
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O Bloco Urso Piragibe no seu 9.º ano foi às ruas no dia 14 de 

fevereiro dentro da programação do Carnaval em Rede do bairro, 

promovido pela Rede Socioassistencial Amiga da Ilha do Bispo. 

O Bloco que é uma realização da ARCA levou cerca de 150 

crianças e adolescentes que participam das atividades na ARCA e 

seus familiares. Com muito frevo, marchinhas e alegria trouxemos 

felicidade e energias positivas para eles e para a comunidade que 

acompanhou o Bloco ou aguardaram o mesmo passar nas portas 

de casa. Participaram também as escolas e os idosos que são 

acompanhados pelo CRAS da comunidade. 

  

E foi com muita música, dança, jogos, 

brincadeiras, passeios, lazer na piscina, pipoca, 

algodão doce, brindes e alegria que a colônia de férias 

da ARCA 2020 aconteceu no período de 15 a 31 de 

janeiro. Pensada e planejada com muito carinho por 

toda equipe de educadores as atividades foram um 

sucesso e iniciou o ano com muita energia positiva e 

a garotada aproveitou bastante. Dentro da 

programação tivemos passeio ao Parque Arruda 

Câmara (Bica) e à praia de Cabo Branco, como 

também torneio esportivo e muita recreação. 

 

 

No início das suas atividades para o ano de 2020 a ARCA esteve reunindo toda 

sua equipe de colaboradores para avaliação do ano 2019 e planejamento 2020, tendo em 

vista as várias atividades que realiza, as temáticas e os eventos no decorrer do ano em 

vários seguimentos da instituição, como cidadania, arte e cultura, esporte e qualificação 

profissional. Desta forma, buscamos sempre o melhor para as crianças, adolescentes e 

familiares. Em 2020 a ARCA completa 13 anos construindo Sonhos e Fortalecendo os 

Vínculos com a juventude, suas famílias e a comunidade.  
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A E.M.E.I.E.F.  José Peregrino de Carvalho deu início ao período letivo no dia 

04 de fevereiro deste ano, esta data foi marcada pela acolhida aos alunos novatos e 

veteranos; no dia 14 de fevereiro a escola esteve presente no carnaval da Rede Amiga 

da Ilha do Bispo, a tarde deste dia foi marcada por muita folia. 

 

 

 

 Durante o período carnavalesco, dias 21 a 25 de fevereiro do corrente 

ano. A Ong Luz do Mundo, realizou o retiro espiritual, oferecendo muita 

diversão e alegria para as crianças e adolescentes do bairro Ilha do Bispo e 

bairros adjacentes, com o objetivo de ocupar esses jovens. Participaram cerca 

de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas. Na ocasião, foram realizados, café da 

manhã, almoço, lanches, jantar, evangelização, contação de histórias, futebol, 

brinquedos infláveis, pula-pula, piscina, teatro, brincadeiras, sorteio de brindes 

e testemunhos. 

 

 

 

As atividades do Centro de Referência de Educação Infantil Maria José de 

Miranda Burity, iniciaram-se no dia 17 de fevereiro, alguns dias mais tarde, em relação 

ao calendário escolar, devido a necessidade de realizar serviços para a melhorias na 

instituição. No dia 21, realizamos o nosso baile de carnaval, com o bloco: Pipoquinhas 

do Burity, onde as crianças e as educadoras fantasiadas, dançaram e brincaram, com as 

marchinhas de carnaval, confeccionamos máscaras para as crianças e também utilizamos 

confetes, serpentinas e espumas, foi um momento de muita alegria e diversão para nossas 

crianças. 

 

 

 

A ARCA em parceria com a AIESEC, recebeu 10 intercambistas de 

diferentes países da América do Sul para trabalharem e partilharem com as 

crianças e adolescentes seus costumes, comidas típicas e atividades em suas áreas 

de atuação como meio ambiente, tecnologias e etc. Através dessa parceria as 

crianças e adolescentes puderam estar conhecendo um pouco de culturas e línguas 

diferentes. Essa parceria já acontece há mais de 10 anos e já trouxe mais de 60 

intercambistas da América do Sul e do Norte, da Europa e Ásia com os Projetos 

Gira Mundo, Smarketing e Planet Heroes. 

 

 

Foi realizado na noite do dia 13 de fevereiro de 2020, no 

anexo da ARCA, a Reunião de integração com os pais e 

responsáveis de crianças e adolescentes que participam das 

atividades na instituição. Fizemos uma roda de diálogo sobre a 

participação das famílias no dia a dia da criança e do adolescente. 

Na oportunidade, foram passadas informações sobre as atividades, 

transporte, datas comemorativas entre outras. O próximo encontro 

com os pais será no dia 17 de março no Parque Arruda Câmara 

(Bica), onde será também um momento de escuta e partilha. 


