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INICIAMOS COM TUDO AS ATIVIDADES DO
FLORESCER!!!

Com 40 jovens selecionados
para compor o grupo deste
ano.

AS OFICINAS...
Agora foi a hora dos jovens
selecionados dos dois grupos que
participaram do processo seletivo
se juntarem...
As atividades iniciais ocorreram
neste propósito: se conhecerem!

Construímos nossos combinados
e o nosso quadro de equipes
que irão nortear nossas tardes até
dezembro!!! Os combinados
foram construídos de forma
coletiva.
Todas
e
todos expuseram sua opinião
sobre
o que
considerava
importante para o andamento do
Florescer.
O Projeto Florescer trabalha com
a competição ou cooperação?
Esta foi uma das atividades
do grupo para
trabalharmos
a importância
do
coletivo
em nossas ações.

AINDA NESTA EDIÇÃO...

Trilha do Ventania
Caxambu

Biblioteca Comunitária
Novos Horizontes

...Você encontra na
pagina 03

Apresentamos um pouco da
nossa realidade, o bairro onde
cada um reside, o que mais gosta,
o que menos gosta e algo que nos
representa.
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Expressão Corporal

Continuando...

A
atividade
de
expressão corporal
teve
por
objetivo sensibilizar os jovens a
partir dos movimentos do próprio
corpo. Os exercícios
de
relaxamento deitados do chão,
alongamento e andar
pelo
espaço possibilitaram ao grupo
montar
cinco
cenas
representando
situações
de
competição e cooperação.

O Florescer é um espaço
de construção coletiva por
isso a cooperação é uma de
suas bases
Canto Coral

Novas
vozes
estão
se
formando e compondo o
coral Nheengarecoporanga.
Exercícios
de
respiração
e técnica vocal deram início a
as atividades de canto coral.
As trocas
de
saberes
são importantes
para
a
construção coletiva do cantar.

Curiosidade…

,

Você sabe o que significa
Nheengarecoporanga???

O nome do coral na língua Tupi
significa “virtude do canto” e é formado
por jovens do Projeto Florescer: arteeducação, cidadania e ecologia, do
Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis.
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Saídas de campo...

Trilha do Ventania Caxambu

No
sábado
dia
14/04
o Projeto
Florescer
participou da
trilha
do
Ventania
Caxambu
em
parceria com o Projeto
Jovens Protagonistas da
APA-Petrópolis

Biblioteca Comunitária
Novos Horizontes

Realizamos uma atividade em São José do Vale do Rio Preto, na
comunidade Morro Grande. Celebramos o sétimo aniversário da Biblioteca
Comunitária Novos Horizontes na sede CCNH-Centro Cultura Novos Horizontes,
com atividades de Intinerância de Palhaços pela comunidade e a oficina de
construção de Cartões Ecológicos com as crianças.

Nossos financiadores:
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