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 No dia 18 de outubro na 
residência da Cônsul-geral Britânica  
em São Paulo, Joanna Crellin. Foi 
Realizamos o evento anual em prol 
a ACER Brasil com apoio do Consula-
do Geral Britânico de São Paulo e do 
grupo Amigas da ACER Brasil.
 
 Uma noite memorável e ex-
tremamente importante para o 
nosso trabalho, que só foi possível 
graças ao apoio de Cultura Inglesa, 
AB Brasil, Astrazeneca Do Brasil, 
Ford Motor Company, Gkn Driveline, 
Datamark Market Intelligence Brazil, 
entre outros apoiadores.

ACER Brasil 25 anos

https://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet_New/curso-de-ferias?pCanal=59&fmtCanal=cpc-rede_pesquisa-performance-1s2019_ferias&ctvCanal=brand-texto-search&gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoV9Da07Sq7S3iBl6vPtApzSF4EGq9IGNH8kW4OFKqGqMb6lWqHRLrUaAlSOEALw_wcB
https://www.abbrasil.com.br/
https://www.astrazeneca.com.br/
https://www.ford.com.br/
http://www.gkndriveline.com/
http://www.datamark.com.br/


 No dia 27 de novembro a  ACER  
Brasil realizou um Dia de Brincar 
para as famílias atendidas pelo 
programa família guardiã com gin-
canas, brinquedos, piscina e com 
um almoço que os funcionários da 
ACER Brasil preparam  com muito 
carinho para as famílias .

 A  ACER Brasil agradece im-
ensamente as famílias, que cum-
prem da melhor forma possível o 
compromisso de cuidado com as cri-
anças e adolescentes que estão sob 
sua guarda. Também ao apoio da  
Cultura Inglesa e do nosso Presi-
dente, Anderson Carignano, que 
tornaram possível a realização 
de mais um passeio do programa 
Família Guardiã, aos funcionári-
os que trabalharam acima de tudo 
com o coração pulsante e à nossos 
voluntários que dedicaram um dia 
de amor a esse evento.

Dia de Brincar

https://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet_New/curso-de-ferias?pCanal=59&fmtCanal=cpc-rede_pesquisa-performance-1s2019_ferias&ctvCanal=brand-texto-search&gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoUusXqVBZlxAjuxX7vMAkTVMV26BrWaJgWI0ihtnPajhEZ0ek5mqxwaAkQfEALw_wcB


ACER Brasil
@acerbrasil

No último dia 11 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Menina e o 
British Council Brasil junto com a United Nations Foundation e o Plano de menina 
promoveu o evento ‘Quem é a sua #GirlHero?’...

O Núcleo de Esportes da ACER realizou uma atividade em comemoração ao dia 
INTERNACIONAL DO DIREITO DA CRIANÇA (20/11) onde nossos atendidos puderam 
mostrar alguns dos direitos que eles desejam para a melhoria da nossa comunidade.

O direito da criança à prática de desporto é essencial para o seu desenvolvimento ... 

AGENDA  
Dezembro

07-Encerramento da Oficina  
de Violão

 
10- Encerramento do progra-
ma Histórias Transformando 

o FuturoSiga-nos no Twitter para 
atualizações regulares

/acerbrasil /acerbr

15 de Nov

18 de Out

21 de Nov

Encerramento das oficinas 

Capoeira 

 No dia 24 de novembro realiza 
mos o batizado e troca de cordas 
da oficina de capoeira sob a direção 
do Mestre Chulapa. Agradecemos 
a todos os participantes. Nossos 
agradecimentos especiais aos me-
stres de capoeira que nos prestigi-
aram com sua presença e ao Mestre  
Chulapa pelo trabalho realizado.

 No dia 30 de novembro real-
izamos o encerramento do Projeto 
Raízes do Brasil com apresentações 
da dança afro, percussão e do brin-
quedos e brincadeiras.
Agradecemos ao instituto GWI por 
apoiar o projeto que traz a cultura 
brasileira para os jovens atendidos 
pelo projeto .

Raízes do Brasil Ballet

 No dia 22 de novembro, re-
alizamos a apresentação da oficina 
de ballet em duas apresentações do 
Lago do Cisne e Valsa das Flores. As 
bailarinas estavam radiantes! Agra-
decemos ao belíssimo trabalho re-
alizado pelo professor Gabriel dos 
Anjos.

Cultura Inglesa

 Tivemos nesta semana o en-
cerramento das atividades da Cul-
tura Inglesa. As crianças realizaram 
uma apresentação musical em in-
glês. Agradecemos o carinho e a 
dedicação das professoras Marina e 
Ana Paula.

https://www.facebook.com/institutogwi/

