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O Projeto Férias acontece no perío-
do de janeiro e julho para atender 
as crianças da rede pública do mu-
nicípio e especificamente do bairro 
Eldorado. O objetivo do projeto é 
ofertar atividades lúdicas, artísticas 
e culturais oportunizando o direito 
de brincar. Portanto, esta ação  em 
contrapartida evita que crianças e 
adolescentes que  tenham como úni-
co  recurso estar expostos a  riscos, 
violência ou acidentes por não ter-
em entretenimento, recreação e o 
direito de brincar como garantia e 
em segurança.

Projeto Férias  



ACER Brasil
@acerbrasil

Férias é na ACER Brasil!! Venha participar do Projeto Férias 2018. Faça já sua 
inscrição no endereço abaixo das 8h as 17h. Estamos esperando!!

A oficina de percussão está com vagas abertas nos seguintes horários: De segunda-feira e 
quarta-feira das 8:5h às 10h e das 15h40 às 17h.!

Já retomamos as atividades venha participar dos nossos treinos de Futsal, Futebol, 
Voleibol, Rugby e Handebol

AGENDA  
 

Março
01- Inicio do Cidade na  

Escola

08- lideres de ONGs de todo 
Brasil visita a ACER atraves 

da Ford Brasil
Siga-nos no Twitter para 
atualizações regulares

/acerbrasil /acerbr

11 de Jan

08 de Jan

08 de Fev

Iniciamos nesse ano o serviço de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos – crianças de 06 a 15 ano 
em parceira com a secretaria de as-
sistência social e cidadania de Dia-
dema.
Atendendo 100 crianças sendo 50 na 
sede da ACER e 50 no Sitio joaninha, 
onde temos o apoio da Associação 
de moradores que cedeu o espaço 
da sede para executarmos o tra-
balho.

Entrevista com Greg 
Reeve

Como esta sua volta a ACER Brasil?

Feliz, é muito diferente de quan-
do eu vim da Inglaterra, tem muito 
mais oportunidades e eu estou an-
imado.

Quais  novos projetos você tem 
em mente com os atendidos do 
rugby?

A gente quer desenvolver mais o 
rugby , trazer mais alunos para jog-
ar , quero arrumar mais jogos con-
tra outros times e quero que o rug-
by fique mais forte na comunidade 
e crescer o time e talvez começar 
uma liga.

Inicio do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos

Quais motivos fizeram vir tra-
balhar na ACER Brasil ?

Eu queria uma experiencia de trein-
ar rugby na comunidade. 

O que você acha dos trabalhos 
realizados na área de esporte da 
ACER Brasil?

Acho que poderia ter mais esportes 
porque os mais recorrentes  são 
rugby e futebol.

Em quais países já trabalhou com 
Rugby ?

Estados Unidos e Nova Zelândia  
com futebol na Finlândia.

Entrevista com Dan


