NOSSAS CONQUISTAS EM 2011

“...Deveríamos cuidar de nossas crianças como um bem sagrado,
promover o respeito a seus direitos e protegê-las. Creio que a transformação social exige um
investimento máximo de esforços para o desenvolvimento integral das crianças.... As crianças,
quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança ...”

Dra. Zilda Arns Neumann

O Projeto Sócio Educativo “Escola Comunitária Jardim das Bromélias” atua desde fevereiro de
2011 na praia do Cassange, Península de Maraú, Bahia.

A principio o projeto contemplava 16 crianças, porém a procura foi grande e assim iniciamos as
atividades escolares, com 2 turmas uma pela manhã e outra pela tarde, atendendo 30 crianças
provenientes de famílias de baixa renda com idades entre 3 a 6 anos, incluindo todo material
escolar, alimentação e etc....

Com ensino baseado na Pedagogia Waldorf, nossa missão é propiciar o desenvolvimento pleno da
individualidade humana, preservando e resgatando as forças da infância para que atuem na sua
missão futura. O currículo inclui artes, música, trabalhos manuais, culinária, jardinagem, entre
outros.

Reunião de Pais
Foram 4 encontros durante o ano, onde em cada reunião foi tratado um tema ligado a Educação,
assim os pais foram vendo a importância da participação deles na escola e junto com as professoras
cuidar da educação dos filhos.

Hora do lanche
A
Alimentação
foi
outro fator importante
na escola, as merendas
eram
oferecidas
diariamente
nos
2
turnos.
Frutas
da
época, Sucos naturais, Legumes, Sopas, Iogurte, Granola e Pão integral (feitos pelas crianças)
fazem parte do cardápio, garantindo assim uma nutrição rica e balanceada.

Festa da Páscoa

Em Abril foi comemorado época de
páscoa, e durante o período foi
trabalhado
o
tema
do
“renascimento”. As professoras
confeccionaram
coelhinhos
de
feltro e os ovos da páscoa onde as
crianças brincaram de caça ao
coelhinho.

Dia das Mães
Outra data importante é a comemoração do dia das mães, realizada em 07/05/2011. Foi uma
divertida e alegre confraternização. As crianças pintaram os panos e as professoras
confeccionaram as bolsas dadas de presente para cada mamãe.

Festa da Lanterna, época de São João- Junho

No dia da festa da lanterna,realizada em 19/06/2011, fizemos um bazar para angariar fundos para
escola. Os pais trouxeram comidinhas e bebidas que foram vendidos junto com roupas e acessórios
doados para esse fim. No evento o teatro “A menina da Lanterna” teve a participação dos pais
como atores. No encerramento da festa canções de São João foram cantadas ao redor da fogueira
junto com as crianças e suas “latovelas”(lanternas confeccionadas pelas professoras com ajuda das
crianças).

Dia dos pais – Agosto
Outra Confraternização bem especial foi a festa do dia dos pais,
realizada num domingo de sol em 14/08/2011 com um “baba” na
praia (jogo de futebol). Durante a semana que
antecedeu o evento, as crianças junto com as
professoras prepararam deliciosos biscoitos de
aveia e os coloridos cartões que foram entregues
de presente para cada papai. Enquanto o “baba”
rolava na praia, as crianças se divertiam na maré
baixa....

Festa da Primavera

A festa da primavera foi comemorada em 21/09/ 2011. Com a presença dos pais, foram plantadas
mudas de flores ao redor da escola. As crianças apresentaram a roda “ A linda rosa juvenil” e para
finalizar foi feita uma grande roda com todas as crianças e os pais presentes.

Art´nativa

Com o objetivo de aproximar as famílias das crianças à escola, foi feito o projeto de produção de
artesanato com as mães e amigas da escola. O lucro obtido com as vendas dos produtos é revertido
para a Escola e para as famílias das artesãs. Além dos turistas, este ano o SEBRAE encomendou
150 peças que foi distribuída em uma feira de turismo em São Paulo.

Acompanhamento dentário:

Para garantir a qualidade de vida das crianças, foi feito uma parceria com o posto de saúde
municipal, na qual as crianças tiveram acompanhamento do dentista Dr. Diogo durante todo ano.
Feito levantamento, as crianças eram levadas semanalmente ao posto para os devidos tratamentos
e limpezas.

Festa de final de ano –Época de São Nicolau

No dia 10/12/2011, foi celebrado na escola o encerramento do ano. Pais, crianças e professoras
organizaram uma linda comemoração, com pintura, roda de musicas natalinas, e
apresentação do conto de São Nicolau fizeram parte do evento. Depois de tantas atividades, uma
deliciosa ceia esperava toda a turma.

Foi um ano cheio de conquistas, várias sementinhas brotaram. Conseguimos atingir nossos objetivos
e finalizamos o ano com grande satisfação pelo trabalho realizado e dever cumprido.
Junto a tudo isso vem o
sentimento de gratidão a todos
que nos ajudaram e contribuíram
de alguma forma para esses
resultados.
A Pousada Lagoa do Cassange que
cedeu o espaço físico e deu um
apoio logístico com o transporte
das crianças. Aos padrinhos e
patrocinadores
que
disponibilizaram recursos financeiros provenientes de doações direcionadas em caráter livre e
esporádico que cobriram as despesas com equipamentos necessários e o custo de sua operação para
o ano de 2011. As professoras, ajudante e tutora que a cada dia no Jardim das Bromélias fosse
especial desabrochando cada criancinha com muito amor e dedicação.

Para 2012, novos desafios serão encarados. Aumentaremos o
atendimento para 36 crianças (sendo 85% bolsistas) com 2
professoras e 2 ajudantes.
Se você tiver interesse em contribuir de alguma forma,
compartilhando experiências, trabalho voluntário ou doações,
entre
em
contato
pelo
email:
promar@jardimdasbromelias.org.br
Sua ajuda é de enorme importância para a continuidade deste
projeto!!!!

www.jardimdasbromelias.org.br

