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Trabalhando na esfera social em 
uma comunidade desfavorecida, es-
tamos cientes do impacto significa-
tivo que temos na vida das crianças 
com quem trabalhamos, mas é quan-
do recebemos visitantes qualificados 
que trabalham em educação em out-
ros lugares que podemos obter uma 
medida real de quanta qualidade 
tem o nosso trabalho. 
Em setembro, recebemos uma pro-
fessora da escola estadual da cidade 
de York no nordeste da Inglaterra, 
que passou uma semana trabalhan-
do para entender como trabalham-
os com crianças e jovens, e usamos 
isso para informar como ela trabalha 
com as crianças na escola dela. Mir-
iam ensina em uma escola para cri-
anças com idade entre 11 e 15 anos, 
muitas das quais vêm de contextos 
desafiadores e que também têm 
diferentes níveis de desempenho 
acadêmico.
Aqui está o que Miriam tinha a dizer 
“Gostei muito da ideia e conceito do 
programa de leitura. Eu realmente 
gostei do fato de que foi o ensino 
de pares e que foi impulsionado pe-

los alunos mais velhos. O projeto 
foi ótimo com a leitura real para 
e com os alunos, e em seguida, 
a ideia de ter uma peça de mar-
ionete para trabalhar na imagi-
nação dos alunos mais jovens. Eu 
realmente sinto que esse conceito 
pode funcionar no Vale de York e 
nas escolas primárias locais. Ten-
ho conversado com a coordenado-
ra de alfabetização na escola, ela 
também gostou da ideia. Estamos 
pensando em montá-lo no esque-
ma de premiação de liderança ou 
no esquema de voluntariado den-
tro do prêmio Duke of Edinburgh. 
Outra forma seria usar jovens (jov-
ens de 15 anos) para trabalhar com 
alunos de alfabetização na semana 
y7 (11-12 anos). ”
Somos diariamente inspirados pelo 
trabalho que fazemos e é edifi-
cante que outros também estejam 
sendo inspirados por ele para mu-
dar a maneira como eles trabalham 
também.
Também gostaríamos de agradecer 
ao Allan e Nesta Ferguson Charita-
ble Trust pelo apoio a este projeto.

Inspirando os outros



ACER Brasil
@acerbrasil

A ACER Brasil parabeniza o nosso parceiro Coaches Across Continents por sua grande 
conquista em receber o prêmio Beyond Sport United & Global Awards 2018

O Núcleo de Esportes da ACER iniciou a comemoração do dia Mundial da Paz - dia 21 
de Setembro, em parceria com a Coaches Across Continents

Dia chuvoso e frio, na ACER Brasil animação e calor!!! Fit dance com o professor Gabri-
el. Vem dançar! 

AGENDA  
Outubro

18- ACER Brasil Jubileu de 
Prata

27- Dia de Brincar para o 
programa Familia Guadiã

Siga-nos no Twitter para 
atualizações regulares

/acerbrasil /acerbr

14 de Set

13 de Set

18 de Set

Nosso programa de rúgbi teve um 
grande começo e já estamos vendo 
alguns dos nossos objetivos sendo 
alcançados e mesmo que as cri-
anças enfrentem grandes barreiras 
para participar plenamente, isso 
não as abalam. Quando perguntei 
ao Henrique por que ele estava 
treinando rúgbi, ele me disse “é 
divertido e um bom esporte e há 
coisas diferentes (eu faço)”.

Este fim de semana ele e outros 
15 garotos e garotas entre 10 e 13 
anos participaram de um festival 
de rúgbi realizado em uma área 
muito elegante da cidade, com 
dezenas de crianças de outras dez 
equipes. Um dos objetivos do nosso 
programa é misturar as classes 
sociais e isso realmente aconteceu 
durante o festival como em muitos 
jogos, as equipes foram misturadas 
e olhando para as fotos, você nun-
ca imaginaria que os jogadores tin-
ham vidas diárias muito diferentes. 
Eles jogaram juntos, dentro e

 fora do campo, e também saíram 
em grupos diferentes, conversando 
quando não estavam no campo - 
todos apenas sendo crianças.

Depois de todos os jogos, todas as 
crianças se alinharam orgulhosa-
mente para receber suas medalhas 
e depois foram se trocar, e algo 
que é normal para nós chamou a 
atenção de algumas das mães do 
clube que sediou o festival Band 
Saracens. Cerca de metade dos 
membros da nossa equipe devolveu 
as botas que estavam usando para 
o treinador (eles treinam conosco 
sem calçados adequados e, as-
sim, para poderem participar de 
festivais como este, nós lhes em-
prestamos botas adequadas); Me 
perguntaram do que se tratava e, 
quando expliquei, as mães disser-
am imediatamente que fariam uma 

campanha para serem doadas bo-
tas, para que todas as crianças que 
treinam conosco pudessem ter suas 
próprias. Isso faz parte do espírito 
do rúgbi e por que acreditamos em 
seu poder de transformar nossos 
filhos.

Enquanto ainda enfrentamos im-
ensos desafios para construir nosso 
programa de rúgbi, somos muito 
gratos aos nossos atuais parceiros 
Embaixada Nova Zelândia Brasil, 
Gilbert,GuardianPro, Everthing is 
Possible  e Try Rugby SP.

Solidariedade no Rúgbi

http://www.bandrugby.com.br/
http://www.bandrugby.com.br/
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/latin-america/brazil/new-zealand-embassy/
https://www.gilbertrugby.com/eng
https://www.guardianpro.co.uk/
http://www.everythingispossible.eu/
http://www.everythingispossible.eu/
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/esportes/try-rugby

