
No cardápio:   

berinjela de forno e batata 

recheada! 

E mais! X-box de ginástica  

e dança, jogos e karaokê. 

 
Passeio na praça da Repú-
blica até a estação ferroviá-
ria para observação do 

território e confecção da 
maquete de Sumaré. 
 

Recebemos a visita de 

Débora Rizzati, represen-

tante do meio ambiente da 

empresa Magnetti Marelli 

de Hortolândia, que reali-

zou uma parceria  com o 

Centro Dia em 05/06, Dia 

Mundial do Meio Ambien-

te. Quatro usuários, acom-

panhados pela T.O., apre-

sentaram as atividades de 

papel reciclado e de enca-

dernação aos colaborado-

res da empresa. Foi um 

sucesso! Obrigada pela 

oportunidade! 

 

 

Trabalhamos sobre o con-

ceito de mundo com o 

globo terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

A copa do mundo, diferen-

tes culturas, sotaques, 

vídeos educativos, artesa-

nato típico, e muito mais. 

 

Conversamos 

sobre o nosso país, explo-

ramos diversos mapas- 

-múndi, identificando os 

adversários dos jogos do 

BRASIL, o nosso país, o 

Estado e o município . 

 

 

 

 

 

E a diversão estava à solta 

nos ensaios da quadrilha e 

da dança “Xote da Ale-

gria”, que apresentamos 

com muito orgulho a nos-

sas famílias na Festa Juni-

na! 

 

Em destaque 
Início do PROGRAMA 

PROMAD COM A GUAR-

DA MUNICIPAL. 

 

     Início do PROJETO PROMAD  

NOTÍCIAS    DA    HORA !  

EM DESTAQUE .... 

Olimpíadas FEAPA-

Es- de 17 a 22/07 na 

APAE de Franca.  

Sete usuários do 

Centro Dia competi-

ram  juntos ao Con-

selho Regional de 

Nova Odessa na mo-

dalidade futsal. 

JORNAL DO 

CENTRO DIA  
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Nesta edição: 

Profissionais da equipe par-

ticiparam de capacitações 

da FEAPAEs sobre:  

autodefensoria, emprego 

apoiado e Lei Brasileira de 

Inclusão - LBI.  

 


