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Uma lembrança boa quem não gosta! Uma doce recordação da 

infância, um suspiro, um sorriso impagável no rosto...  Lembrar 

de um bicho visto no zoológico, da pescaria e da dança  na 

festa julina, escrever e desenhar no concurso cultural, aprender 

a fazer  e comer tapioca e cupcake, defender com as mãos 

um chute indefensável e marcar um golaço no 9º torneio de 

futsal, brincar com os coleguinhas nos brinquedos infláveis, 

escorregar no futebol de sabão, deslizar no tobogã, subir no 

touro mecânico e vencer o medo, assistir cinema no Lar Meimei, 

comer um gostoso churrasco no Sesc Itaquera, se divertir e 

ajudar meus colegas nos jogos cooperativos, ouvir contação de 

história e curtir uma balada teen.
E no final do mês comemorar o aniversário todos juntos, isso 

é inesquecível!

Ufa! Quantos momentos... Quantas coisas boas para serem 

guardadas na cabeça e no coração! Doces recordações vividas 

e proporcionadas pelo Lar Meimei por meio do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos  CCA Seara Bendita.

Em julho, as crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de 

idade puderam desfrutar dessas e outras atividades exercendo 

com respeito e dignidade o direito de ser criança. Ver o sorriso 

e o brilho nos olhos de cada uma é simplesmente maravilhoso. 

Atividades realizadas no Projeto Férias 
no CCA Seara Bendita – Lar Meimei

 § CAMPEONATO DE FUTSAL

 § CONCURSO CULTURAL

 § FESTA JULINA

 § PASSEIO AO ZOOLÓGICO

 § OFICINA DE TAPIOCA

 § OFICINA DE CUPCAKE

 § BRINQUEDOS INFLÁVEIS, FUTSAL, TOBOGÃ,  

 TOURO MECÂNICO

 § CINEMA NO CCA 

 § CAMPEONATO DE FUTEBOL EM VIDEOGAME

 § BALADA TEEN 

 § CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:  

AS AVENTURAS DE PEDRO MALAZARTE

 § JOGOS COOPERATIVOS

 § SESC ITAQUERA COM CHURRASCO

 § ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Por: Elisângela Paes

Diagramação: Joaquim Roddil

Projeto Férias 
2017 do CCA 
Seara Bendita

Serviço:
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

CCA Seara Bendita – Centro para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos

Atividades: socioeducativas, cartografia, teatro, dança, esporte, saúde e 

sexualidade, artesanato, informática, biblioteca, trabalho com as famílias etc.

Refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde.

TODAS AS ATIVIDADES E REFEIÇÕES SÃO GRATUITAS.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Inscrições: terças e quintas, das 9h às 10h e das 14h às 15h

Endereço: Av. Yervant Kissajikian, 2858 – Americanópolis.

Tel.: 5621-7065

Parceria/Convênio público entre a Seara Bendita e a PMSP/SMADS.


