
SOMBRA AMIGA
INFORMATIVO DO PROJETO

SOMBRA E ÁGUA FRESCA EM POUSO ALEGRE

 O Projeto Sombra e Água Fresca é uma rede de 
projetos da Igreja Metodista no Brasil desenvolvido pelas 
Igrejas locais, com o objetivo de promover atividades 
sócio-educativas como uma alternativa Às ruas e às 
situações de riscos. Acreditamos que as atividades 
extras-escolares para crianças e adolescentes 
contribuem para seu desenvolvimento físico, intelectual, 
social, emocional e espiritual. A finalidade maior é 
oferecer melhores condições de vida e a possibilidade de 
desenvolv imento como pessoas e c idadãos. 
 Além de atender vários municípios e estados, o 
projeto chegou em Pouso Alegre em Abril deste ano 
e já conta com aproximadamente 50 famílias 
cadastradas e atendidas pelas atividades oferecidas. 
Nesta edição, confira as oficinas oferecidas, bem como 
os dias e atendimentos do projeto em nossa cidade.

Sombra e Água Fresca significa espaço 
para vivência de direitos, lugar de 

acolhimento, afeto, cidadania e educação 
integral; espaço das coisas boas do 

Reino de Deus!

Você conhece o
Sombra e Àgua Fresca?

OFICINA DE RECREAÇÃO E ESPORTES

OFICINA DE ARTES E CULTURA

Atividades & Atendimentos:
Confira as atividades e dias de 
atendimentos no PSAF:

Oficinas oferecidas no Projeto:

Ÿ Acompanhamento Escolar;
Ÿ Arte e Cultura;
Ÿ Educação Cristã;
Ÿ Libras - Linguagem de Sinais;
Ÿ Esportes e Recreação;
Ÿ Artes Marciais;

Local: Biblioteca Nova Geração - Bairro Morumbi 
Rua José Nunes Maia, 178.

Dias e horários de atendimentos:

Ÿ Terças-feiras: 08h30 às 11h / 13h30 às 17h

Dias das Mães:
Crianças preparam presente
para as mães na oficina de Artes

Dentre as propostas para a oficina de artes e cultura, 
nosso objetivo é resgatar e valorizar datas 
comemorativas que contribuam para a formação 
das crianças e adolescentes. No mês de maio, a 
voluntária Cintia, responsável pela oficina de artes 
realizou juntamente com as crianças um lindo 
presente para as mamães.  Além do presente, as 
crianças do turno da manhã ensaiaram uma linda 
coreografia para apresentar para as mamães. 



Diálogo & Comunidade:
Encontro na Roda com Pais
reúne comunidade no Morumbi

 Com o tema  Abuso Sexual da Criança e do 
Adolescente, o projeto Sombra e Água Fresca reuniu 
pais e responsáveis para a roda de diálogo e 
orientações na Biblioteca Comunitária na noite do dia 
18 de maio. O evento contou com a participação do Dr. 
Walter (Delegado de Pouso Alegre), Sra. Suzana 
(Integrante do CIAMPAR), Rev. Douglas Bortone 
(Igreja Metodista), Vereador Arlindo Motta e de nossa 
agente local, Verônica Gonçalves. 
 Para  a  agente  loca l ,  o  encont ro  fo i 
extremamente importante para trazer orientação e 
esclarecimento para a comunidade. O próximo 
encontro com os pais já está sendo programado e 
abordará o temática da educação inteligente dos 
filhos.

SOMBRA E
ÀGUA FRESCA 
NO BRASIL:

Faça parte você também!
Seja um parceiro do PSAF:
 O projeto Sombra e Água Fresca é um sonho 
que se tornou realidade! Convidamos você para 
fazer parte desse projeto sendo um parceiro de 
nossas atividades. 
 Você poderá abraçar o projeto através de 
uma das modalidades abaixo:

a) Sendo um Voluntário: O voluntário no SAF é 
aquele que dedica seu tempo e conhecimento às 
crianças e adolescentes no projeto. Aquele que 
deseja servir doando seu tempo deverá procurar 
nossa coordenação e se alistar em nosso time!

c) Contribuindo com doações: Atualmente 
estamos precisando de doações de alimentos para 
realização de lanches para as crianças. Se você é a 
resposta, procure nossa coordenação e se informe.
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