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MOCÂO DE APLAUSO:

PROTOCOLO

N°: 245/18

Data: 13/08/18

Hora: 09:05

Visto: Adeiacir

EMENTA: Outorga Moção de Aplauso ao 'Trojeto Sombra e
Agua Fresca".

Edimar Gomes Filho, vereador que esta subscreve, no uso de
suas prerrogativas legais, em nome do povo de Cornélio Procópio, depois de ouvido o Douto
Plenário, propõe Moção de Aplauso ao "Projeto Sombra e Agua Fresca".

Cornélio Procópio, 13 de agosto de 2018.

EDIMA^R^WflES FILHO
Vereador
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É a ação desenvolvida para atender às crianças na faixa de 6 a 14

anos, foi organizado para ajudar a desenvolver atividades sócio-educativas

como uma alternativa ás ruas e às situações de risco. O desafio é organizar

atividades extra-escolares para crianças e adolescentes, contribuindo para seu

desenvolvimento físico, intelectual, emocional, espiritual e social. A finalidade

maior é oferecer às crianças e adolescentes melhores condições de vida e a

possibilidade de desenvolvimento como pessoas e cidadãos.

O Projeto oferece aos educadores e educadoras dos projetos locais -

pessoas voluntárias que se capacitam para trabalhar com as crianças-

treinamento, acompanhamento pedagógico e acesso a material didático para o

desenvolvimento de atividades de educação cristã, cidadania,

acompanhamento escolar, saúde integral, recreação e esportes, cultura e artes

e informática.

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E METODOLÓGICOS.

O Projeto Sombra e Água Fresca tem como filosofia, propiciar um lugar

de vivência da presença divina para crianças e adolescentes que vivem uma

realidade de negação da plenitude de vida. Lugar de aprender, brincar e

partilhar. Lugar de conhecer as coisas da vida, rompendo cadeias que as

fazem vítimas primeiras das injustiças sociais.

A criança é sujeito de direitos.

A criança e o ádolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas

leis (ECA - artigo 15).



Sombra e Água Fresca é um projeto de construção coletiva - crianças,

adolescentes, educadores/as, famílias, igrejas e comunidade participam: na

elaboração, na execução, no desenvolvimento, no sustento e na avaliação.

Atualmente atendemos 60 crianças e adolescentes. Também
atendemos a família.

Conteúdos trabalhados com as crianças, adolescentes e mães:

1- Educação cristã: temas ligados a Jesus como amigo, Salvador, filho de

Deus-Criador, valores ensinados por Jesus como sinais da relação como o

projeto de Deus, o ser cidadão do reino de Deus.

2- Acompanhamento escolar: atividades que contribuam para desenvolver

as competências básicas, tais como expressão oral e escrita, cálculo, raciocínio

lógico e solução de problemas.

3- Esporte e recreação: resgate de brincadeiras antigas, culturais e prática

de esporte (futsal).

4- Expressão artística: atividades de dança, desenho, teatro artesanato

para as mães, pintura, aulas de violão.

5- Saúde integral: palestras educativas, educação ambiental, alimentar e

higiene.

Por que o nome Sombra e Água Fresca?

Esta é uma expressão que transmite o nosso desejo de encontrar um

abrigo para as duras realidades da vida. A luz da Bíblia, a sombra é um lugar

para nos protegermos do calor e a água sacia nossa sede. Na sombra, as

pessoas encontram refrigério. Água Fresca significa renovação, purificação e

transformação.

Em Cornéiio Procópio o Projeto iniciou-se em 2000 , em uma das ruas

da Comunidade Bairro Vila Nova (Antigo Vai-quem-quer). Inicialmente, a

coordenadora do Projeto Silvanea Ramos de Paula, desenvolvia as atividades

na referida rua.

Com o passar do tempo, houve a necessidade de encontrar-se um

local para que pudessem ser atendidas as crianças do Bairro que compareciam

cada vez em maior quantidade.



Próximo a Vila Nova, havia um barracão, de propriedade do Sr. Sérgio

Meda, que gentilmente, autorizou a utilização, sem custo, do imóvel.

Construção da sede própria: O Projeto realizava suas atividades em

barracão cedido em comodato, sendo logo depois recebido em doação.

Durante vários anos utilizou-se o referido barracão, entretanto em 2008 o

barracão começou a apresentar problemas estruturais e para continuidade das

atividades, tornou-se necessário a transferência de local, via parceria, para

uma escola do município. Ainda este ano, começar-se-ia a construção da nova

sede, buscando parceiros para a conclusão deste objetivo

O Projeto Sombra e Água Fresca desenvolve suas atividades durante

a semana e aos domingos, no Bairro Vila Nova do Município de Gornéiio

Procópio:

•  Todos os domingos das 9:00 h as 11:00h - Aulas com

diversos temas : cidadania, estudo bíblico, higiene pessoal. Aplicado

também recreação/esporte, teatro, música.

•  Todo domingo é servido um café da manhã.

•  Foram realizadas oficinas de bijuterias, oficina de pintura

em tecidos, aulas de computação, aulas de violão e reforço escolar.

•  Em parceria com o Studio A, estão sendo oferecidas aulas

de Ballet para algumas crianças.

Silvia Helena Gomes Costa

Coordenadora do Projeto Sombra e Água Fresca


