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Fundação Raízen promove a 8ª edição do Projeto Educar na Praça, em Igaraçu do Tietê

Clique aqui para ver a notícia no site

Instituição oferece um dia de atividades gratuitas, para toda a comunidade, voltadas à educação e cidadania.
Na próxima sexta-feira, 09 de outubro, a . Na ocasião, serão oferecidas atividades gratuitas culturais, recreativas, pedagógicas, exposições,
brinquedos para as crianças, serviços que envolvem cuidados com a saúde, pele, corte de cabelo, orientações jurídicas, oficinas lúdicas e
distribuição de pipoca e algodão doce.
O projeto, que será realizado na Avenida Michel Mucare, em frente ao Ginásio de Esportes do Centro da cidade, tem como objetivo levar cultura,
aprendizado e diversão, à população local. De acordo com Daline de Godoy Florencio, responsável pelo núcleo da Fundação Raízen em
Igaraçu do Tietê, trata-se de uma oportunidade para trocar experiências e exercitar a cidadania. “Nós nos preocupamos em oferecer uma
programação com ações que despertam o interesse por temas como educação, respeito, e diversidade em todos os públicos. Acreditamos
que essa nova edição do Educar na Praça terá um impacto muito positivo para toda a população da cidade de Igaraçu do Tietê”, afirma.
A iniciativa contará com o apoio: Prefeitura da Estância Turística de Igaraçu do Tietê, Polícia Militar de Igaraçu do Tietê, Secretaria Municipal de
Ação Social de Igaraçu do Tietê, Promoção Social, do Fundo Social de Solidariedade, da Secretaria de Educação de Igaraçu do Tietê, do
Demutran, do SAEIT, do CRAS, do IEP – Jaú, da OAB, da Barracred, do SENAI - Jaú, da APAE, do Cebrac – Jaú, do Projeto Vida, da

Associação Toque de Amor - Terceira Idade.
Serviço:
Data: 09 de outubro de 2015
Horário: das 10 às 15h30
Local: Avenida Michel Mucare, s/nº - (em frente ao Ginásio de Esportes do Centro)

