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Fundação Raízen promove mais uma edição do projeto Viver um Conto em Jataí

Clique aqui para ver a notícia no site
Iniciativa beneficiará mais de 1 mil crianças matriculadas na rede municipal de educação infantil e ensino fundamental
Nos dias 18 e 19 de setembro, as escolas municipais Irmã Sheila, Caminho da Luz e a conveniada Instituto Presbiteriano Samuel Graham, de
educação infantil e ensino fundamental, participarão de mais uma edição do Projeto Viver um Conto, promovido pela Fundação Raízen de Jataí.
A iniciativa tem por objetivo despertar o gosto pela leitura e trabalhar valores importantes para a formação dos alunos, tendo destaque para
amizade, respeito aos mais velhos, paciência, solidariedade e combate ao preconceito. As fábulas que serão apresentadas às crianças foram
produzidas pelos próprios alunos da Fundação Raízen da região.
“É por meio dessas interações que conseguimos ampliar o diálogo das crianças com a sociedade. Trata-se de uma ação que busca, acima de
tudo, incentivar a empatia e a diversidade”, afirma Ana Carla Lopes, coordenadora do Núcleo Jataí, da Fundação Raízen.
O projeto Viver um Conto foi criado em 2009 pela Fundação e é realizado nas cidades de Jaú (SP), Piracicaba (SP), Dois Córregos (SP),
Igaraçu do Tietê (SP), Valparaíso (SP) e Jataí (GO).
Serviço:
Viver um Conto/ Jataí
Locais, Datas e Horários:
18 de setembro, das 8h às 10h e das 14h às 16h
Escola Municipal Irmã Sheilla
Endereço: Rua 5 s/n Bairro Filostro Machado – Jataí/GO
19 de setembro, das 8h às 11h30
Escola Municipal Caminho da Luz
Endereço: Rua Castro Alves, esq.com Miranda de Carvalho nº 1377- Centro- Jataí/GO
19 de setembro, das 14h às 16h
Instituto Presbiteriano Samuel Graham (IPSG)
Endereço: Rua Riachuelo nº 1323 – Centro – Jataí/GO

