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500 alunos participam de projeto “Meu Herói, o Agricultor” em Dois Córregos

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 nesta quinta(24) e sexta-feira (25), em Dois Córregos, o projeto “Meu Herói, o Agricultor”,
que contemplará cerca de 500 alunos das escolas Valdomiro CasaGrande, Francisco Simões e Oscar Novakiski. 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.
Para participar, cada escola deverá selecionar um desenho, uma redação 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 o
melhor desenho, a melhor redação e melhor brinquedo. Os autores da melhor redação e do desenho, ganharão uma bicicleta e a escola que
produziu o melhor brinquedo, um computador. A premiação acontecerá no dia 07 de novembro, na sede da Fundação Raízen, em Dois
Córregos.
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, Maracaí, Igaraçu do Tietê, Jaú e Jataí/GO. No total, mais de 4.800
alunos participarão do projeto.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3652-4831.
Serviço
Projeto “Meu Herói, o Agricultor”
Lançamento
Datas, Locais e Horários
24 de outubro
Escola Valdomiro CasaGrande
Endereço: Avenida Vasco de Gama, 164 - Jardim Arco Íris
Horários: 7h e 13h
Escola Francisco Simões
Endereço: Praça Francisco Simões, 39 - Centro
Horários: 9h e 15h
25 de outubro
Escola Oscar Novakoski
Endereço: Avenida Heucy Bueno Faulin, 504 – Jardim Marina
Horários: 8h e 13h
Premiação
Data e horário: 07 de novembro, às 9h
Local: Fundação Raízen
Endereço: Avenida Marília, 13 - Jardim Paulista

