RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2015

Procuramos proporcionar às nossas crianças, atividades extracurriculares
escolares que auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem, além de atividades que
promovem sua integração social. Segue abaixo lista de atividades e algumas fotos
desses momentos enriquecedores vividos por nossas crianças no período de 2015.

Atividades Fixas Semanais














Atendimento Fonoaudiólogo
Atendimento Psicológico
Aula de Dança
Aula de Matemática
Aula de Piano
Aula de Violão
Contação de História
Kumon de Inglês
Kumon de Matemática
Oficina de Criatividade
Projeto Fazendo Minha História
Reforço Escolar

Atividades Esporádicas














Visita da Empresa ABB
Apresentação de Fantoche
Festa de Aniversário
Bazar
Aula de Culinária
Apresentação de Fantoche
Dia das Crianças (entrega de brinquedos)
Crianças Separaram Brinquedos para Doação
Festa do Dia das Crianças e Apresentação de Fantoche
Aula de Culinária
Visita da Empresa Johnsons Controls
Construção da Horta Lar Casa Bela

“Nos olhos de toda a criança se esconde o segredo da felicidade.
O mundo é uma infinita fonte de descoberta e brincadeira, e seu
sorriso fácil tudo descomplica e ilumina, em uma consciência onde ainda
não existem definitivos”.

Atendimento da Fonoaudióloga

Aula teórica de piano

Aula prática de piano

Aula de inglês

Aula de Culinária

Reforço Escolar

Aula de balé

Reforço escolar de Matemática

“Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são
possíveis. É fazer do imaginário a sua realidade, brincar com bonecos
como se eles tivessem vida e pular e correr como se fosse dotado dos
poderes dos seus heróis preferidos”.

Trabalho voluntário

Trabalho voluntário com intercambistas

“E o segredo é ter muita fé para seguir em frente, mais coragem
para enfrentar os obstáculos e a certeza de que quando os nossos
sonhos são movidos por amor, a vitória não demora a chegar…

Hora do lanche

A “batalha” começou

Usando a imaginação

A felicidade não tem preço

Hora da diversão

Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da
sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda simplicidade, de
dentro para fora, de cada um para todos.

Cuidando das plantas

Nossa horta

Passeio no zoológico de Sorocaba

Porque se sujar faz bem

Teatro de fantoche com as crianças e suas
famílias

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama
ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e principalmente viver.

Ao som da música

Quebrando a cabeça

Confraternização da equipe Lar Casa Bela

Cantata de Natal para as Crianças e Família

Encenação de Natal para as crianças e Família

Fazendo estórias com fantoches

Visita do Papai Noel e entrega de presentes!!!

Um dia de piquenique e recreações ao ar livre

Porque pintar e se pintar faz bem!!!

Aproveite os pequenos momentos de alegria da vida, pois um dia você
olhará para trás e perceberá que estes momentos foram o que fizeram
a sua vida feliz.

