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Parceiros da Bélgica

Formação Continuada
De 3 a 18 de fevereiro AASJN
promoveu a Formação
Continuada da entidade nas
diversas áreas de atuação, onde
educadores tiveram a
oportunidade de participar de
palestras e/ou rodas de conversas,
destacando temas como
relacionamento interpessoal,
Foto Iris Silva
Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2016, prevenção de combate a incêndio, agregação
de valores, Excelência no atendimento, Comunicação,
Didática, Gestão de Pessoas e Estatuto da Criança e
Adolescente.
Workshop de bateria
Os educadores do Ponto de Cultura
Arte-Fato Centro de Criatividade
participaram do Workshop de
bateria, realizado no dia 12 de
fevereiro em Palmas, com Deth
Foto Iris Silva
Santos, um dos melhores bateristas
do País. No Workshop os educadores tiveram a oportunidade
de conhecer um pouco da história do artista conhecido no
cenário nacional e internacional.
Centros de Criatividade
Os ritmos variados dos Tambores do
Arte-Fato chamou atenção dos
participantes da Aula Inaugural dos
Centros de Criatividade de Palmas,
realizado pela Fundação Cultural de
Palmas - FCP, na segunda-feira, 15, no
Teatro Fernanda Montenegro. Na
Foto Iris Silva
oportunidade, além de os alunos do
Ponto de Cultura Arte-Fato Centro de Criatividade, mostrarem parte do que
aprendem nos cursos realizados pela AASJN, em parceria com a FCP, os
educadores, coordenadores e presidente da entidade e dos demais centros de
criatividade foram apresentados aos participantes do evento que lotou o
local.

Jornal Ação Social

Formação projeto de ISDJB
Com a participação dos funcionários e
convidados o projeto de Integração Social
Dom João José Burke – ISDJB realizou na
terça-feira, 16, a formação continuada do
projeto. Dentre os temas abordados estavam
. Libras, o que é AASJN,
planejamento, Eu,
plano de aula. Assuntos que veio enriquecer
os conhecimentos de cada participante.
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Palmas-TO, fevereiro de 2016.

Representantes da
organização Palmas Para
Todos, parceira da
AASJN visitaram os
projetos sociais da
entidade na sexta-feira,
Foto Iris Silva
19 de fevereiro, onde
tiveram a oportunidade de verificar os espaços que
acontecem as atividades de arte-educação em Palmas e
Miracema do Tocantins. Após ver in loco o andamento
das atividades o casal Paul Roelandt e Mia Dickmans
destacaram a importância de continuar ajudando a
entidade.
Em aula inaugural do Arte-Fato
Alunos e familiares dos cursos noturno do Ponto de Cultura
Arte-Fato Centro de Criatividade participaram na terça-feira,
23, da Aula Inaugural do projeto.
Na ocasião, os
participantes conheceram a história da entidade, do ArteFato, os educadores e metodologia de ensino que será
aplicada este ano. Algumas ações que serão realizadas em
2016. Eles também visitaram as salas onde serão realizados
todos os cursos ofertados no espaço.

Visita especial
O padre Wilson
Zaia, que tem uma
deficiência auditiva,
visitou a sede da
entidade no dia 15, o
objetivo da visita foi
Foto Iris Silva
conhecer os
trabalhos sociais que a AASJN desenvolve, em especial com
os surdos. Na oportunidade o referido padre da Paróquia
Pessoal Nossa Senhora da Ternura de Curitiba – PR, que
estava acompanhado da coordenadora do projeto Educação
Para Surdos, Irmã Gelcina Vindilina Margarida, foi recebido
por Jocel Santiago, presidente da entidade.
Alunos no combate ao Aedes aegypti

Os alunos da Escola João
Paulo II Conveniada estão
unidos no combate ao Aedes
Aegypti, o exemplo prático
veio nos dias 25 e 26, dias em
os alunos saíram às ruas em
torno da Unidade de Ensino
para conversar, distribuir
material informativo
confeccionado por eles e
Foto Iris Silva
recolher lixos que foram
descartados em locais inadequados pelos moradores das quadras vizinhas
da sede, 405 Norte, e do anexo, na 503 Norte. Os alunos já tinham
Foto Iris Silva recebidos orientações da Secretaria Municipal Saúde e da própria escola.
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