
Próximas atividades 

Na sexta feira, 25 de Novembro, nossas
crianças e adolescentes fizeram um
verdadeiro espetáculo chamado "A
Encantada Fábrica de Brinquedos" no
Palácio da Cultura Sônia Cabral. 

As crianças no Teatro 

18/12/2016
à

03/01/2017

PERÍODO DE
RECESSO

Rua Alfredo Galeno, 98  Vila Nova de Colares Serra (ES)

Centro Social São José de Calasanz - Serra

itakaserra

BAZAR 

No sábado, dia 10, aconteceu o bazar do
Centro Social, com roupas a preços
acessíveis. Além disso, o Centro pôde
arrecadar recursos para investir no
projeto. MUITO OBRIGADO!! 

Intercâmbio: todas as crianças e
adolescentes no Campus I, em horário
normal de projeto.

Mostra Cultural na Escola Vila
Nova de Colares 

Festa da Família às 14:00hrs
Cada família em seu Campus.

             CENTRO SOCIAL
 SÃO JOSÉ DE

CALASANZ

4Boletim         13/12/16



O Bazar foi muito bom! 

 

No sábado, dia 12, aconteceu o bazar do 

Centro Social, que foi um sucesso pela 

quantidade de pessoas que compareceram.  
 

Esta atividade tinha como finalidade que as 

pessoas comprassem roupas com preços 

acessíveis. Além disso, o Centro pôde 

arrecadar recurso para investir no projeto. 

 

 

CentroC 
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Centro Social São 

José de Calasanz 

ongitakaserra 

 Centro Social São José de Calasanz - Serra 

@ONGitakaSERRA 

 

Novas Redes Sociais do Centro 

 

O Centro Social desenvolveu novas redes 

sociais para ter mais contato com seu 

público alvo, parcerias, seguidores e com 

todas aquelas pessoas que se oferecem para 

ajudar.  

 

 

Próxima Atividade 

Doação de Livros 

Esta atividade terá como 

objetivo melhorar os materiais 

de estudo e incentivar a leitura 

das crianças e adolescentes 

do Centro Social.   
 

Data: A definir 

Hora: A definir 

Lugar: A definir 

Para mais informação: 32435065 
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Centro Social São 

José de Calasanz 

Espaço Marambaia  

Nossas crianças e 

adolescentes tiveram um dia 

de lazer e muita diversão no 

passeio ao Espaço 

Marambaia, localizado em 

Manguinhos, no dia 30 de 

Março.  

Junto com os educadores e 

voluntários, o dia foi de 

bastante descontração. 
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 Centro Social São José de Calasanz - Serra 

@ONGitakaSERRA 

 

Acolhida Solidária UNESC 

No dia 06 de Abril, aconteceu no Centro 

Universitário do Espírito Santo – UNESC, Campus 

Serra, a Acolhida Solidária 2016, com o intuito de 

arrecadar doações para beneficiar algumas 

instituições.  

O Centro Social, como uma das instituições 

beneficiadas, foi convidado a estar presente nesse 

dia com apresentações de Capoeira e Break 

Dance.  

 
Via Sacra do Menor 

Com o objetivo de celebrar 

a Semana Santa, as 

crianças do Centro Social 

participaram da Via Sacra 

do Menor, no dia 23 de 

Março, em Vitória. As 

crianças e adolescentes 

saíram em caminhada 

refletindo sobre o 

sofrimento de Jesus Cristo. 

A Via-Sacra também foi um 

momento para denunciar 

todo o tipo de violação dos 

direitos durante a infância. 



CentroC 
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Centro Social São 

José de Calasanz 

Com as crianças no Cinema 

Na quarta-feira 25 de maio, 

fomos para o cinema no 

Shopping Norte-Sul em dois 

turnos, um de manhã e outro 

pela tarde. Assistimos o filme 

“Angry Birds” e partilhamos 

pipoca e refrigerante. 
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 Centro Social São José de Calasanz - Serra 

@ONGitakaSERRA 

 

Próxima Atividade:  

Festa da Família 2.7.2016 ás 14:00 

no Centro Social de São José de Calasanz 

Reuniremos-nos com as famílias de nossas 

crianças e adolescentes para o 

cerramento do semestre.  Com 

apresentações de Balé, break dance, 

capoeira e do coral São José de 

Calasanz.  

 

 

A Tocha Olímpica Rio 

2016 passou pelo 

município da Serra na 

quarta-feira 18 de 

maio. Nosso Centro 

Social participou da 

recepção festiva para 

comemorar a chegada 

do símbolo principal do 

maior evento esportivo 

do mundo. 

 
 


