcançou uma desenvoltura sign 
tanto no individual e em grupo para avaliar as dificuldades e a 
harmonia dos arranjos. As crianças que apresentam 
dificuldades são auxiliadas pelo oficineiro que também incentiva 
que outros possam se ajudar mutuamente promovendo a 
socialização e a parceria. 

Para a oficina de brinquedos e brincadeiras estipulamos 
passeios para parques mensalmente desta forma ampliamos as 
possibilidades do brincar de forma livre autônoma, embora, 
monitorado. 
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No entanto, as brincadeiras estão planejadas visto que possuem um caráter estratégico para benefícios 
específicos e necessários para o público atendido, mas, a momentos que a criança tem o livre arbítrio de 
escolher as brincadeiras em comum acordo com o grupo. 

As aulas de dança africana estão especificamente abordando os hábitos e cultura de regiões da África sendo 
esta Guiné de Bissau. A dança de guiné é a coreografia que será explorada nos próximos meses. Para 
começar primeiramente fizeram o passo a passo, depois foi feito a primeira parte da dança com as alunas 
mais veteranas e para encerrar fizemos uma roda de conversa para compartilhar as apresentações 
realizadas na Inglaterra. 

As atividades da capoeira estão em preparação para as apresentações em que os participantes em 
condições técnicas a partir da avaliação do mestre de capoeira serão batizados ou farão a troca de corda. 
Conforme, a graduação o participante receberá a corda com cores que o classifica dentro de uma graduação 
da arte. Este mês os instrumentos específicos de capoeira seguiram para manutenção e outros foram 
adquiridos em preparação para o evento. 

O Programa de formação do jovem monitor faz parte de um plano 
de qualificação do jovem para o mercado de trabalho. A 
Secretaria geral da ACER Brasil Marinisa Carminetti Baptista, 
promoveu um encontro com os estagiários como o objetivo da de 
saber do grau de aproveitando que cada um participante do 
programa tem usufruído. 
Todos responderam um questionário de avaliação do programa, 
além, de falarem a respeito das suas dificuldades, êxitos e 
expectativas. A ACER Brasil como seu trabalho de intercambio 
recebeu este mês um novo voluntário Harry que esta no Brasil 
fazendo uma pesquisa e participou da formação com o intuito de 

conhecer melhor à comunidade local. 

 

As oficinas de brinquedos, percussão e dança africana iniciam a partir de agora as preparações de 
encerramento para as apresentações. 

Relatório elaborado núcleo de educação e cultura 

Diadema, 07 de agosto de 2018 

Marinis Carminetti aptista 
S cretária Géral 
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