Raízen
Tópico: Raízen

Veículo: Direto da Usina - SP
Página: 00:00:00

Data: 18/10/2013
Editoria: -

1/1

Raízen promove a 6ª edição do Projeto Educar na Praça, em Igaraçu do Tietê

Clique aqui para ver a notícia no site
O projeto é uma parceria entre a Raízen, DuPont e Coplacana
A Fundação Raízen, DuPont e Coplacana lançarão no dia 21 de outubro, no Centro Cultural de Maracaí, para cerca de 400 alunos, o projeto
“Meu Herói, o Agricultor”. Ele é voltado para crianças de 9 e 10 anos e tem como objetivo a valorização do trabalhador rural, além de estimular a
agricultura sustentável e a preservação do meio ambiente. Participam da ação as escolas municipais Professor Oscar Campidelli, Profª Maria
Helena da Silva Silvério, EMES Coronel Azarias Ribeiro, EMES Profº Lourenço.
Para participar, cada escola deverá selecionar dois desenhos e produzir um brinquedo com materiais de reuso. Uma comissão julgadora,
formada por um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um representante da Secretaria da Educação, um representante da
Raízen, um representante da DuPont, e um representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, escolherá os dois melhores
desenhos e o melhor brinquedo. Os autores dos dois melhores desenhos selecionados ganharão uma bicicleta e a escola que produziu o
melhor brinquedo, um computador. A premiação acontecerá no dia 07 de novembro, no Centro Cultural de Maracaí.
No lançamento do projeto haverá também a apresentação de um desenho animado, entrega de cartilha com histórias e jogos, desenvolvimento
de redações e desenhos, além da produção de um brinquedo com materiais de reuso.
O projeto também será realizado nas cidades de Piracicaba, Valparaíso, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Jaú e Jataí/GO. No total, mais de
4.800 alunos participarão do projeto.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3371-9042.
Serviço
Projeto “Meu Herói, o Agricultor”.
Lançamento
Data: 21 de outubro
Local e Horário: Centro Cultural de Maracaí, às 7h30 e às 13h30
Endereço: Rua General Ataliba Leonel, 860
Premiação
Data e horário: 07 de novembro, às 9h
Local: Centro Cultural de Maracaí
Endereço: Rua General Ataliba Leonel, 860

