MEU PEIXINHO
ARIRI
ONDE? Comunidade de Ariri - Cananéia - Vale do Ribeira/SP
PARA QUÊ? Evidenciar como as dificuldades e problemas de aprendizagem, que circundam a vida
das crianças residentes nos contextos ribeirinhos e caiçaras, podem ser pensados, analisados e
manejados de formas diferentes dentro da cultura maker, ludicidade, teatralidade e gameficação.
Promover o complexo desenvolvimento físico, mental, afetivo e social das crianças, também
ministrando a Palavra de Deus, transmitindo princípios bíblicos e morais.
QUAL ALCANCE? 30 crianças, em situação de vulnerabilidade social, com idade entre sete e doze
anos, divididas em duas turmas: manhã e tarde.
QUANDO? Terça e quinta, no contraturno escolar.
COMO? Educadores e voluntários desenvolverão, junto aos alunos, exercícios psicomotores, jogos
pedagógicos e brincadeiras por meio de experiências propostas e métodos adotados, levando em
consideração os processos cognitivos e as funções psicomotoras. Será servido alimentação
balanceada e definida por nutricionista voluntário. Serão incutidos hábitos de higiene pessoal,
conscientização ambiental e atendimentos médicos, oftalmológicos e odontológicos.
EQUIPE? Quatro missionários (dois são pedagogos) e voluntários da Igreja do Ariri.
O QUE TEMOS? Estrutura com uma sala de aula, dois banheiros, cozinha e quadra coberta para
atividades esportivas. Biblioteca para mediação de leitura com 40 livros Infantis.
DE QUE PRECISAMOS?
Material Escolar (Para 30 Crianças): Cadernos brochura grande 96 folhas, caderno de caligrafia
pequeno, cola branca, borracha, tesoura sem ponta, lápis, canetas esferográficas, canetinhas, lápis
de cor, resmas de sulfite, giz de cera, massinha de modelar, cola de EVA, cartolinas coloridas, folhas
de EVA coloridas, folhas de sulfite coloridas, apontadores com depósito, bambolês, bolinhas de
piscina, bolinhas de ping-pong apitos de futebol, raquetes de ping-pong, bolinhas de tênis, cones
para treinamento funcional, mini trave de gol, pacotes de bexiga.
Valor Base = R$ 1.749,83
Material Eletrônico: Impressora EcoTank, caixa de som recarregável com microfones sem fio,
projetor e tela retrátil.
Valor Base = R$ 3.950,28
Material Pedagógico: Jogos pedagógicos diversos; quadro branco; alfabeto em EVA - construção de
ambiente pedagógico.
Valor Base = R$ 633,40
TOTAL GERAL = R$ 6.333,51

Apoiadores Financeiros: Para apadrinharem as crianças com contribuição mensal de R$70,00.

