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 No mês de maio um grupo de 
jovens viajou para Inglaterra para 
participar do projeto National Treas-
ures realizado por Evething is Possi-
ble em parceira com iFall, Westside 
Circus e Hope Learning Trust projeto  
Eramus+.

 Durante a semana eles se jun-
taram a jovens da Suécia, Austrália 
e Inglaterra  para participarem de 
atividades de circo , montagem tea-
tral e Escalada, e no decorrer da es-
tadia eles experimentaram comidas 
típicas e durante a semana os jovens 
mostraram como são aulas de futsal 
da ACER Brasil, abaixo uma peque-
na entrevista com Wedja Soares Es-
tagiária do ensino Médio que foi para 
a viagem.

O que você agregou mais na sua 
vida na viagem?

 Na Inglaterra é muito difer-
ente do Brasil ,lá  onde nos passá-
vamos não tinham pessoas olhan-
do estranho, e provamos comidas  
diferentes.

Como é que foi conviver com  
jovens de diferentes culturas?

 Foi muito bom, eles ajudar-
am bastante. Tinha coisas que eu 
não conseguia fazer das atividades 
deles e  eles estavam lá sempre me 
ajudando, se a gente errasse eles 
ajudavam explicando do jeito cer-
to e se acertávamos eles ficavam 
muito feliz por nós. Como éramos 
todos quase mesma idade, brincá-
vamos bastante mesmo sendo de 
culturas diferentes , outros países 
a gente se deu muito bem.

Intercâmbio para Inglaterra 

https://www.nationaltreasures.eu/about-the-project/
https://www.nationaltreasures.eu/about-the-project/
http://www.everythingispossible.eu/
http://www.everythingispossible.eu/
http://ifall.se/
http://westsidecircus.org.au/
http://westsidecircus.org.au/
http://hopelearningtrust.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt


ACER Brasil
@acerbrasil

 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.

A parceria com o Instituto GWI proporciona a divulgação da cultura e da arte por meio de 
apresentações de percussão e dança africana.

A parceria do Instituto GWI tem proporcionado a continuação das atividades de capoe-
ira e percussão

AGENDA  
 

Abril
07- ACER participa do torneio 

Juvenil na USP

09 a 15- HBO faz filmagem 
do projeto Família Guardiã 

Siga-nos no Twitter para 
atualizações regulares

/acerbrasil /acerbr

01 de Mar

08 de Fev

08 de Mar

 No ultimo dia 17 de março foi realizado o festival feminino de Futsal 
em comemoração ao dia Internacional da Mulher, recebemos a presença 
das meninas da Fundação Gol de Letra e as Alunos da Escola Estadual Fil-
into Müller. Nós da ACER Brasil agradecemos a presença e a participação 
de todos.

Entrega de Ovos de Pascoa Campeonato Feminino
 No final desse mês a ACER Brasil recebeu uma doação de cerca de 
300 ovos de Pascoa que foram entregues para as crianças e jovens que 
participam das atividades. Esta ação só foi possível graças a colaboração 
da St.Paul’s School, Cacau Show, Regina Matheus C, Dani Madaleno e  
Emerson Madaleno. 


