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Esta descrição se refere exclusivamente ao Setor de Assistência Social do Lar 

Paulo de Tarso, realizado no Morro do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. 

Todas as atividades estão concentradas no Solar Meninos de Luz, ou se irradiam 

dele. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES CMAS – ANO 2016 

 
 

I – Característica da Entidade: 

( x )  Atendimento 

(    )  Assessoramento 

(    )  Defesa e Garantia de Direitos 

 

Modalidade de oferta de serviços / atividades para Atendimento  

Listar os serviços / atividades de atendimento que a Entidade executa: 

 

Serviços de Proteção Básica: 

( X ) Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos 

( X) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias. 

 

 

II – Finalidades Estatutárias: 

 

 Promover atividades de assistência social e educacional (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante, Ensino à Distância), esportivas, de 

saúde (preventiva e ambulatorial) e culturais (aula, exposição e apresentação de audiovisual, 

artes cênicas, dança, música, canto, literatura, circo, acervo, artesanato, artes plásticas, de 

fotografia e outras) do “Solar Meninos de Luz” junto aos necessitados, de acordo com suas 

possibilidades tanto financeiras como de recursos humanos, sem discriminação de etnia, 

gênero, orientação sexual e religiosa, bem como a portadores de deficiência. 

 Prover recursos para a auto sustentação das atividades do “Solar Meninos de Luz” através 

de doações e parcerias com pessoas físicas e jurídicas governamentais ou não, da divulgação 

de sua imagem e produções artísticas, ressalvados os direitos à imagem do aluno, da renda 

de bazar de pechincha (objetos usados), da venda de livros em sua livraria dentro da sede do 

Lar Paulo de Tarso e, da venda de demais produtos, incluindo os produzidos pelos alunos 

das Oficinas Profissionalizantes previstas no projeto do “Solar”, perpetuando o caráter de 

fins não lucrativos da entidade. 

 Elaborar, implantar, estruturar, direcionar e desenvolver as atividades de assistência social, 

educacionais, culturais, esportivas e de saúde do “Solar Meninos de Luz” em três Programas 

distintos, a saber:  Programa Prevenir – Programa Familiar - Programa Comunidade 

 

III – Objetivos: 

 Assistir a comunidade do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo proporcionando às suas famílias e 
à comunidade em geral oportunidades de vivência de ações desenvolvedoras do pacifismo 
e de melhor qualidade de vida, desenvolvendo o protagonismo e a autonomia de seus 
assistidos e formação de sua cidadania. 

 

 

IV – Origem dos Recursos a serem utilizados: 
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 Doações e parcerias com pessoas físicas e jurídicas, governamentais ou não 

Novos apoiadores: 

o ARPA LEAN INSTITUT - Verba para compra de uniformes esportivos e 

equipamentos para oficinas de basquete e futsal. 

o AON - Doações de alimentos e kits de higiene dental. 

o ALUGUE TEMPORADA - Manutenção da horta. 

o COMITÊ DA CIDADANIA BNDES - Instalação elétrica do Projeto Ventinho. 

o MONOBLOCO - Doação de alimentos. 

o METRÔ RIO - Doação de bilhetes, campanha do cofrinho solidário e disponibilização 

de espaços para divulgação. 

o PON - Verba para compra de uma nova kombi. 

o SHULUMBERGER – Doação de equipamentos para o Laboratório de Ciências 

o SAGE – Concedem acesso mensal ao IOB 

o RIO STUDIO - Reforma da quadra coberta. 
 

Novas parcerias: 

o EDUMAIS - Aulas de inglês e design. 

o INSTITUTO PHI - Patrocínio do Projeto Panela Cheia 

 Divulgação de sua imagem e produções artísticas 

 Venda de livros em sua livraria dentro da sede do Lar Paulo de Tarso 

 Renda de bazar de pechincha (objetos usados) 

 Eventos de captação de recursos 

 Participação de editais do governo ou de instituições não governamentais 

 

V – Infraestrutura: 

 

ÁREAS UNIDADES INTEGRADAS 

I 

Ensino 

1) CIS – Colégio Integral Solar 

- Educação Infantil ao Ensino Médio 

- Estudo Dirigido 

2) EJA – Educação de Jovens e Adultos 

II 

Saúde e 

Assistência 

3) Centro de Apoio à Pessoa 

- Centro de Saúde (ambulatório médico-dentário) 

- Qualificação Profissional 

- Programa de Assistência às Famílias e Programa Manjedoura 

(visitas domiciliares e na área do Caranguejo; reconstrução de 

lares; encaminhamentos a serviços sociais) 

- Centro de Apoio Solar (prédio no Cantagalo) 

III 

Cultura e 

Esporte 

4) Centro Cultural 

- Biblioteca; Teatro; Galeria de Arte; Centro de Artes Plásticas 

e Artesanato; Salas de Música;  

- Reforço Escolar e Qualificação Profissional 

        - Oficinas e Eventos Culturais 

        - Ações de Fortalecimento de Vínculo Comunitário 

5) Centro Esportivo 

- Quadras aberta e fechada; Sala de Multimeios (Dança) 

- Oficinas e Eventos Esportivos 
 
 

IV 6) Centro de Administração e Finanças 
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Administração e 

Finanças 

-Diretoria; Administração; Contabilidade; RH; Manutenção 

Técnica; Almoxarifado 

V  

Sustentabilidade 

7) Centro de Sustentabilidade 

- Comunicação e Eventos; Captação de Recursos; Voluntariado 

 

 

 

VI – Identificação de cada serviço, Projeto, programa ou benefício sociassistencial, 

informando respectivamente: 

 
CONTEXTO DO PROJETO  

 

O trabalho social desenvolvido pelo Lar Paulo de Tarso atua, desde 1983, na sistemática redução e 

prevenção de situações de vulnerabilidades sociais nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo, em Copacabana, Rio de Janeiro. As primeiras atividades desenvolvidas pela Entidade 

utilizaram-se exclusivamente da mão de obra de voluntários para que crianças, jovens e adultos 

tivessem acesso a um projeto de fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários, a fim de 

consolidar seu protagonismo e sua autonomia cidadã no enfrentamento coletivo das desigualdades 

sociais e na elaboração de uma nova perspectiva de futuro comunitária. Em parceria com a 

Associação de Moradores local, suas primeiras ações foram elaboradas e desenvolvidas em um 

restrito espaço físico cedido e possuíam, em sua quase totalidade, um caráter assistencial 

emergencial, direcionadas para as situações factuais de precarização das condições de vida, com a 

finalidade de contribuir para a redução das gritantes desigualdades sociais existentes na localidade.  

Pequenino prédio próprio foi construído na Av. Pavãozinho, 51, no coração da favela.  Por longos 

anos esta sede serviu para as ações sociais da instituição até ser vendida e o Solar se concentrar na 

rua de acesso ao morro, Rua Saint Roman, exatamente na divisa entre Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

  

Em agosto de 1991 é criado o Solar Meninos de Luz, Centro de Promoção da Pessoa, Associação 

civil e filantrópica, reconhecido como utilidade pública federal e municipal. As atividades 

desenvolvidas inicialmente tomam, a partir de então, maiores proporções, passando a oferecer aos 

moradores das comunidades atendidas, uma estrutura integral de formação pessoal e cidadã, que 

conta com educação formal e complementar, com a oferta de atividades culturais, esportivas e de 

cuidados básicos de saúde. Entende-se que, objetivando um satisfatório desenvolvimento e 

fortalecimento do papel crítico-emancipador e reivindicativo do sujeito, não é possível dissociar, 

em seu processo de formação, as esferas educacional, cultural e de saúde, visto que esses são direitos 

humanos complementares e fundamentais para a instrumentalização do cidadão frente às arraigadas 

questões sociais que abarcam sua realidade. Para o efetivo enfrentamento da pobreza e a garantia da 

universalização dos direitos sociais do cidadão é preciso compreendê-lo enquanto ser humano 

dotado de necessidades plurais que, se atendidas em sua integralidade, o capacitarão para 

transformar as questões e as relações sociais inerentes aos territórios em que vive e/ou circula.   

 

Para o satisfatório desenvolvimento e oferta dos serviços que oferece gratuitamente, o Solar 

Meninos de Luz conta com doações e voluntariado de pessoas físicas, apoio e parcerias de empresas 

públicas e privadas, organizações sociais, campanhas pontuais e comercialização de produtos 

doados em bazares beneficentes. Todos os funcionários executores das atividades fins são 

contratados em regime CLT e, em cada um dos setores da Casa pode-se verificar um grande número 

de voluntários empenhados na realização das mais variadas atividades. Focadas,  

 

basicamente, na formação integral de crianças e adolescentes, as atividades desenvolvidas, no 

entanto, sempre estabelecem um envolvimento direto da família e da comunidade no processo de 
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capacitação dos contemplados. O objetivo é o de colaborar diretamente na garantia e na defesa do 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, da autonomia e representatividade da 

comunidade, da consolidação da cidadania, do aprofundamento da democracia, do respeito à 

diversidade e da democratização das informações e do acesso. 
 

As ações assistenciais do Solar Meninos de Luz são integradas visando o fortalecimento de vínculos 

familiares muitas vezes perdidos e completamente desestruturados devido às grandes mazelas 

sociais descritas no Público Alvo e também dos vínculos comunitários a fim de colaborarmos para 

o desenvolvimento da comunidade. 

Infelizmente, em plena zona sul do Rio de Janeiro, ainda encontramos muitas casas de barro e placas 

de madeira.  Famílias vivendo em porões ainda que de alvenaria, porém minúsculos,  mal 

iluminados, insalubres, rodeados por valas de esgoto abertas, convivendo com grande quantidade 

de lixo e vetores, além da eventual falta de água, sem contar com o flagelo provocado pelas ações 

do tráfico e das dependências químicas tão comuns às regiões faveladas. 

 

 

Devido à carência dos recursos, à precariedade dos serviços públicos na comunidade que garantam 

o mínimo dos direitos humanos, o Lar Paulo de Tarso vem há 32 anos desenvolvendo ações através 

da sua obra social, o Solar Meninos de Luz. 

Quando entrevistamos uma família, a olhamos como um todo, isto é, de forma holística.  E o que 

nos norteia o que fazer com ela para ajuda-la a viver a plenitude de sua cidadania e crescimento de 

sua autoestima e progresso é justamente observar quais são os nós que as prendem na prostração 

provocando-lhes uma paralisia social.  Sob o lema:  educar para libertar, pautamos nossas ações.  

Libertar essas famílias dessa acomodação, dessa apatia, da descrença de um futuro promissor. 

Quando nos referimos à Educação, falamos da conscientização de seus valores, de seus potenciais 

como seres humanos e à aquisição de conhecimentos e novas experiências libertadoras.  As 

atividades são dirigidas para fortalecer os vínculos familiares e comunitários;  para que desenvolvam 

visão de futuro em suas vidas, valorizem sua autoestima e descubram os grandes potenciais internos.  

E ajudamos a desatar os nós de forma que se sintam protagonistas desse desenvolvimento.  

Orientamos, aconselhamos, encaminhamos, acolhemos com carinho, oferecemos oportunidades de 

crescimento e “puxamos as orelhas” quando necessário.   O Solar Meninos de Luz é assim, como 

uma grande família.   Como uma mãe que se pergunta:  o que meu filho precisa para ter seu 

desenvolvimento harmônico e se tornar uma pessoa digna, responsável, de bem e feliz? 

E assim criamos três frentes de trabalho, os Programas Prevenir, Familiar e Comunidade.   

 

 

1. PROGRAMA PREVENIR  
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 400 

 

Objetivos: 

 

Para crianças entre 6 e 14 anos: 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 

e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

  Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

  Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades 

esportivas e artísticas, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
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 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 

 

Para adolescentes entre 15 e 17 anos: 

 Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 

e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã; 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 

 Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 

 Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania 

 

 

 

Formas de acesso: 

 Por busca espontânea  

Os pais fazem inscrição em período determinado do ano (novembro) e todos são 

entrevistados para avaliação dos casos. A preferência é dada para as famílias que vivem em 

situação de maior vulnerabilidade social. As inscrições são divulgadas em toda a 

comunidade por cartazes e página de rede social da instituição e da própria comunidade – 

Articula PPG. 

 

 

 

Ações:  (Plano piloto do Solar) 

  
 Educação universalista, humanista;  

 Horário das 7:30h às 17:30 horas, em 2 turnos 

 A criança permanece no Solar dos até os 18 anos   
 Encaminhamento a universidades e empregos.  

 Refeições diárias.  

 Centro de Saúde Integral: atendimento médico-dentário, psicológico e fonoaudiológico   
 

 

 Oficinas Esportivas e Culturais no contra turno escolar: 

- Música (Teoria); Coral; Instrumentos (violino, violoncelo, violão, cavaquinho, flauta); 

Percussão; Balé; Sapateado; Hip Hop; Dança de Salão; Teatro; Informática (preparação para 

o trabalho); Inglês; Reforço Escolar; Qualificação Profissional em Administração; 

Atividades de Biblioteca; Culinária; Artes Plásticas e Artesanato; Capoeira; Futsal; 

Voleibol; Basquetebol; Vivência de Valores; Yoga; Grupos Coexistência;  Criança em 

Movimento; E outros.  
 
- Atividades buscam constante interatividade e fortalecimentos de vínculos familiares e 
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comunitários: visitas a espaços culturais, formação de plateia (peças teatrais, exposições na 
Galeria de Arte), ensaios com outros grupos, oficinas partilhadas com alunos da comunidade.   
- Apresentações artísticas de todas as oficinas do Solar e de grupos profissionais externos 
em nosso Ponto de Cultura (Teatro, Galeria de Artes, Biblioteca)  
 
- Doação de brinquedos e brindes, roupas e sapatos usados, óculos. 
 
- Encaminhamentos para bolsas de estudo em instituições parceiras como Cultura Inglesa e 
Universidade Estácio. 
 - Orientação profissional e encaminhamento para empregos. 
 
-  Encaminhamentos para atendimentos gratuitos em rede parceira:  exames clínicos 
(Laboratório Ferrari), visuais (Projeto Ver e Viver) 
 

Impacto esperado: 
 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social na família  

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência 

 Melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens proporcionando-lhes visão de futuro 

 Conclusão do estudo básico proporcionando-lhes possibilidades de ingresso no mercado de 
trabalho e cursos técnicos e de graduação. 

 Formação de cidadãos dignos, responsáveis e solidários 

 Fortalecimento dos laços familiares 

 
 
 
2. PROGRAMA FAMILIAR  
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 300 

 

Objetivos: 

-   Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 

-   Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações 

de fragilidade social vivenciadas; 

-   Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 

autonomia das famílias e comunidades; 

-  Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços sócio-assistenciais, 

contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; 

-   Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; 

-  Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por 

meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 

 

Formas de acesso: 

 Por busca espontânea e ativa 

 

Ações:  
 Escola de Pais (mensal): Encontros de integração família-instituição, orientação e debates 

sobre educação de filhos, cuidados com a saúde e estrutura familiar para todos os pais do 
Programa Prevenir para fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. 

 Doações:  De cestas básicas, roupas e objetos do lar usados, enxovais, brindes e brinquedos, 
óculos, próteses, muletas, cadeiras de roda… 

 Assistência às Famílias:  Reuniões de pais bimestrais, entrevistas individuais periódicas, 
cursos, palestras, encaminhamentos à instituições sociais e à volta aos estudos, orientação 
ética, encaminhamentos a empregos.  Permite à mãe o trabalho e o estudo fora do lar, 
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aumentando a renda familiar e nível cultural.   
-  Assistência social emergencial às famílias mais necessitadas (doações materiais 

pontuais).  
-  Doação de cestas de alimentos, roupas, utensílios domésticos e enxovais e óculos 
-  Encaminhamentos para bolsas de estudo em instituições parceiras como Cultura Inglesa 

e Universidade Estácio. 
-  Orientação profissional e encaminhamento para empregos. 
-  Encaminhamentos para atendimentos gratuitos em rede parceira:  exames clínicos 

(Laboratório Ferrari), visuais (Projeto Ver e Viver) 
 

 Oficinas Esportivas e Culturais:  

-  Música (Teoria); Coral; Instrumentos (violino, violoncelo, violão, cavaquinho, flauta); 

Percussão; Balé; Sapateado; Hip Hop; Dança de Salão; Teatro; Informática (preparação 

para o trabalho); Inglês; Reforço Escolar; Qualificação Profissional em Administração; 

Atividades de Biblioteca; Fotografia; Artes Plásticas e Artesanato; Capoeira; Judô; 

Futsal; Voleibol; Basquetebol; Vivendo Valores; Yoga; Grupos Coexistência;  Criança 

em Movimento; e outros.  
 
-  Atividades buscam constante interatividade: visitas a espaços culturais, formação de 

plateia (peças teatrais, exposições na Galeria de Arte), ensaios com outros grupos, 
oficinas partilhadas com alunos da comunidade.   

-  Utilização da Biblioteca Comunitária para leitura, pesquisa e empréstimos de livros 
-  Apresentações artísticas de todas as oficinas do Solar e de grupos profissionais externos 

em nosso Ponto de Cultura (Teatro, Galeria de Artes, Biblioteca)  
 
 

 Programa Visita aos Lares - Manjedoura (para famílias em estado de miséria: conserto 

de casas, doações, visitas sociais semanais ou quinzenais nos domicílios com orientações e 

encaminhamentos para serviços de garantia dos direitos humanos, regularização da 

cidadania, etc.) com a utilização das redes de apoio governamentais e particulares. 
 
 
Impacto esperado: 
 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território  

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência  

 Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território  

 

 

3. PROGRAMA COMUNIDADE  
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS:  4.000 

Obs:  Refere-se às pessoas da comunidade que não pertencem aos Programas Prevenir e Familiar. 

 
Objetivos: 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento dos jovens 

e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  

 Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição 

de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 

social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território, ampliando seu 

espaço de atuação para além do território além de desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 
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 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de 

modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular 

o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação 

cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos; 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a 

participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de 

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências 

específicas básicas; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, no 

mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição 

de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 

social, ampliando seu espaço de atuação para além do território. 

 Propiciar melhorias na qualidade de vida familiar na remodelação do espaço habitacional 

precário e insalubre em que vivem. 
 

Formas de acesso: 

 Por busca espontânea e ativa 
 

Ações: 

 Assistência às Famílias (doação de roupas, enxovais para recém-nascidos, óculos, 

medicamentos, etc.) para aqueles que estão em situação emergencial de risco social 
-  Orientação profissional e encaminhamento para empregos. 
- Encaminhamentos para atendimentos gratuitos em rede parceira:  exames clínicos 
(Laboratório Ferrari), visuais (Projeto Ver e Viver) 
- Acompanhamento dos assistidos para redes de serviço NA, AA, e demais serviços públicos 
como hospitais, Upas, Clínica da Família, CRAS, Defensoria Pública, etc. 
 
 
 

 Projeto Visita aos Lares - Manjedoura (auxílio de moradia e inserção social de famílias; 

remodelação de espaços habitacionais precários e insalubres, visita regular aos lares – 45 

famílias - para orientação e encaminhamentos).  

 Projeto Vivendo Valores – com palestras aos jovens e adultos, recreação, dramatização e 

musicalização para crianças  e adolescentes aos sábados pela manhã, com oferta de lanches. 

 EJA – Educação de Jovens e Adultos (Curso de Alfabetização – parceria com BB Educar).   
 Oferta à comunidade dos espaços do Solar. Esportes. Curso de Alfabetização de Adultos. 

Reuniões comunitárias. Cessão de uso de espaços para ações institucionais do governo e 
ONGs em benefício da comunidade com formação de vínculos e mobilização comunitária. 

 Parcerias com ongs da comunidade para apoio a ações pontuais:  Como campanhas de 
vacinação, de cuidados ao meio ambiente, de defesa dos direitos humanos, de cuidados e 
castração de animais, de seminários e workshops sobre Empreendedorismo, Qualificação 
Profissional, Cultura e Direitos LGBT, etc.  

 Ponto de Cultura: Apresentações artísticas (teatro, dança, música) no Teatro, exposições 
de artes plásticas e artesanato na Galeria de Arte, Biblioteca Comunitária (contação de 
história, pesquisa, empréstimo de livros)  

 Oficinas Esportivas e Culturais: - Música (Teoria); Coral; Instrumentos (violino, 
violoncelo, violão, cavaquinho, flauta); Percussão; Balé; Sapateado; Hip Hop; Dança de 
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Salão; Teatro; Informática (preparação para o trabalho); Inglês; Reforço Escolar; Atividades 
de Biblioteca; Artes Plásticas e Artesanato; Capoeira; Futsal; Voleibol; Basquetebol; 
Vivendo Valores; Yoga; Grupo Coexistência;  Criança em Movimento; e outros.  
- Atividades que buscam constante interatividade: visitas a espaços culturais, formação de 
plateia (peças teatrais, exposições na Galeria de Arte), ensaios com outros grupos, oficinas 
partilhadas com alunos da comunidade.   
- Apresentações artísticas de todas as oficinas do Solar e de grupos profissionais externos 
em nosso Ponto de Cultura (Teatro, Galeria de Artes, Biblioteca)  

 

 

Impacto esperado: 

 Orientação e proteção social a Famílias e indivíduos; 

 Redução da influência de elementos desestabilizadores na família 

 Reestruturação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

 Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias. 

 Retorno e/ou conclusão do ensino básico possibilitando ingresso ou recolocação no mercado 

de trabalho e/ou em cursos técnicos ou de graduação. 

 Crescimento da autoestima dos assistidos pelo reconhecimento de seus potenciais 

 

 

 

 

a) Público Alvo:   

Moradores da Favela do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, zona sul do Rio de Janeiro / RJ, 

que vivem em situação de vulnerabilidade social (famílias com convivência com o tráfico 

ou dependência química, violência doméstica, prostituição, miséria, demais problemas com 

a Lei, abandono de menor, abuso sexual, gravidez precoce, etc.) abrangendo todas as faixas 

etárias, a saber: 

 Programa Prevenir:  400 crianças e adolescentes  

o 6 a 15 anos – turnos de 4 horas diárias, de 2ª a 6ª feira 

o 15 a 17 anos -  turnos de 3 horas diárias, de 2ª a 6ª feira 

 

 Programa Familiar:  300 famílias 

o 0 a 5 anos – 2 horas semanais, aos sábados 

o 6 a 15 anos – turnos de 4 horas diárias, de 2ª a 6ª feira 

o 15 a 17 anos -  turnos de 3 horas diárias, de 2ª a 6ª feira 

o Jovens de 18 a 29 anos –  2 horas semanais, aos sábados 

o Adultos de 30 a 59 anos – 2 horas semanais, aos sábados 

o Idosos acima dos 60 anos – 2 horas semanais, aos sábados 

o Obs:  As visitas domiciliares envolvem todas as faixas etárias e ocorrem 

semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da complexidade do caso. 

 

 Programa Comunidade: 45 domicílios familiares são visitados semanalmente ou 

quinzenalmente,  na área do Caranguejo atendemos em torno de 15 famílias com 45 

crianças e adolescentes.   Os eventos são abertos a toda a comunidade do Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo calculada em torno de 16 mil moradores. 
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b) Capacidade de Atendimento:   

 Programas Prevenir e Familiar – 98% da capacidade máxima atendida. 

 Programa Comunidade:  número indefinido pois varia de acordo com os eventos aberto 

aos 16 mil moradores da comunidade do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. 

 

c) Recursos financeiros a serem utilizados:   

 Doações e parcerias com pessoas físicas e jurídicas, governamentais ou privadas 

 Divulgação de sua imagem e produções artísticas 

 Venda de livros em sua livraria dentro da sede do Lar Paulo de Tarso 

 Renda de bazar de pechincha (objetos usados) 

 Eventos de captação de recursos, crowdfunding 

 Participação de editais do governo ou de instituições privadas 

 

 

d) Recursos Humanos Envolvidos, conforme dispõe as  Resoluções CNAS Nº 17/2011, que 

ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema único de Assistência Social – NOB – RH/SUAS e reconhecer as 

categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços 

sociassistenciais e das funções essenciais de gestão do SUAS, nº 09/2014, que ratifica e 

reconhece as ocupações e áreas profissionais de Ensino Médio e Fundamental do SUAS, 

em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – 

NOB-RH/SUAS: 

 

Qualificação e quantidade dos profissionais que compõe a equipe contratada pela CLT: 

 

Qualificação / Função Q. Qualificação / Função Q. 

Diretor Administrativo 1 Coordenação de Eventos 1 

Assistente administrativo 1 Cozinheiro 1 

Auxiliar administrativo 3 Assistente de Cozinheiro 1 

Assistente de Material 1 Assistente de Marketing 1 

Auxiliar de Coordenação 3 Ajudante de cozinha 3 

Recepcionista 1 Auxiliar de Serviços Gerais 12 

Auxiliar de Manutenção 4 Bibliotecário 1 

Auxiliar de Secretaria 1 Diretor Adjunto Pedagógico 2 

Caseiro 1 Diretor Pedagógico 1 

Inspetor 3 Encarregado de DP 1 

Motorista 1 Secretário Escolar 1 

Educadores Sociais 37 Técnico de Informática 1 

Técnico Contábil 1 Vigia 1 
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e) Abrangência Territorial:   Comunidade do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo – Rio de 

Janeiro - RJ 

 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas em todas as etapas do seu plano:  elaboração, execução, 

monitoramento e avaliação. 

 

As ações sociais do Lar Paulo de Tarso / Solar Meninos de Luz são elaboradas e avaliadas 

em encontros semanais da direção e dos coordenadores de cada programa.   Nas “Escolas de 

Pais” que são realizadas mensalmente, são também propostas enquetes sobre algum tema 

específico para avaliarmos com propriedade as verdadeiras necessidades da comunidade as 

quais norteiam as ações sociais do Solar Meninos de Luz em seus três programas de trabalho.  

Os registros são realizados por meio audiovisual (fotos e vídeos), fichas de frequência e de 

avaliação mensal os quais anexamos a este relatório como exemplos. 

Os trabalhos são executados nos espaços das 5 casas pertencentes ao Solar Meninos de Luz 

ou nas visitas domiciliares e nas visitas semanais ao Caranguejo, região de maior carência 

da comunidade e em nosso Centro de Apoio Solar, na região do Buraco Quente, no 

Cantagalo. 

Contamos com a colaboração dos funcionários do Solar bem como cerca de 150 voluntários 

espalhados pelas diferentes atividades dos 3 programas de atendimento. 

Algumas ações pontuais surgem da demanda de organizações e/ou lideranças da própria 

comunidade ou por alguma oferta de instituições governamentais ou não governamentais 

que nos solicitam apoio operacional e/ou cessão de espaços. 

 

VII – Endereço de Execução dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais: 

 Rua Saint Roman, 136, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060, 29.274.131/0007-

34 

 Rua Saint Roman, 138, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060, 29.274.131/0004-

91 

 Rua Saint Roman, 142, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060, 29.274.131/0006-

53 

 Rua Saint Roman, 146, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060, 29.274.131/0005-

72 

 Rua Saint Roman, 149, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060, 29.274.131/0003-

00 

 Rua Carlos Chagas, 13, Cantagalo – Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, 22.071-060 

 Rua das Palmas, s/nº, Caranguejo/Pavão – Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, 22071-060  

(atividades ao ar livre) 

 

 

VIII – Demais informações que desejam complementar e que não foram contempladas nos 

itens acima. 

 

 

EVENTOS QUE OCORRERAM AO LONGO DO ANO DE 2016 QUE PERMEIAM OS 

TRÊS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SOLAR E 

OS QUE COLABORARAM PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS JUNTOS AOS 

ASSISTIDOS (em ordem crescente dos meses) 
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12/01/16 - SOLAR INICIA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

O Solar iniciou sua turma de alfabetização de adultos de 2016 (curso livre). Com o apoio do BB 
Educar e dos professores voluntários David e Valéria, tivemos 20 inscritos na turma.  O 
aprendizado, aconteceu às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30.  

 

14/01/16 - ESTÁCIO PROLONGA PARCERIA COM SOLAR 
 
A Estácio fechou mais um biênio de parceria com o Solar Meninos de Luz. Com a sua participação, 
foi possível custear a manutenção das instalações e das 400 vagas disponíveis em tempo integral 
na escola. 
Além disso, a Estácio ainda disponibilizou bolsas de 50% a 100% de estudos de graduação e pós-
graduação para nossos alunos. 
O Solar agradece de coração à Estácio! 

 

 

 

31/01/16 - BLOCO NO IPA BEBÊ COM ARRECADAÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA O  

SOLAR 
 
O Ipa Bebê fez um bloquinho contra a Zika. A entrada era franca, mas os organizadores 
solicitaram que cada participante colaborasse com 1 lata de leite em pó em prol do Solar 
Meninos de Luz. 
O bloco concentrou no posto 8 da praia de Ipanema, das 9hs às 12hs e contou com o patrocínio 
do Colégio Notre Dame Ipanema e da Secretaria de Saúde. 

 

29/01/16 - DOAÇÕES PARA O  SOLAR EM JANEIRO 

 
O Solar recebeu uma chuva de doações: muitas caixas de roupas para o nosso bazar, 47 quilos 
de leite em pó para nossos bebês, mais de 100 quilos de alimentos não perecíveis para nossas 
crianças. Que benção!  É graças a essas pessoas e empresas que o Solar consegue se manter 
ativo e transformando vidas por 24 anos. 
O Solar agradece às doadoras Bianca e Celeste pelas roupas, à Virtual Connection pelo leite em 
pó e à Bravo Model pelos alimentos. Que essa corrente pelo bem se mantenha ativa sempre! 

 

 

30/01/16 - MAIS CAMINHOS TRAZ VOLUNTÁRIOS PARA PINTAR O SOLAR 

 
O Solar recebeu 14 voluntários estrangeiros da instituição Mais Caminhos para a pintura da área 
externa da casa 142 do Solar (Creche).  Em um dia de muito calor e folia pré-carnavalesca nas 
ruas, nossos queridos amigos vieram ao Solar praticar o amor. Chegaram cedo, trouxeram seus 
rolos de pintura e trabalharam duro durante todo o dia. 

 

01/02/16 - JORNADA PEDAGÓGICA 2016 

 
Nesta semana, o Solar começou a sua Jornada Pedagógica. Reunimos todas as educadoras para 
reflexão e troca de informações sobre assuntos pedagógicos diversos.  Nesta jornada, que teve 7 
dias de duração, foi decidido o quadro de ações do ano letivo de 2016. Foram feitas diversas 
atividades: avaliação do ano letivo de 2015 e planejamento de possíveis projetos e passeios em 
2016, dinâmica de grupo com os auxiliares de educação e palestras sobre distúrbios da fala, 
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desenvolvimento do grafismo infantil, a educação do olhar, a importância da evangelização, entre 
outros assuntos. Para o ensino infantil, foi ainda frisada a importância do canto, contação de 
histórias e leitura de livros. Foi também falado sobre as atividades de adaptação dos bebês.  
Nossas educadoras do Ensino Fundamental II e Ensino Médio se reuniram no dia 4 de fevereiro 
para participar da mesma reflexão. 

 

03/02/16 - EDUCADORAS VISITAM A BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL 

 
Neste dia nossas educadoras visitaram a Biblioteca Parque Estadual, no centro da cidade. 
Tiveram a oportunidade de participar do Programa de Educação da Biblioteca Parque Estadual, 
que tem o objetivo de incentivar a reflexão, elaboração e criação a partir dos saberes reconhecidos 
por uma sociedade.   
Esta visita fez parte da Jornada Pedagógica para o ano letivo de 2016. Mostramos que elas podem 
e devem ter acesso à informação e as incentivamos a pesquisar. Nosso objetivo é melhorar cada 
vez mais a preparação dos nossos profissionais e suas atividades com nossos alunos. 

 

03/02/16 - EDUCADORAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I PARTICIPAM 

DE AULA DE INFORMÁTICA 

 
Nossas educadoras participaram de uma aula de informática com a professora Aline Santos. 
Elas tiveram a oportunidade de aprender a fazer apresentações e preparar relatórios no Power 
Point e no Word. Itens como inserção e formatação de imagem, texto e borda foram abordados. 
Também foram reforçados o acesso à internet, pesquisas e cópia e colagem de conteúdo.  Essa 
atividade fez parte da Jornada Pedagógica. 

 

 

04/02/16 - JORNADA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO 

MÉDIO 

 
Nossos professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio iniciaram a sua Jornada 
Pedagógica. A ideia é refletir e trocar informações para enriquecer o conteúdo do ano letivo de 
2016. 
Já foi definido um grande desafio para este ano: os professores trabalharão a partir de projetos 
escolhidos pelos alunos no início das aulas. Serão apresentadas diversas imagens e eles dirão 
que tema querem trabalhar de acordo com seu entendimento da imagem.  
A inovação no Colégio Integral Solar não para por aí. Os livros didáticos foram trocados por tablets 
a fim de modernizar os estudos, aproximar ainda mais o conteúdo dos alunos e abrir novos 
horizontes. Também foi criado um Grêmio para deliberar melhorias para a escola. 
 
 

14/02/16 - MONOBLOCO PROMOVE CARNAVAL DE DOAÇÕES PARA O  SOLAR 
 
Os shows, que antecedem o desfile oficial a ser realizado no domingo, dia 14/2, contribuíram com 
Solar Meninos de Luz. 
Todos os fãs puderam pagar meia, caso doassem 1kg de alimento não perecível. Com isso, foram 
arrecadados e doados ao Solar quase 700 quilos de alimentos. Entre eles, há arroz, feijão, açúcar, 
leite, farinha de trigo, fubá, sal e macarrão, entre outros. 
O Monobloco é parceiro do Solar há quase 10 anos e participa com aulas de percussão para 
nossas crianças e doação de alimentos não perecíveis arrecadados em shows. O Solar agradece 
a todos que fazem parte desta família! 
 
 

15/02/16 – REINÍCIO DAS ATIVIDADES 
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O Solar iniciou suas atividades assistenciais para o ano de 2016. Recebemos todos as nossas 
crianças e adolescentes para a semana de adaptação, quando prepararmos nossos meninos com 
calma e tranquilidade para um ano de muito conhecimento e aprendizado. 
Nossas crianças ouviram histórias, brincaram e lancharam. Foi uma manhã repleta de amor e 
cuidados com nossos meninos, que precisam se acostumar novamente a passar o dia longe de 
casa. 
Nossa diretora Isabella reuniu as crianças e os adolescentes no teatro para uma palestra sobre o 
tema “Educar Para Libertar”. 
Eles conversaram sobre o que é libertar, a importância de estudar, o futuro que querem ter e que 
caminho seguir para alcançar este objetivo. 

 

 

16/02/16 - MUSA CIA. TEATRAL FIRMA MAIS UM ANO DE PARCERIA COM O SOLAR 

 
A Musa Cia. Teatral fechou mais um ano de parceria com o Solar Meninos de Luz. Em 2016, as 
atrizes – professoras Flávia Bittencourt e Maria Augusta Novais, junto ao diretor Sotiris 
Karamesinis, atuarão voluntariamente com uma turma teatral para as crianças de 8 a 10 anos. 
As crianças tiveram Oficina de Teatro e preparação para um espetáculo que foi exibido no final do 
ano, O Príncipe Feliz. As aulas tiveram duração de 1h30 por semana. 
Em 2015, primeiro ano de parceria com o Musical System of Acting – MUSA -, os alunos 
prepararam e apresentaram a peça Sopa de Pedras. O espetáculo, já antigo e conhecido em 
diversos países, foi adaptado e abrasileirado pelos professores e alunos em homenagem ao natal. 

 

 

17/02/16 – PRIMEIRA REUNIÃO DE CONSELHO CONSULTIVO 2016 DO SOLAR 

 
Aconteceu na Approach a primeira Reunião de Conselho Consultivo do Solar de 2016. 
Na pauta estavam diálogos como o resultado de 2015, as novidades para este ano letivo, a 
sustentabilidade do Solar e a comemoração de 25 anos da instituição, entre outros. 
Participaram representantes da Approach, Artplan, Bichara Advogados, Copacabana Palace e 
nosso conselheiro Mauro Sirotsky. 
O Solar conta ainda com as instituições Estácio, Instituto Paulo Coelho, SRCOM, Conspiração, 
Dellarte, Fasano e Ativa Corretora, além dos conselheiros Lelio Souza e 
Hoche José Pulcherio. 
A reunião, realizada bimestralmente, visa juntar ideias e soluções para questões de grande 
importância para o Solar, além de debater os assuntos estratégicos da instituição. 

 

 

22/02/16 - PRODUTORA TURBILHÃO DE IDEIAS OFERECE CULTURA AO SOLAR 

 
A Produtora Turbilhão de Ideias proporcionou mais uma vez cultura e entretenimento para os 
alunos, ex-alunos e colaboradores do Solar Meninos de Luz.  Foram oferecidos 180 ingressos 
para o espetáculo Cássia Eller – O Musical no Teatro Leblon, que conta a trajetória pessoal e 
artística da cantora, a partir de seus 18 anos de idade. 
 
 

08/03/116 - TORNAR-SE - NOVA EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE ARTE SOLAR 

 
Com doze artistas mulheres e a curadoria de Osvaldo Carvalho, a mostra celebra o Dia 
Internacional da Mulher. A exposição apresenta uma reflexão do ato de se tornar mulher e de 
como lidam com a questão definidora do status feminino, que provações enfrentam e como 
encaram a liberdade, partindo do pensamento da autora francesa Simone de Beauvoir “Que nada 
nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância.”  
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O propósito da mostra é questionar, sutilmente, a ideia de as mulheres ainda estarem em posição 
de desvantagem e trazer uma reflexão sobre a igualdade de sexos. 

 

 

07/03/16 - AUTORA DO LIVRO “MAR” PALESTRA NO TEATRO DO SOLAR 

 
A fotógrafa franco-brasileira e autora do livro Mar, Emmanuelle Bernard, visitou o Solar. Ela deu 
uma palestra para nossas crianças e contou quais foram suas inspirações e qual a história das 
fotografias tiradas para o livro. 
É um livro de fotografias sobre a relação do carioca com o mar e sobre todas as atividades ligadas 
a ele, os esportes, o lazer, o trabalho e, principalmente, a natureza, contou a autora para as 
crianças.  Antes da palestra, os alunos trabalharam o livro com seus professores de acordo com 
a matéria. A professora Leticia, por exemplo, trabalhou as poesias do poeta Chacal citadas no 
livro. Já a professora Luana buscou traços geométricos nas fotos, para trabalhar a matemática.  

Todos os alunos que participaram deste projeto ganharam um exemplar deste livro.  
 

 

08/03/16 - EXPOSIÇÃO DESEJOS DE PAZ AO RIO DE JANEIRO DOS ALUNOS DO 

SOLAR 
 
Dia 8 de março, às 16h30, foi aberta a exposição ‘Desejos de Paz ao Rio de Janeiro’. A exposição 
apresentou trabalhos feitos à mão por nossas crianças, que comemoraram o aniversário de 451 
anos do Rio de Janeiro trabalhando o projeto A Paz que Desejamos. 
O projeto, trabalhado entre os dias 29 de fevereiro e 7 de março, reflete a importância da paz 
interna, na instituição, no dia a dia e na sociedade, além de comemorar o aniversário da nossa 
cidade com desejos de muitas alegrias, paz, amor, harmonia e igualdade social. 
A exposição foi realizada na Biblioteca do Solar Meninos de Luz 

 

 

11/03/16 - SOLAR E SAGE FECHAM PARCERIA 
 
A empresa  cedeu ao Solar a assinatura vitalícia do seu principal produto, o IOB online. 
O IOB online é um produto com conteúdo completo de consultoria empresarial, com informações 
técnicas para aplicação e solução das questões do dia a dia dos setores contábil, fiscal, tributário 
e trabalhista. 

 

 

14/03/16 - SOLAR FECHA PARCERIA COM SHOP4HELP 
 
O Solar Meninos de luz fechou uma parceria com o site de compras e comparação de preços . O 
portal encontra o produto que você está procurando pelo menor preço. Caso você efetue a compra 
através do shop4help, 50% da comissão do site será doada ao Solar, além da doação de R$5,00 
por cada usuário. O valor do produto comprado através desta transação será o mesmo valor do 
produto vendido na loja. A única diferença é a contribuição feita ao Solar. 

 

 

14/03/16 - PROFESSORES RECEBEM TREINAMENTO PARA PLATAFORMA 

MOODLE 

 

 
O analista de sistemas Daniel Maltarollo capacitou os professores do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio para a implantação da plataforma Moodle para uso didático em sala de aula. 
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Nesta capacitação, os professores foram ensinados a alimentar o sistema com os conteúdos 
didáticos de suas disciplinas. 

 

 

17/03/16 - FESTIVAL FAVELA EM DANÇA NO TEATRO DO SOLAR 
 

Aconteceu no dia 17 de março, no Teatro do Solar, o primeiro dia do Festival Favela em Dança 
2016. O evento, que também ocorre nos dias 19 e 20 em outro endereço, reúne workshops, 
batalhas, mostras de danças, visita guiada e exposição.  O evento realizou o DançaLab – 
Laboratório de Conversa sobre Dança e Território e contou com nomes renomados do cenário da 
dança e da cultura.  Para os organizadores, é importante disponibilizar o espaço para a troca de 
ideias e disseminação de histórias de luta e sucesso. A troca de experiências valoriza o 
crescimento mútuo.  Também foi divulgado o resultado do grupo vencedor das batalhas de 2016.  
 

 

18/03/16 - NOVA OFICINA DE FUTSAL NO SOLAR 

 
Matheus Barbosa e Pablo Rodrigues, ex-alunos do Solar, retornaram à escola com um novo 
propósito. Depois de muito aprender, eles vieram ensinar. Desde 4 de março, os meninos iniciaram 
a Oficina de Futsal para nossas crianças e os adolescentes. 
A primeira parte da oficina visa um trabalho de base, tanto teórico quanto tático. Nas primeiras 
aulas, os temas trabalhados foram a introdução e a história do Futsal, suas regras e principais 
jogadas. Agora, as crianças estão praticando o que aprenderam. 
O projeto aconteceu uma vez por semana, das 15h às 18h, e tem duração inicial de um ano, porém 
prorrogável. O objetivo é formar um clube amador de Futsal e conseguir encaminhar os jogadores 
com mais destaque a times profissionais. 
Em abril, os alunos fizeram excursões para participarem de amistosos. A seleção de participação 
abrange análise de comportamento dentro e fora da escola, notas no boletim escolar e 
desenvolvimento na quadra. 
 
Segundo Matheus, crianças de qualquer idade podem ter a chance de chegar onde grandes 
jogadores chegaram, se tiverem base. Os craques do futebol Neymar, Robinho e Ronaldinho 
Gaúcho, começaram no futsal. Pablo completa: o projeto não só irá desenvolver os alunos para 
serem atletas profissionais, mas também irá ajudá-los a crescer como pessoas.  Dos 20 alunos 
participantes, 70% gostaria de seguir carreira de jogador profissional. 

 

 

22/03/16 - PROJETO #SOUDESSAS COM BAZAR E RENDA REVERTIDA AO SOLAR 
 
Aconteceu no dia 22 de março, o Projeto #soudessas na Casa Ipanema, com o #mequebazar, que 
teve parte de sua renda revertida para o Solar. O evento, realizado durante as quatro terças-feiras 
do mês, é um palco de discussões sobre o empoderamento feminino e recebe mulheres 
inspiradoras e suas histórias.  

 

24/03/16 - VOLUNTÁRIOS PINTAM O TEATRO DO SOLAR 

 
As organizações Hillel e Tzedek trouxeram doze voluntários americanos ao Solar para ajudar na 
limpeza dos refletores e pintura das paredes do nosso Teatro.  Além de nossos amigos ajudarem 
com seu trabalho, eles também custearam a compra de todo o material utilizado: pincéis, WD40, 
tintas, kit pintura com rolos e bandejas, lona, entre outros materiais. Foram três dias de atividades 
para os voluntários e um Teatro novo em folha para as crianças do Solar. É uma grande alegria 
para nós podermos contar com o amor e ajuda de tanta gente! 
Hillel e Tzedek são organizações beneficentes, que visam proporcionar a erradicação da pobreza 
global, aumentar o acesso à educação e melhorar competências profissionais da população. 
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28/03/16 - PÁSCOA NO SOLAR 
 
O Solar Meninos de Luz comemorou a páscoa junto às crianças. Houve distribuição de chocolate 
para todos as idades, brincadeiras de caça ao ovo de páscoa, máscaras e pinturas de coelho, 
produção de pirulitos doces, entre outras ações.   
Os ovos de páscoa foram doados com muito carinho pelas empresas Eneva, Bichara Advogados 
e Cacau Show da Rua Júlio de Castilhos, 23 B, em Copacabana. 

 

30/03/16 - KOMBI DE DOAÇÕES PARA O LAR FABIANO DE CRISTO 

 
O Solar doou uma kombi cheia de roupas infantis e de adultos para ao , parceiro do Solar há mais 
de 15 anos. 
O Solar tem um convênio com a Capemisa – Instituto de Ação Social, que repassa recursos 
financeiros para auxílio à educação no Solar e tambem mantém o Lar Fabiano de Cristo, que há 
58 anos atua na promoção da família em situação de miséria. 
As roupas doadas ao Solar Meninos de Luz têm sempre diversos destinos. O primeiro são seus 
dois bazares beneficentes. O segundo é sua obra assistencial Manjedoura, que ampara as famílias 
necessitadas das comunidades Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. O excedente é dividido com 
instituições amigas. 

 

 

30/03/16 - TURMA DO 6º ANO VAI AO TEATRO 

 
Nossos adolescentes foram assistir o espetáculo "O Jovem Príncipe e a Verdade", de Jean-Claude 
Carrière, a convite da Banffy Produções Artísticas, NO Teatro Glauce Rocha. 
 
 

31/03/16 - ENCERRAMENTO DO PROJETO DE RELEITURA DA PRINCESA VIOLETA 

 
Dia 31 de março, aconteceu o encerramento do Projeto de releitura da história Princesa Violeta 
no Teatro do Solar. A ideia do projeto se iniciou na visita da Veralindá Ménezes ao Solar em 2015, 
quando ela veio contar a história de seu livro, escrito para sua filha Sheron Menezes.  
Na época, a autora propôs que as crianças fizessem uma releitura em 2016 e a ideia foi aceita 
tanto pelos professores, quanto pelos alunos. No mês de março, a história foi trabalhada entre as 
turmas das crianças, abordando os temas família, respeito às diferenças, origem das princesas e 
príncipes negros, valorização da beleza negra, riquezas, respeito às opções, habilidades do ser 
humano e diferença de gêneros. 
O projeto envolveu igualmente as crianças, suas famílias e os colaboradores do Solar Meninos de 
Luz, que se interessaram admirados pela primeira história que escutaram sobre uma princesa 
negra.  
Ao longo do mês, foram feitos debates e trabalhos escritos sobre a evolução da mulher na 
sociedade e no mercado de trabalho, a formação da família na atualidade, as riquezas do país e 
sua distribuição, o conceito individual de riqueza de cada aluno e o respeito às diferenças. 
A valorização da beleza negra, principalmente de nossas crianças, foi uma das questões 
principais, ganhando destaque diante de todos os temas trabalhados. Foi percebido um aumento 
na auto-estima das crianças negras e um sentimento de igualdade perante os alunos, comentado 
por eles dentro da escola e com suas famílias em casa.  
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01/0/16 - ARTISTA NORMA MIEKO OKAMURA RELIZA OFICINA NO SOLAR 

Dia 1º de abril, a artista Norma Mieko Okamura realizou uma oficina para 12 alunos do Solar. A 
artista, autora de uma das peças expostas na mostra Tornar-se na Galeria de Arte Solar, ensinou 
algumas técnicas de pintura. 
Tintas de diversas cores, telas, paletas, pincéis, chapinhas de garrafas, dedos e muita criatividade. 
Esse foi o material usado no workshop. Os alunos, divididos em dois grupos, criaram seus 
trabalhos com inteira autonomia. 
Como resultado, dois quadros foram produzidos. Esses farão parte da próxima exposição da 
Galeria de Arte Solar, ainda em planejamento. 
Serão realizadas mais duas oficinas de arte. A primeira, com as artistas Graziella Andreani & 
Eliane Carrapateira e a segunda com as artistas Iclea Eccard & Renata Sgarbi. 
Todos os quadros produzidos nestas oficinas estarão à venda. Metade da verba será divida entre 
os alunos autores da arte e a outra metade será revertida ao Solar.  

 

04/04/16 - ALUNA DO SOLAR É APROVADA EM INTERCÂMBIO PARA CONECTICUT, 

NOS ESTADOS UNIDOS 

 
A aluna Francielle Martins de Souza , do 1º ano do Ensino Médio, foi aprovada na seleção para o 
programa de intercâmbio Brayce Program. Ela passou 3 semanas em Conecticut, nos Estados 
Unidos, com todas as despesas pagas.  
No intercâmbio, Franciele, junto a outros 299 jovens, integrou o Programa de Acampamento 
Hazen YMCA, em Chester. Ela participou de atividades campistas ao a livre, à beira-mar, 
esportivas, com artes criativas e drama. Cada campista cria sua própria programação, de acordo 
com as atividades que deseja participar.  
O programa recruta jovens estudantes de comunidades com forte conhecimento em inglês, 
personalidade contagiante, bom senso de humor, entusiasmo, senso de aventura, experiência em 
trabalhar com crianças e envolvimento em projetos sociais. Lá, esses jovens aprendem novas 

habilidades como auto-confiança, independência e liderança. 
 

05/04/16 - TURMA DE CRIANÇAS DO SOLAR TRABALHA TEMA ‘ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL’ 

 
Os alunos do 4º ano trabalharam a 'Alimentação Saudável' com os professores de matemática, 
ciências e português. O tema encontra-se na grade curricular. 
Eles foram ao Horti Fruti de Ipanema com a Professora Luana e o Inspetor Gilson. Fizeram lista 
de compras, compararam preços, calcularam os gastos e o troco e voltaram para o Solar com 
diversas frutas. 
Antes da ida, traçaram um roteiro e, na volta, avaliaram o mesmo. Consideraram também sua 
postura e seu comportamento na rua. Houve uma avaliação oral sobre o passeio feita pelos alunos. 

 

 

07/04/16 - SOLAR PARTICIPA DO PROJETO LEITURA DIGITAL, LEITURA SEM 

FRONTEIRAS 

 
No dia 7 de março, nossos adolescentes participaram da Oficina de Mediação de Leitura na na 
Biblioteca Parque Estadual. A oficina faz parte do Projeto Leitura digital, Leitura sem fronteiras, 
que conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal 
de Cultura. Os alunos receberam por e-mail um pdf com todo o material utilizado no curso. Foi 
possível aprender sobre literatura digital através de dinâmicas, games, atividades de leitura em 
equipamentos digitais, entre outras atividades. No final, todas os adolescentes receberam um 
certificado de participação. 
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A oficina abrangeu os temas ‘Dinâmicas para construir um mosaico sobre o mundo virtual’, 
‘Diferenças entre os diversos equipamentos digitais atuais’, ‘O que são e-books ou livros 
eletrônicos’, ‘O que é literatura digital’, ‘Os games literários’ e ‘Atividades de leitura e escrita 
usando os equipamentos digitais’.  

 

08/04/16 - PALESTRA SOBRE JORNALISMO COM REPÓRTER DO EXTRA 

 
No dia 8 de março, o Solar recebeu o jornalista Bruno Alfano, repórter do Jornal Extra, para 
palestrar para nossos adlescentes no Teatro. 
A ideia da palestra surgiu graças ao projeto de jornal do Solar, que vem sendo desenvolvido por 
alguns deles. 
Bruno, jornalista há 4 anos, tirou as dúvidas e abordou diversos temas. Entre eles: escolha de 
capa, mercado de trabalho, furo de reportagem, busca de pauta, prazos do jornal, influência das 
redes sociais no jornalismo, aprendizados e conhecimentos que a profissão possibilita, matérias 
polêmicas e 2º clichê ou segunda rodada de impressão. 

 

08/04/16 - SOLAR LITERÁRIO COM ANNA CLAUDIA RAMOS 

 

 
No dia 8 de março, Anna Claudia Ramos retornou ao Solar Meninos de Luz para mais um Solar 
Literário. Desta vez, a autora contou a história de seu livro "Enfim, atleta!" para nossas crianças e 
da comunidade. 
Anna, que interagiu com nossas crianças tirando dúvidas e falando sobre as ilustrações, doou seu 
livro autografado para a Biblioteca Paulo Coelho! 
 

 

13/04/16 - PROJETO VENTINHO ATINGE SUA PRIMEIRA CASA NO SOLAR! 

 
Objetivando melhorar a capacidade de concentração e aprendizado dos alunos, aumentando o 
desempenho escolar, em maio de 2015, o Solar criou o Projeto Ventinho. A ideia é instalar ares 
condicionados em todas as salas de aula, começando pelo berçário, onde a sensação térmica 
chega a mais de 40ºC. 
A campanha, vigente no portal Recorrente, atingiu sua primeira meta! Nossas crianças das três 
turminhas de berçário e das duas turminhas de maternal já encontram-se em um ambiente fresco 
e agradável.  
 

 

14/04/16 - SOLAR LITERÁRIO COM DENISE CRISPUN 

 
No dia 14 de março, Denise Crispun retornou ao Solar Meninos de Luz para participar do Solar 
Literário. Em sua terceira visita à escola, a escritora, atriz e roteirista falou sobre seu livro 
Capivara.com para nossas crianças. 
As crianças se prepararam para esta visita com diversas atividades: fizeram trabalhos sobre a 
autora e seus livros, visitaram a estação de metrô General Osório onde encontra-se uma pequena 
exposição de desenhos rupestres e reproduziram estes desenhos em sala de aula.  
Denise esteve no Solar em 2014 para contar a história de seu livro Rouxinol e o Imperador e em 
2015 para falar de Capivara.com. Em todas as suas visitas, a autora doou seu livro autografado 
para a Biblioteca Comunitária Paulo Coelho. 

 

 

18/04/16 - APRESENTAÇÃO DE GAITA NO TEATRO SOLAR 

 
O gaitista profissional Adriano Adiala veio até o Solar Meninos de Luz se apresentar para nossas 
crianças. Em uma hora, foi possível ouvir um pouco de casa rítmo, desde jazz até samba. 
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19/04/16 - ATIVIDADES DO DIA DO ÍNDIO 

 
No dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Por isso, esta semana foi repleta de atividades 
em homenagem a este dia. Mais uma vez o objetivo foi de incentivar, além do conhecimento, o 
respeito às diferenças. 
Todas as turminhas participaram, cada uma da sua maneira. Os pequenos fizeram brincadeiras, 
cocares e pintaram seus rostos. Os maiores fizeram atividades de artes, desenhos, pinturas e 
ouviram sobre a história dos índios. 
Além disso, ainda aprontaram muito na cozinha. Fizeram tapioca, chibé com açaí, bolo de fubá, 
milho cozido e mandioca. 

 

27/04/16 - EDUCADORAS DO SOLAR VISITAM A EDUCARE PARA CAPACITAÇÃO DE 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

No dia 27 de abril, nossas educadoras visitaram a Educare, Universidade Corporativa da Estácio 
para assisir a palestra “Livro: esse objeto mágico”. A palestra foi tema de abertura do Programa 
de Capacitação em Contação de Histórias, uma parceria entre a Estácio e o Instituto Rio de 
Histórias. 
A palestra precede uma série de workshops e tem o objetivo de dar ferramentas para desenvolver 
e capacitar educadoras e voluntários da área e educação à prática da contação de histórias. Os 
principais recursos são a leitura de obras infantis, as brincadeiras, a criatividade e o bom humor 
dos educadores e voluntários. 

 

 

28/04/16 - SOLAR LITERÁRIO COM BABI W. STEINBERG 

 
Hoje, dia 28 de abril, o Solar recebeu a ilustradora Babi W. Steinberg. Autora do livro infantil Todo 
Mundo Saiu, ela contou a história para as crianças do Solar e da comunidade e fez brincadeiras. 
Em sua quarta visita, Babi desenhou o monstro do livro com a ajuda das crianças e fez uma 
dedicatória ao Solar e nossos meninos. Também conversou sobre o medo de cada um e os seus! 

 

 

29/04/16 - CINEMINHA SOLIDÁRIO NO SOLAR 

 
No dia 29 de abril, o Teatro do Solar abrigou duas sessões de cinema solidário. O projeto tem 
como objetivo ensinar desde cedo às nossas crianças sobre a importância de ajudar o próximo; 
da generosidade. 
Como entrada, nossas crianças doaram produtos de higiene ou de uso pessoal para bebês. As 
doações arrecadaram algodão, sabonete, cotonete, lenço umedecido, chupeta, mamadeira e 
escovinha de cabelo. Serão feitas cestas para entrega em orfanatos e outras instituições. 
Os pequenos assistiram ao filme “Cada Um na Sua Casa”, filme infantil sobre seres extraterrestres 
que estão em busca de um novo planeta para chamar de lar. 
Já os mais velhos assistiram ao filme “Divertidamente”, animação sobre uma menina de 11 anos 
que enfrenta mudanças importante na sua vida. 

 

 

29/04/16 - INSTITUTO AON VISITA SOLAR E TRAZ DOAÇÕES E DIVERSÃO 

No 29 de abril o Solar recebeu a visita do Instituto AON, área de responsabilidade social da AON 
Empower Results, consultoria em Gestão de Riscos, Benefícios e Soluções de Capital Humano, 
Corretagem de Seguros, Resseguros e Seguros Massificados. 
O instituto, que veio conhecer o Solar Meninos de Luz, doou 400 kits de higiene bucal com escova 
e pasta de dentes para nossas crianças.  
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Além disso, também foi doada grande quantidade de materiais de limpeza e outros itens, como 
kits de shampoo e condicionador, fraldas, água sanitária, panos de chão, flanelas, esponjas, 
desinfetantes e sacos de lixo.  Eles trouxeram a Cia. Híbrida e seu projeto Arte é o Melhor Remédio 
para uma apresentação. A companhia, que já esteve no Solar, apresentou a peça Peça “Rosalina 
e a Viagem do Ahnão”. 

 

 

02/05/16 - OFICINA DE ARTE COM GRAZIELLA ANDREANI E ELIANE 

CARRAPATEIRA 
 
No 2 de maio o Solar Meninos de Luz recebeu as artistas Graziella Andreani e Eliane Carrapateira, 
autoras de algumas peças da mostra Tornar-se, exposta na Galeria de Arte Solar. 
As artistas realizaram uma oficina de arte com os jovens, que foram divididos em dois grupos. 
Cada artista trabalhou com um grupo.   
Graziella trabalhou com recortes de jornais. “O objetivo é mostrar para eles que é possível fazer 
arte com qualquer material. Eles podem trabalhar com suas próprias mãos, não precisam de 
pincéis!”, conta ela.  Já Eliane trabalhou com papel ofício e papel cartão. “A oficina não é só ensiná-
los a fazer a arte, mas a organizar também. Como eles querem que a arte seja exposta? Isso 
também faz parte da oficina.”, explica a artista. 

 

 

02/05/16 - ESTÁ NO AR O JORNAL DIGITAL REPÓRTER DO SOLAR 

No dia 2 de maio entrou no ar o Repórter do Solar, novo jornal digital do Solar Meninos de Luz. 
Com conteúdo feito exclusivamente pelas crianças e participação de nossas auxiliares de 
educação e professores, o projeto a ser publicado mensalmente é preparado em oficinas semanais 
de jornalismo. 
A ideia do projeto surgiu entre as professoras de redação Cybelle de Abreu e Helena Faria com o 
objetivo de proporcionar aos alunos uma oportunidade de aplicação dos conhecimentos 
partilhados em sala de aula e, ao mesmo tempo, proporcionar à comunidade um conteúdo gratuito 
e interessante. 
Doze alunos participam e são responsáveis pelos 3 editoriais do jornal: Reportagens, Colunas e 
Fazendo Arte. Esses editoriais abrangem charges, poemas, tirinhas e conteúdos sobre trabalho 
solidário, ciências, entrevista, educação e números do Solar. 
As oficinas começaram na primeira sexta-feira de março, acontecem toda semana e tem a duração 
de uma hora. Apesar da publicação ser mensal, há o desejo de torná-la quinzenal. O projeto irá 
até o final do ano letivo de 2016 com o objetivo de seguir para os próximos anos. 

 

 

05/05/16 - OFICINA DE ARTE COM ICLÉA ECCARD E RENATA SGARBI 
 
Aconteceu hoje, dia 5 de maio, a última oficina de arte para a preparação da exposição Tornado. 
As artistas Icléa Eccard e Renata Sgarbi vieram até o Solar ensinar para as nossas a como fazer 
arte. 
Elas trouxeram apetrechos como galhos, meia-calça, arames, palitos, barbantes, penas e itens 
plásticos. As crianças aprenderam que é possível criar com qualquer material. 
Os trabalhos criados nesta e nas duas oficina anteriores foram exibidos na mostra Tornado 
(próxima exposição da Galeria de Arte Solar).  A mostra reúne a arte de 43 alunos, crianças e 
adolescentes entre 8 e 15 anos. Cada peça foi desenvolvida com total liberdade, de acordo com 
a criatividade de cada um deles. 

 

 

05/05/16 - HOMENAGEM DAS CRIANÇAS AO MESTRE NINHO 
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No dia 5 de maio, nossas crianças prepararam uma grande surpresa no Teatro para o nosso recém 
formado Mestre de Capoeira Ninho! 
Ninho, professor de capoeira no Solar desde 2007, era contramestre e se formou mestre no último 
dia 29. Ele ministra aulas na Oficina de Capoeira para todas as turmas a partir do Pré-escolar I. 

 

 

10/05/16 - BRASIL DE TUHU SE APRESENTA NO SOLAR 

 
No dia 10 de maio, o Teatro do Solar Meninos de Luz recebeu o Brasil de Tuhu – Educação 
Musical, que veio se apresentar para as crianças e os adolescentes. 
O programa trouxe o Quarteto Radamés Gnattali que tocou com dois violinos, um violoncelo e 
uma viola. Além da apresentação, teve também muita música e conhecimento! Eles falaram sobre 
Dado Villa Lobos, seu repertório, os instrumentos utilizados e música clássica. 
Durante sua apresentação, chamaram algumas crianças no palco para tocarem, para dançarem 
e para responderem algumas perguntas. Os alunos que acertaram, ganharam presente! 
O programa ainda deixou um kit Acervo repleto de objetos de inicialização musical, como livros, 
revistas e CDs musicais, um tambor e uma flauta. 

 

 

12/05/16 - GALERIA DE ARTE SOLAR INAUGURA EXPOSIÇÃO TORNADO 

 
No dia 12 de maio a Galeria de Arte Solar tem a honra de inaugurar a exposição Tornado, 
produzida pelos alunos do Colégio Integral Solar, com curadoria de Osvaldo Carvalho. A mostra 
reúne a arte de 43 alunos, crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos.  
As peças foram desenvolvidas em 3 oficinas com a ajuda das artistas Eliane Carrapateira, 
Graziella Andreani, Icléa Eccard, Norma Mieko Okamura e Renata Sgarbi, todas participantes da 
exposição Tornar-se. 
Cada peça foi projetada de forma individual e ao mesmo tempo coletiva e expressa um sentimento 
de liberdade, exposto através de cores, desenhos e texturas. Tudo foi desenvolvido com total 
liberdade, de acordo com a criatividade de cada um deles. 
Os alunos trabalharam com itens como telas, tintas, pincéis, jornais, papel cartão, galhos, meia-
calça, arames, palitos, barbantes, penas e itens plásticos, entre outros. A ideia é aproximar os 
jovens da arte e mostrar que é possível fazer arte com qualquer material. 

 

 

13/05/16 - DIA DAS MÃES NO SOLAR 

 
A semana entre os dias 9 e 13 de maio foi repleta de comemorações em homenagem ao Dia das 
Mães. Cada turma preparou, junto às suas educadoras e professoras, uma festa diferente e todas 
as mamães se sentiram honradas. 
Na Educação Infantil, tivemos duas festas. A primeira foi das turminhas do Maternal e Pré-escolar, 
que prepararam uma aula de zumba super animada. Já as turminhas do Berçário receberam o 
Projeto En Ruta Por La Infância, que veio diretamente da Guatemala para apresentar o teatrinho 
de fantoches ‘Barco a la Vista’ para nossos bebês e suas mamães. 
No Ensino Fundamental I, tivemos 3 festas diferentes, mas todas elas com uma homenagem bem 
parecida! Neste dia, todas as mães se tornaram estrelas e, por isso, foram enfeitadas com boás e 
óculos festivos e desfilaram em um tapete vermelho ao som de músicas animadas. 
O Ensino Fundamental II preparou uma grande festa para todas as turmas. O 9º ano preparou o 
‘Sabores de Família’, uma reprodução do MasterChef Junior em que as alunos preparam alguns 
pratos e suas mães avaliaram e deram notas. Já as turmas do 6º, 7º e 8º anos fizeram homenagem 
às suas mães do microfone com lindas fotos de presente. 
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14/05/16 - VOLUNTÁRIOS LIMPAM 20.000 LIVROS NA BIBLIOTECA PAULO COELHO 

 
No dia 14 de maio, a Biblioteca Comunitária Paulo Coelho recebeu um grupo de 10 voluntários 
estrangeiros. Eles trabalharam duro de 9h às 14h para limpar os 20.000 livros que nossa Biblioteca 
abriga. 
Os voluntários foram trazidos pela instituição Mais Caminhos, parceira do Solar, que atua com a 
educação de crianças com poucas oportunidades no Rio de Janeiro. 
A limpeza e conservação dos livros é muito importante para que nossa biblioteca, existente há 25 
anos, continue aberta para toda a comunidade. 

 

18/05/16 - INAUGURAÇÃO ESPAÇO ESTÁCIO DE LEITURA 
 
No dia 18 de maio, a Estácio inaugurou o Espaço Estácio de Leitura de Biblioteca Infantil e de 
Biblioteca de Obras Didáticas, já existentes, com o objetivo de promover maior dinamização 
desses espaços com atividades culturais, como palestras para crianças e jovens e incentivo à 
leitura e contação de histórias.  O evento contou com a participação de representantes da Estácio 
e do Solar, além de diversos convidados e muitos alunos. Iniciada com um café da manhã, a 
inauguração foi presenteada com um discurso da Dona Iolanda, fundadora do Solar, e do vice-
reitor da Estácio Carlos Eduardo Nunes Ferreira, além das palavras da Claudia Romano, Diretora 
de Responsabilidade Social e Parcerias da Estácio. 

 

 

20/05/16 - SARAU A PAZ QUE DESEJAMOS  
 
No dia 20 de maio, foi realizado o Sarau da Educação Infantil com o tema A Paz que Desejamos, 
na Sala do Coral, com a presença de papais e mamães.  Nossos pequenos prepararam junto às 
suas educadoras diversos desenhos e cartazes, além de apresentações com música, dança e 
poesia. Eles conseguiram nos ensinar como amar ao próximo e respeitar as diferenças. 
Incentivaram a união, a pureza e o amor na busca pela paz. 
As crianças dançaram a música “A Paz”, do Gilberto Gil. Já outra turminha fez uma apresentação 
com a poesia “Criança Merece Paz”, de Anne Lieri. Os pequenos também se apresentaram, mas 
com a poesia “Com as Letras da Paz”. 
O Sarau também contou a participação de duas mães e um pai, escolhidos de acordo com o 
resultado de uma atividade escolar, que falaram sobre sua visão da paz. As crianças levaram essa 
questão para casa e seus pais os ajudaram com as respostas. O trabalho em equipe das famílias 
com nossos alunos rendeu respostas reflexivas sobre como devemos tratar uns aos outros, por 
que devemos entender o próximo e como o amor edifica. 
No final, todas as crianças dançaram a música “A Paz”, do Roupa Nova, com uma linda 
coreografia. 

 

20/05/16 - BLOCO MULHERES DE CHICO REALIZA WORKSHOP DE PERCUSSÃO 

No dia 20 de maio, onze integrantes do bloco carnavalesco Mulheres de Chico vieram ao Solar 
realizar um workshop de percussão com nossas adolescentes.  Fizeram parte do workshop os 
instrumentos cavaco, baixo, surdo, caixa, repique, tamborim, agogô e chocalho.  Após a oficina, 
todos os alunos e colaboradores do Solar foram convidados a assistir uma apresentação musical 
de 1 hora, realizada no Teatro, cheia de alegria e interação com as crianças. Houve distribuição 
de camisas e CDs para as crianças que mais dançaram forró, sambaram e cantaram. 

 

30/05/16 - TOP MODEL ALESSANDRA AMBRÓSIO VISITA O SOLAR 

 
No dia 30 de maio, o Solar Meninos de Luz recebeu a visita da Alessandra Ambrósio, Top Model 
da Victoria Secrets, trazida pelo Hotel Fasano.  A modelo é embaixadora do Projeto Team Rio, 
organizado pela Brazil Foundation para mobilizar a comunidade internacional em prol de um 
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legado social para o Rio de Janeiro. O projeto, que aproveita os Jogos Olímpicos de 2016, abrange 
diversas instituições filantrópicas, inclusive o Solar Meninos de Luz. 
#TEAMRIO é uma campanha construída por uma equipe de importantes cariocas, entusiastas 
pelo Rio e formadores de opinião que trarão visibilidade e recursos para o fundo. O objetivo é 
diminuir e até acabar com contrastes sociais tão gritantes e visíveis em nossa cidade. 

 

 

09/06/16 - GALERIA DE ARTE SOLAR INAUGURA ENTRE FORMAS E SENTIDOS 

 
Hoje, dia 9 de junho, a Galeria de Arte Solar teve a honra de inaugurar a exposição Entre Formas 
e Sentidos. Com sete artistas e curadoria de Osvaldo Carvalho, a mostra apresentou a arte 
presente em nossa realidade, mas que necessita de maior percepção para entendimento. 

 

 

17/06/16 - CINCO ADOLESCENTES DO SOLAR PARTEM PARA INTERCÂMBIO 

CULTURAL NA POLÔNIA 

No dia 17 de junho, cinco adolescentes do Solar viajaram para a Polônia para participar de um 
intercâmbio cultural, possibilitado pelos parceiros Mais Caminhos e Brave Kids. Lá, eles passarão 
quatro semanas e farão apresentações musicais representando a cultura do norte e nordeste do 
nosso Brasil. 
O Festival Brave Kids Festival-Przegląd Spektakli Finałowych, Wałbrzycha, Koszyc, Warszawy I 
Wrocławia, onde os alunos irão se apresentar, conta com 120 jovens artistas de todo o mundo 

 

 

26/06/16 - ÁRVORE DO PADRINHO DE CORAÇÃO 

 
A “Árvore do Padrinho” situada na parede da Administração do Solar, possui 150 folhas e cada 
folha leva o nome de um Padrinho de Coração. É uma singela homenagem a todos que acreditam 
e colaboram com o trabalho realizado há 32 anos junto às crianças, adolescentes e famílias das 
comunidades Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. Autor: Acme, grafiteiro e artista plástico, morador 
da comunidade. 

 

 

28/06/16 - TURMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS FAZ AULA TÍPICA 

No dia 28 de junho, nossa turma de alfabetização de adultos fez uma aula super típica! A aula teve 
paçoca, milho verde, canjica, bolo de aipim, batata doce, quentão, pescaria, músicas de São João 
e muito aprendizado.  Uma das atividades didáticas era a pescaria. Os alunos usaram varas para 
pescar trechos de músicas de São João. No final da aula, eles deveriam juntar todos os trechos e 
formar a música inteira. Isso sim é aula dinâmica! 
A turma foi iniciada em janeiro de 2016, com 20 inscritos, graças ao apoio do BB Educar e dos 
professores David e Valéria. Realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30. 

 

 

06/07/16 - VISITA PARA A CIDADE IMPERIAL DE PETRÓPOLIS 
 

No dia 6 de julho, as crianças realizaram uma visita pedagógica para a Cidade Imperial de 
Petrópolis, com duração de 11 horas, acompanhados das educadoras Aline dos Santos e Letícia 
Castro.  O passeio teve como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a História do Brasil. As 
crianças caminharam pela cidade e conheceram um pouco das construções antigas e da cultura 
europeia. Alguns dos pontos foram o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, a Casa da 
Princesa Isabel e o Relógio das Flores. 
As crianças participaram de uma das ações do Programa Educacional do Museu Imperial 
conhecida como Projeto Petrópolis, caracterizando-se pela interação com professores e 
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educadoras do Museu, revelando diversas modalidades esportivas praticadas em Petrópolis ao 
longo dos anos e alguns nomes do esporte petropolitano que marcaram presença em torneios, 
clubes, salões, prados e praças da cidade. 
Ao final do projeto, os alunos foram convidados a participar de uma atividade esportiva comum em 
Petrópolis no século XIX, conhecida como croquet. 

 

 

11/07/16 -  VISITA DE ALUNOS DA DUKE UNIVERSITY NO SOLAR 

 

No dia 11 de julho, o Solar recebeu a visita de 11 alunos da Duke University, localizada em 
Durham, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. 
Os estudantes conheceram a estrutura e o trabalho do Solar, brincaram com as crianças do 
maternal, assistiram a oficina de hip hop e jogaram bola durante a oficina de futsal.  
 

 

14/07/16 - TEATRO SOLAR RECEBE A CIA. TEATRAL “DISSE QUE” 

 
No dia 14 de julho, a UPP do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo trouxe ao Solar a Companhia Teatral 
‘Disse que’, criada para atender ao Programa de Prevenção ao Desvio de Conduta – PPDC. 
A Companhia apresentou a peça ‘De Olhos Bem Abertos’, que aborda a prevenção ao bullying, 
para os alunos do Ensino Fundamental I. 
 
 

16/07/16 - ARRAIÁ DO SOLAR 2016 
 
Aconteceu no dia 16 de julho, o Arraiá do Solar. A festa, que teve duração de 5 horas, recebeu 
em torno de 2.000 pessoas. 
O complexo esportivo do Solar estava repleto de barraquinhas de brincadeiras, rifa, comidas e 
refrigerante. Neste ano, contamos com duas barraquinhas especiais: uma do Hotel Copacabana 
Palace, que serviu caldinho de feijão com bolinho de arroz e crosta de bacon, e uma do Hotel 
Fasano, que serviu suspiros e cookies, tudo a um preço simbólico!  A festa também contou com 
uma fogueira e com a banda do forrozeiro Jeremias, que tocou músicas típicas de São João. E 
quadrilhas divertidíssimas, preparadas pela professora Paula com os alunos Solar, desde o 
Maternal ao Ensino Médio. 
 

 

18/07/16 - OFICINA DE ARTE COM JABIM NUNES E REGINA HORNUNG 

 
No dia 18 de julho, uma turma de jovens do Solar participou de uma oficina de arte com o artista 
Jabim Nunes e sua esposa, também artista, Regina Hornung. 
Jabim inspirou a oficina no trabalho do escultor, pintor, gravurista e ceramista surrealista catalão 
Joan Miró. O artista valorizava as imperfeições na busca pela simplicidade e espontaneidade. 
Os alunos trabalharam o tema ‘Olimpíadas’ e utilizaram materiais como mapas do Rio de Janeiro, 
vinis, cartolinas e panos. O objetivo era utilizar a parte do mapa que mais lhe chamasse atenção 
e atuar de forma livre com aquela imagem. O mapa do Rio deveria se transformar no mapa dos 
sonhos. As artes desenvolvidas nesta oficina foram expostas na Galeria de Arte Solar no mês de 
agosto, quando aconteceram as Olimpíadas. A galeria do Solar faz parte do passaporte cultural, 
que divulga a programação cultural oficial do Rio de Janeiro neste período. 
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18/07/16 - CAMPEONATO DE XADREZ 

No dia 18 de julho, o Solar realizou um campeonato de xadrez entre nossos adolescentes.  O 
campeonato contemplou 6 vencedores, sendo 3 femininos e 3 masculinos. Todos receberam uma 
medalha por sua vitória. 

18/07/16 - MONGE SWAMIJI VISITA O SOLAR E MINISTRA AULA DE YOGA 
 
No dia 18 de julho, o Solar recebeu a visita do indiano Swamiji, um monge peregrino, guru e mestre 
em Yoga e meditação. 
Em sua breve estadia no Rio de Janeiro, ele veio ao Solar dar aula para alunos do Ensino 
Fundamental II com o objetivo de trazer alegria e paz para nossos meninos. O monge apresenta 
a Yoga puramente como uma disciplina espiritual enraizada na natureza. 
Em sua atividade, Swamiji também fez uma oração para que nossos alunos alcancem seus 
objetivos de vida e uma oração para os que não tem a oportunidade de praticar o Yoga. 

 

 

22/07/16 - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO FORMAM GRÊMIO 

ESTUDANTIL 

 
No dia 22 de julho, 19 alunos do 9º ano do Fundamental II e 18 alunos do 1º ano do Ensino Médio 
se reuniram para formar o Grêmio Estudantil do Solar. Idealizado desde o início do ano letivo de 
2016, a ideia foi posta em prática agora visando cuidar de perto dos assuntos de interesse dos 
estudantes. 
O Grêmio será composto também por um representante de cada turma do Ensino Fundamental II, 
sendo eles: Marcos Vinicius (6º ano), Rebeca (7º ano), Juan (8º ano) e Wesley (9º ano). 

 

 

26/07/16 - RGE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Aconteceu no dia 26 de julho, a RGE – Reunião Geral de Equipe – da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I.  O objetivo é avaliar o semestre que se encerrou, planejar o próximo, além de 
atualizar e preparar cada vez mais nossas educadoras para que elas possam ensinar melhor 
nossas crianças. 
Durante a RGE, nossa equipe assistiu duas importantes palestras. A primeira foi realizada pela 
educadora Patrícia Serfaty, especializada em gestão de pessoas e inteligência emocional. Ela 
falou sobre Consciência Social e Desconstrução das nossas Verdades.  Em seguida receberam a 
educadora Paty Fonte, especialista em pedagogia de projetos, que falou sobre o assunto. 

 

 

27/07/16 - TEATRO DO OPRIMIDO DA ESCOLA OGA MITÁ VISITA O SOLAR 

 
Hoje, dia 27 de julho, o Teatro Solar recebeu a Mostra de Teatro do Oprimido da Escola Oga Mitá.  
A apresentação da produção dos adolescentes durante o ano contou com três cenas de Teatro-
Fórum, levantando os seguintes temas: abuso de autoridade dos pais, barreiras sociais impostas 
aos gêneros feminino e masculino e ameaças na escola entre os próprios estudantes. 
 
A plateia, composta pelos adolescentes e jovens do Solar, debateu com os atores e até atuou no 
palco após o debate. A intenção foi prepará-los para confrontar tratamentos com preconceito, 
desigualdade e discriminação. 
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2/07/16 - ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA NO SOLAR 

 
No dia 28 de julho, nossas crianças participaram de uma escovação supervisionada organizada 
pelo Centro Solar de Bem-Estar. A ação educativa e preventiva contou com o apoio das dentistas 
Monica Cidade, Neiva Maria Salum, Carolina Salum e Flavia Aguiar e da voluntária Bianca 
Paschoal, que verificaram cáries em nossas crianças, e ensinaram a importância da escovação 
na escola e em casa, não só dos dentes, mas também da gengiva e da língua.  Na semana 
seguinte, participaram desta ação os adolescentes e jovens.  Os kits de higiene bucal foram 
gentilmente doados pelo Instituto AON, em sua visita realizada ao Solar em abril deste ano. 

 

30/07/16 - BODYTECH REALIZA AULÃO BENEFICENTE PARA O SOLAR 

 
No dia 30 de julho, às 9h30, a academia Bodytech de Copacabana realizará um aulão beneficente 
entre seus alunos com arrecadação de alimentos não-perecíveis para o Solar Meninos de Luz. 

 

 

01/08/16 - INAUGURAÇÃO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MARIE & PIERRE CURIE 

 
No dia 1º de agosto, o Solar teve a honra e a alegria de inaugurar o Laboratório de Ciências Marie 
& Pierre Curie do Colégio Integral Solar. O Laboratório será utilizado pelos alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio para aulas de química, física e biologia. 
Equipado com o apoio da Schlumberger, o laboratório conta com equipamentos como impressora 
3D, microscópios biológicos monoculares, kit completo de esqueleto humano, células e moléculas, 
torso bissexual, simulador de parto, entre outros. 
Participaram da inauguração o Salih Merghani – presidente da Schlumberger Brasil, a Julie Neff – 
vice presidente de RH para America Latina e Daniele Benfica e Gabriela Andrade, também parte 
da equipe. Representando o Solar, participaram a presidente Iolanda Maltaroli, os diretores Isabela 
e Guilherme Maltaroli, além de professores e alunos da escola. 

 

01/08/16 - OFICINA DE ARTE COM ADEL GONZAGA 

 
Hoje, dia 1º de agosto, o artista Adel Gonzaga, participante da mostra Entre Formas e Sentidos, 
exposta na Galeria de Arte Solar, visitou o Solar Meninos de Luz para ministrar uma oficina de arte 
com os alunos do 1º ano do Ensino Médio.  Adel trabalhou com pequenas telas, tampas de garrafa 
plástica, e fita durex colorida com um grande propósito: falar com nossas crianças sobre o braille. 
Nossos alunos receberam o alfabeto braille e, com a ajuda do artista, cada aluno escreveu uma 
letra para formar a frase ‘Somos Todos Olímpicos’.  Os trabalhos desenvolvidos nas duas últimas 
oficinas de arte serão expostos na Biblioteca Comunitária Paulo Coelho 

 

 

 

03/08/16 - OLIMPÍADAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Aconteceu no dia 3 de agosto, a Olimpíada da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. O 
objetivo é ensinar aos alunos importantes valores que constituem as práticas esportivas: respeito, 
justiça, honestidade, amizade, disciplina e superação. 
Com cinco modalidades – atletismo, futsal, queimado, circuito e dança, o evento contou com a 
participação de 7 turmas durante todo o dia.  

 

 

 

16/08/16 – VISITAS ESTRANGEIRAS  DURANTE AS OLIMPÍADAS 
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Neste mês, o Solar meninos de Luz recebeu quatro visitas muito especiais de empresas que nos 
apoiam de diferentes formas. 
No dia 9, recebemos representantes StudioRio, empresa que possibilitou a reforma da nossa 
quadra coberta. 
No dia 15, recebemos a 2Basics, que veio conhecer mais de perto o Solar Meninos de Luz e seu 
trabalho. 
No dia 16, recebemos a Oracle, que nos apoia desde 2015, quando reformou nossa quadra aberta. 
Em sua visita, ela doou R$75.000 para que o Solar possa instalar placas solares e iluminar de 
forma sustentável a quadra anteriormente reformada. 
No dia 19, recebemos a Arpa. A empresa possibilitou a compra de uniformes para os alunos das 
oficinas de futsal e basquete, além da compra de equipamentos esportivos. 
Durante o período de visita, aconteceu um campeonato de futsal entre os alunos da oficina. A 
disputa entre os 5 times foi encerrada em 19/8, quando houve a premiação dos 3 melhores. 
Todos os nossos visitantes fizeram questão de jogar – futebol e basquete – com nossos alunos. 
Foram dias repletos de caridade, amor ao próximo e diversão. 

 

 

30/08/16 - LIFEBUOY VISITA O SOLAR COM A CAMPANHA #XÔ, BACTÉRIA 

 
O Solar recebeu a Lifebuoy, marca de sabonete da Unilever, que veio conscientizar nossas 
crianças sobre a importância da higienização das mãos.  Trazida pela Love Futball, a Lifebuoy fez 
uma apresentação teatral sobre Luquinhas, um menino que ficou doente porque brincou na rua e, 
quando foi pra casa almoçar, não lavou as mãos. 
Além disso, ainda houve uma higienização das mãos com o sabonete líquido para livrar nossos 
alunos de bactérias. 

 

01/09/16 - 22º RIO CELLO NO TEATRO MENINOS DE LUZ 
 

O 22º Rio Cello veio até o Teatro Meninos de Luz fazer uma apresentação para os alunos do Solar 
e moradores das comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.  O Festival, dirigido por David 
Chew, trouxe ao Solar sete músicos da Camerata Laranjeiras, uma orquestra de cordas, com 
direção de Thiago Cosmo.  Como surpresa, houve a participação especial de Tito Cartechini no 
Bandoneon, que chamou diversas crianças no palco e tocou um pouquinho com cada uma. 
Criado em 1994 pelo violoncelista inglês David Chew, o Rio Cello busca popularizar a música 
clássica, levando seu poder de transformação social ao espaço público e a comunidades cariocas. 

 

 

06/09/16 - SOLAR MENINOS DE LUZ E INSTITUTO PHI FECHAM PARCERIA 

 O Solar Meninos de Luz e o Instituto Phi acabam de fechar uma parceria muito importante: um 

patrocínio de um ano para o Projeto Panela Cheia.  O patrocínio permitirá o custeio de 3 refeições 
diárias durante o ano letivo, para a Educação Infantil, que abrange 144 crianças de 3 meses aos 
06 anos de idade. O objetivo do projeto é cobrir os custos de cozinha industrial escolar; ampliando, 
equilibrando e melhorando o cardápio alimentar e realocando recursos para sustentabilidade 
institucional. 

 

 

12/09/16 - CURTA COM TEATRO VISITA SOLAR MENINOS DE LUZ 

 
O Teatro Meninos de Luz recebeu a peça teatral curta francesa Coisas de Mulher. Com direção 
de Thibault Brasseur e atuação de Hissa de Urkiola e Aline Allesiée, o curta foi apresentado em 
primeira mão para nossos adolescentes.  A peça faz parte do Festival Curta Com Teatro, que 
desde 2013 mantém semanalmente a Oficina Integrada de Vídeo com Teatro no Solar.  

 



 

 

Educar 

para 

libertar 

 
 

Rua Saint Roman, 149, Copacabana 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22071-060 

(21) 2522-9524 

www.meninosdeluz.org.br 

 

SOLAR MENINOS DE LUZ  OBRA SOCIAL DO LAR PAULO DE TARSO  CERTIFICADO DE FILANTROPIA CNAS 28990.017856/95-52 

LAR PAULO DE TARSO 

 

13/09/16 – JOVEM DO SOLAR RETORNA DO INTERCÂMBIO NOS EUA 

 
A jovem Franciele Martins de Souza , moradora do Cantagalo e assistida pelo Solar, participou do 
programa de intercâmbio Brayce Program em agosto deste ano. Ela passou 3 semanas em 
Conecticut, nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas. 
 

14/09/16 - JOVENS DO SOLAR PARTICIPAM DAS PARALIMPÍADAS 

Crianças e jovens (28) do Solar tiveram a oportunidade de visitar o Parque Olímpico da Barra para 
assistir a duas partidas de Goalball feminino. Eles conheceram o espaço e praticaram atividades 
paralímpicas como o vôlei sentado e a corrida vendada com guia. Ao mesmo tempo, 37 outras 
crianças visitaram o Boulevard Olímpico. Eles conheceram o Museu Itinerante “Se Prepara Brasil” 
da Bradesco Seguros, que apresenta um pouco da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
com peças de acervo do COB, The Olympic Museum e Rio 2016. Lá, foram recepcionados pelo 
ex-judoca Flavio Canto.  Além da visita ao museu, as crianças também percorreram o espaço do 
Boulevard, visitaram os painéis do grafiteiro Eduardo Kobra e andaram de VLT.  Já no dia 16, mais 
alunos visitaram o Parque Olímpico da Barra para assistir o jogo final de Bocha. 

 

15/09/16 - PROGRAMA LEITURAS NO SOLAR 

O Solar Meninos de Luz inaugurou neste dia 15 de setembro, o Programa Leituras no Solar com 
dois grandes escritores: Jessé Andarilho e Anna Claudia Ramos. Ambos os encontros são abertos 
ao público e estão todos convidados! Às 16h15, a Biblioteca Comunitária Paulo Coelho recebeu 
Jessé Andarilho, autor do livro Fiel. Jessé falou sobre sua experiência e sobre seu livro, escrito no 
celular durante viagens de trem para os jovens.  Às 18h15, a Biblioteca Comunitária Paulo Coelho 
recebeu Anna Claudia Ramos, autora de mais de 70 livros. Anna Claudia falou sobre seus livros 
e sua experiência com a leitura com os alunos da turma de alfabetização de adultos.  Já no dia 
20, às 9h20, aconteceu um encontro com o autor Fábio Sombra, que fez uma contação de história 
com viola do seu livro Duas Festas de Ciranda para nossas crianças. Este projeto foi premiado 
pelo Edital Todos Por um Brasil de Leitores, do Ministério da Cultura. 

 

15/09/16 – GALERIA DE ARTE SOLAR APRESENTA ‘ATRAVÉS DO ESPELHO’ 

 
A Galeria de Arte Solar promove, a partir de hoje,  15 de setembro, a exposição Através do 
Espelho. Com quatorze artistas, curadoria de Isabel Sanson Portella e Jozias Benedicto e 
coordenação de Osvaldo Carvalho, a mostra nos leva em uma viagem a partir do espelho, indo 
através dele, e nos traz seus reflexos e reflexões materializados em arte. 

 

 

21/09/16 - CINEMINHA SOLIDÁRIO EM PROL DAS CRIANÇAS DO INCA 

O Teatro do Solar abrigou duas sessões de cinema solidário. O projeto tem como objetivo ensinar 
desde cedo às nossas crianças sobre a importância de ajudar o próximo; a prática da 
generosidade.  Como entrada, as crianças doaram brinquedos (bonecas, jogos, carrinhos, entre 
outros), que serão levados a crianças e adolescentes em tratamento no INCA – Instituto Nacional 
de Câncer. O objetivo é levar alegria aos pequenos que estão internados para prevenção e 
controle do câncer. 
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23/09/16 - LEITURAS NO SOLAR COM FÁBIO SOMBRA E LUIZ ANTONIO AGUIAR 

O Programa Leituras no Solar, em sua continuidade, trouxe à Biblioteca Comunitária Paulo Coelho 
mais dois grandes autores nesta semana. No dia 20, o autor Fábio Sombra trouxe seu livro Duas 
Festas de Ciranda e fez uma contação de história muito animada com nossos alunos do Maternal 
e Pré-Escolar. A história abrangia canções, ao som de uma viola, que se tornaram um coro entre 
as crianças. No dia 23, foi a vez do Luiz Antônio Aguiar. Nossas crianças fizeram pesquisas sobre 

sua história e seus livros e, no encontro, tiraram suas dúvidas sobre o autor.  

 

29/09/16 - DIA DA ÁRVORE E INÍCIO DA PRIMAVERA NO SOLAR 

No 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. No dia 22, comemora-se o início da Primavera. 
Para comemorar essas datas tão especiais, o Solar realizou diversas atividades. Crianças e 
adolescentes plantaram flores e árvores nos jardins das casas do Solar. no dia 30, nossas crianças 
participaram da Festa da Primavera.  Os alunos vieram usando roupas coloridas e trouxeram 
lanches e bebidas para a realização de um picnic. Cada turma fez o seu. A festa, realizada na 
quadra coberta, ainda contou com música e apresentação de danças coreografadas 
especialmente para este dia. 

 

29/09/16 - LEITURAS NO SOLAR COM BABI STEINBERG E AUGUSTO PESSÔA 

O Programa Leituras no Solar continua trazendo autores, histórias e dinamização à Biblioteca 
Comunitária Paulo Coelho.  o dia 29 de setembro, a autora e ilustradora Babi Wrobel Steinberg 
reuniu a turminha que já conhecia a história do seu livro ‘Todo Mundo Saiu’ e fez uma brincadeira 
muito bacana. Assim como o personagem principal do livro, nossas crianças também sentem 
medo de alguma coisa. Então todos desenharam seus medos e, após isso, a Babi ajudou cada 
um a mudar seu desenho para perder o medo. Teve aranha que ganhou laço e sapatinhos e 
monstro que ganhou sorvete. 

 

05/1016 - ADOLESCENTES PLANTAM UM JARDIM DE POESIAS 

A ideia do jardim se iniciou nas Oficinas de Poesia livre, quando a monitora Cybelle Borges 
trabalhou a sensibilização dos alunos por meio de músicas, leituras de poemas e discussões em 
sala. Cada aula seguia uma temática e finalizava com a produção de uma poesia dentro do tema 
abordado no dia, também na comemoração da chegada da Primavera. 

 

 

06/10/16 - DOVE TRAZ PROJETO PELA AUTOESTIMA AO SOLAR 

O Solar Meninos de Luz recebeu o Dove Day – um projeto da Dove em prol da autoestima. 
Funcionários da Unilever conversaram com nossos adolescentes sobre como melhorar a 
confiança em sua aparência. O encontro durou 1h30 e as atividades abrangeram conversas sobre 
como reagir à beleza imposta pela mídia e como enfrentar pressões sobre a aparência, além de 
incentivar nossos jovens a proteger o eu de cada um – do jeito que é. O projeto, que acontece no 
mundo todo e já alcançou 17 milhões de crianças, visa transformar a beleza em fonte de confiança, 
não de preocupação e garantir que a próxima geração cresça com um relacionamento positivo 
com a própria aparência. 
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06/10/16 - 6º FESTIVAL INTERNACIONAL PEQUENO CINEASTA HOMENAGEIA 

SOLAR E REALIZA WORKSHOP DE ROTEIRO E ANIMAÇÃO 

O Solar Meninos de Luz foi homenageado na 6ª edição do Festival Internacional Pequeno 
Cineasta, O festival ofereceu, no dia 6 de outubro, uma aula de roteiro cinematográfico com o com 
jovem cineasta Felipe Leibold. A oficina incluiu ideias de como escolher um personagem, um 
cenário, uma história e até um possível vilão, sempre citando filmes de sucesso como exemplo.  

Após essa oficina, os 10 adolescentes participantes escreveram um roteiro individual com o tema 
Meio Ambiente e Sustentabilidade.  Nos dias 3 e 4 de novembro, esses alunos participaram de um 
workshop de animação, no Museu do Meio Ambiente, com o professor de Animação e diretor do 
festival internacional VOU ANIMARTE!, Alexandre Juruema. Ele ensinou a técnica de animação 
Stop Motion na prática.  No final do workshop foi realizado um filme a partir de um dos roteiros 
entregues na primeira etapa, exibido na Cerimônia de Encerramento do 6º Festival Internacional 
Pequeno Cineasta. 

 

07/10/16 - CRIANÇAS DO SOLAR PARTICIPARAM DE OFICINA DE NAKED CAKE NA 

SEDE DO METRÔRIO 

A ação, realizada por uma parceria entre o MetrôRio e o Instituto Invepar com o Instituto Masan, 
foi uma comemoração ao Dia das Crianças. Cada criança tinha o seu bolo e diversas opções de 
guloseimas para confeitá-lo, como calda de chocolate, granulado, confetes e marshmallow. Após 
muita diversão na oficina, nossas crianças ainda ganharam um lanche caprichado, com direito a 
sanduíche, salgadinho, pão de queijo, pipoca, cachorro-quente e suco. Todas elas levaram seu 

bolinho confeitado para casa. Foi uma manhã muito gostosa e cheia de alegria.  

 

14/10/16 - DIA DAS CRIANÇAS NO SOLAR 

Em comemoração ao Dia das Crianças, o dia 14 de outubro foi repleto de atividades. Iniciando o 
dia, as crianças participaram do Programa Leituras no Solar no Teatro Meninos de Luz e assistiram 
ao Projeto Costurando Histórias. Os atores Daniela Fossaluza, Denise Goneve, Karina Queiroz, 
Cezar Augusto Pereira adaptaram o universo literário de Guimarães Rosa para uma linguagem 
especialmente dedicada às crianças. A história, que foi transformada em um tapete tridimensional, 
apresentou conhecimento e ludicidade às crianças. Já na parte da tarde, a celebração foi diferente. 
Todas as crianças e jovens ganharam um lanche bacana, preparado com muito amor, com direito 
a cachorro-quente e bolo. As crianças menores brincaram no pula-pula ao som de músicas infantis 
bem animadas.  No dia anterior, 13 de outubro, nossas crianças participaram de um bailinho à 
fantasia, com direito à decoração, iluminação, música e muita dança. E nossas educadoras 
fantasiadas de princesas, claro. Já nossos pequenos do Berçário fizeram sua própria festa! Ao 
som de sucessos infantis, elas brincaram, dançaram e fizeram um lanche especial com pipoca, 
gelatina e bolo. 

20/10/16 - ESTUDANTES DE BIOMEDICINA DA UNIRIO TRAZEM DIVERSÃO E 

SAÚDE AO SOLAR 

Em parceria com o Centro Solar de Bem-Estar, um grupo de alunos de Biomedicina da UniRio 
visitou o Solar para ensinar às nossas crianças a importância de lavar as mãos. O encontro com 
as crianças envolveu um vídeo animado e uma conversa educativa para facilitar o entendimento 
de nossos pequenos. Também teve muita brincadeira. Em parceria com o Centro Solar de Bem-
Estar, um grupo de alunos de Biomedicina da UniRio visitou o Solar para ensinar às nossas 
crianças a importância de lavar as mãos. O encontro com as crianças envolveu um vídeo animado 
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e uma conversa educativa para facilitar o entendimento de nossos pequenos. Também teve muita 
brincadeira. 

 

 

21/10/16 - LEITURAS NO SOLAR COM DANIELA FOSSALUZA E FLÁVIO DANA 

 
Flávio Dana contou a história dos seus livros ‘Godofredo, o craque ciprino’ e ‘Hermeto, um louco 
por futebol’ para crianças e jovens das comunidades Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. O encontro 
foi dinâmico e repleto de música, com direito até a cavaquinho. O autor sorteou 4 livros entre as 
crianças presentes e deixou dois disponíveis na Biblioteca. 
 

 

23/10/16 - ALESSANDRA MALTAROLLO LANÇA DOWNADINHA, SEU PRIMEIRO 

LIVRO INFANTIL, COM APOIO DO SOLAR 

Com desenhos bem coloridos e muito alegres, assim como Clarice, o livro mostra a pais, 
terapeutas, médicos, amigos e amigos dos amigos que crianças da sua idade podem sim 
aprender, se desenvolver e ser felizes, com ou sem Síndrome de Down. A autora deseja que as 
crianças sejam vistas como crianças antes mesmo da deficiência.  A analista de eventos do Solar, 
Alessandra Maltarollo, lançou seu livro As aventuras de uma criança DOWNadinha, no dia 23 de 
outubro, às 16h, na Livraria da Travessa, em Ipanema. 

 
25/10/16 - OFICINA DE ARTE COM PATRIZIA D’ANGELLO 

A artista Patrizia D’Angello, participante da mostra Entre Formas e Sentidos, exposta na Galeria 
de Arte Solar, veio ao Solar no dia 25 para ministrar uma oficina de arte aos adolescentes.  Falou 
sobre arte, com um foco maior em arte abstrata. Trouxe alguns exemplos, explicou o que é e 
porquê leva esse nome.  Depois da explicação, nossos jovens passaram alguns minutos de olhos 
fechados tateando o rosto, para que pudessem sentir cada detalhe.  Com cartolinas brancas, 
pincéis e tintas coloridas, fizeram autorretratos seus de acordo com o que sentiram com o tato. O 
autorretrato deveria trabalhar a característica de cada um naquele momento: agitação, alegria, 
preguiça, sono, ou outra. 

 
26/10/16 – PASSEIO DO SOLAR NO MUSEU DO AMANHÃ 

As crianças do Solar visitaram o Museu do Amanhã, na Praça Mauá. O Museu oferece uma 
narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos, reflexão importante para 
nossos jovens.  No passeio cultural, nossas crianças exploraram telas táteis no exterior do 
Cosmos, o primeiro ambiente do museu. Também observaram cubos representando três aspectos 
essenciais do planeta: matéria, vida e pensamento. Vivenciaram o caos através de raios, 
explosões, desastres naturais, engarrafamentos com telas em círculos exibindo vídeos e, ao final, 
brincaram com os três jogos disponíveis: Sociedade, Planeta e Humano. A interatividade é mais 
do que uma brincadeira: funciona como se fosse a mão na consciência do visitante. Também foi 
muito importante para nossos alunos visitarem a exposição O Poeta Voador, que celebra Santos 
Dumond, tema já abordado por eles em nossa oficina literária. Com conteúdo audiovisual e 
diversas atividades interativas, a mostra apresenta uma réplica do avião Demoiselle em tamanho 
real. 

 
27/10/16 - SOLAR RECEBE O PARATLETA ARGENTINO JEAN MAGGI 
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O Solar Meninos de Luz recebeu a visita do paratleta argentino Jean Maggi, que veio contar aos 
alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio como foi escalar o Himalaia. o Solar Meninos de 
Luz recebeu a visita do paratleta argentino Jean Maggi, que veio contar aos alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio como foi escalar o Himalaia. 

 

 
28/10/16 – GRANDE FEIRA CULTURAL DO SOLAR 

No dia 28 de outubro aconteceu a Feira Cultural do Solar, organizada entre os educadores e todas 
as crianças e adolescentes assistidos.  Os temas foram bem variados escolhidos entre os 
diferentes grupos.  A feira foi aberta com adaptação de poemas e muita dança. Em seguida cada 
turma apresentou o que foi preparado: A história do Pão de Ló e da Feijoada; a importância da 
culinária em nossa cultura, a pré-história africana e portuguesa; curiosidades sobre a época das 
cavernas e sobre os países colonizadores (Os visitantes,  além de conhecimento, também 
ganharam um pergaminho como agradecimento pela visita)  Teve também o tema sobre “Arte 
Rupeste” com apresentações de peças de arte confeccionadas por eles mesmos.  Outros grupos 
se dividiram por temas africanos e explicaram o significado de diversas palavras, como ‘Axé’ 
(saudação religiosa), ‘Abadá’ (túnica folgada e comprida), ‘Catinga’ (tecido que envolve o corpo), 
‘Dendê’ (fruto da palmeira, de onde é extraído o azeite), entre outros.  No tema “Alimentos os 
adolescentes se reuniram em grupos e fizeram receitas como sopa de gaspacho, tapas 
espanholas, torrone, doce de massa americana e mini hambúrgueres. Todas as receitas 
acompanhadas de sua história. 

Foi também apresentado o tema sobre Cultura Africana e suas desmistificações. Os adolescentes 
fizeram máscaras e artesanato, falaram sobre produtos de origem africanas presentes entre nós 
sem sabermos sua real origem e sobre preconceito.  Outro discorreu sobre o tema ‘Grandes 
Pintores’, como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Antoni Gaudí e Joan Miró. Foram abordadas 
características como estilos, formas e arquiteturas e expuseram trabalhos feito por eles inspirados 
nestes artistas.  Ainda sobrou para a cultura norte-americana, com os temas ‘Fantasia’ e 
‘Halloween’.  Os adolescentes falaram da importância da reciclagem para o meio ambiente, 
mostraram como é possível fazer fantasias de halloween com materiais recicláveis e construíram 
algumas peças como um carrinho e bijuterias.  E por último conhecemos um pouco sobre o 
‘Triângulo das Bermudas’ e todos os mitos, conspirações e hipóteses a respeito do sumiço de 
navios e aviões naquela área. 

29/10/16  - OFICINA DE ILUSTRAÇÃO COM ANIELIZABETH 

 A ilustradora, figurinista, artista visual e educadora Anielizabeth veio ao Solar no dia 29, sábado 
para ministrar uma oficina de ilustração para 15 adolescentes do Solar.  A oficina teve dois grandes 
objetivos. O primeiro era mostra um pouco dos bastidores de criação de um ilustrador e os 
múltiplos caminhos de composição de uma ilustração. O segundo era mostrar para nossos alunos 
que ilustração não depende de dom, mas sim de aprendizagem de técnicas. Anielizabeth iniciou 
a aula mostrando um pouco do seu portfólio, explicando alguns dos seus processos a partir de 
criação livre de texturas e aproveitamento de materiais diversos. Ela também mostrou alguns 
originais de ilustrações de livros já publicados e ilustrações com diferentes técnicas. Na etapa 
seguinte, os alunos foram convidados a criar texturas com tinta pva branca e preta, rolinhos de 
pintura, folhas de ofício e outras folhas diversas (inclusive reutilizando algumas já amassadas que 
teoricamente iriam para o lixo). Em seguinda, a ilustradora desafiou os alunos a encontrarem 
imagens dentro das texturas e das formas que eles criaram. A partir desta imagem encontrada, 
eles acrescentaram rápidos elementos, finalizando esta imagem encontrada. Isso fez com que os 
jovens pensassem na expressão visual libertada do desenho. Para Anielizabeth, “o desenho pode 
ser um caminho para ilustrar, mas está longe de ser o único ou o mais importante”. 
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31/10/16 - MASTERCHEF ENTRE OS ADOLESCENTES DO SOLAR 
 

Grupos de adolescentes apresentaram seus projetos finais do 2º tema da Oficina de Projetos – 
“Alimentação”. O tutor Rafael Bittencourt dividiu todas as responsabilidades entre duplas, incluindo 
organização do evento, mídia e receitas apresentadas.  Com cinco jurados, os alunos realizaram 
um MasterChef e apresentaram cinco doces, sendo eles: bolo de chocolate, bombom de morango 
com leite ninho, brigadeiro, torta de bis e pavê de biscoito. As “juízas” julgaram itens como 
organização, apresentação, esforço, criatividade, receita e forma de preparo. 
 
01/11/16 - ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS VISITAM O TEATRO GLAUCIO GIL 

A convite do Grupo Poesia Encena, os alunos da turma de Alfabetização de Adultos do Solar 
(curso livre) fizeram uma visita ao Teatro Gláucio Gil para assistir o XIX Festival Carioca de Poesia. 
Os alunos tiveram a oportunidade de presenciar recitações e interpretações de poesias, como o 
trabalho intitulado “Colares de Cora”, do Grupo Poesia Encena, que interpretou diversos poemas 
de Cora Coralina.  O assunto presenciado no Teatro foi abordado em sala de aula antes e depois 
da visita. Os professores David Aquino e Valéria Pereira trabalharam em sala de aula, de uma 
forma diferenciada, conteúdos relacionados a oralidade, leitura, interpretação e escrita, 
fundamentais no processo de alfabetização de adultos.  A Alfabetização de Adultos é resultado de 
uma parceria entre o Solar Meninos de Luz e o Projeto BB Educar, da Fundação Banco do Brasil, 
iniciada em janeiro de 2016. 

05/11/16 - LEITURAS NO SOLAR COM CRISTINA VILLAÇA E ANDREA TAUBMAN 

O Programa Leituras no Solar trouxe mais autores, histórias e dinamização à Biblioteca 
Comunitária Paulo Coelho. No dia 3 de novembro, a escritora, contadora de histórias e professora 
de literatura infantil Cristina Villaça reuniu as turminhas das crianças para contar a história do seu 
livro ‘O rapaz que casou com uma sapa’. O encontro foi tão animado, que ela aproveitou e falou 
sobre as histórias de seus dois livros novos, que ainda nem foram lançados: ‘O irmão do meu 
irmão’ e ‘Três mocinhas elegantes’.  No dia 5 de novembro, foi a vez da visita da escritora Andrea 
Taubman. Ele recebeu crianças de toda a comunidade para contar a história dos seus livros 
‘Sonho de mãe’ e ‘A escola que eu quero pra mim’. O encontro foi super interativo, cheio de 
perguntas e conversa. 

 
 
07/11/16 - PLANETÁRIO MÓVEL NO SOLAR 
 
 
As crianças tiveram uma experiência curiosa: a oportunidade de participar do Planetário Móvel.  
Uma cúpula inflável onde imagens do céu noturno são projetadas e os espectadores podem 
observar e entender os movimentos celestes.  O objetivo, além de entretenimento, era estimular 
o interesse dos alunos de forma lúdica e inteligente. 
 
 
07/11/16 - ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA SÃO TEMAS DE OFICINA DE INFORMÁTICA 

No 2º semestre de 2016, as crianças trabalharam o tema Saúde e Práticas Esportivas na Oficina 
de Informática. Para dinamizar o assunto, a professora de informática Aline Santos implementou 
um projeto com o objetivo de conscientizar nossas crianças sobre a importância da qualidade de 
vida. Nesse projeto, eles estão aprenderam sobre como impedir o aparecimento de doenças 
metabólicas degenerativas, como beneficiar a competência mental, como aumentar a capacidade 
de resposta imunológica entre outras funções relacionadas à alimentação. Também debateram 
sobre como regularizar a ansiedade, diminuir o estresse e melhorar a qualidade da mente através 
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da prática de atividades físicas. O projeto foi separado em duas etapas. A primeira, que aconteceu 
no dia 7 de novembro, foi uma conferência online entre os alunos e a nutricionista Nara Araújo. 
Eles tiveram a oportunidade de ouvir sobre alimentação saudável e tirar dúvidas como: ‘Quando 
as crianças tem diabetes, o que elas precisam comer para ficarem bem?’, ‘Por que as crianças 
comem para crescer?’, ‘Por que tem que comer de 3 em 3 horas?’ e ‘Qual a importância da 
atividade física em conjunto a alimentação saudável?’. A segunda etapa foi um encontro com o 
professor de educação física Bruno Saviano, da Academia Botytech para um bate-papo, 
orientações e algumas atividades físicas. Após essas duas etapas, as crianças criaram um folheto 
informativo e um blog com informações sobre o tema trabalhado para conscientizar seus amigos 
na comunidade. 

 
09/11/16 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRODUZEM EXPOSIÇÃO “(D)O OUTRO LADO DO 
ESPELHO” 
 

Entre os dias 17 de novembro e 3 de dezembro, a Galeria de Arte Solar promoveu a exposição (d)o 
outro lado do espelho, produzida por nossos adolescentes com curadoria de de Isabel Sanson 
Portella e Jozias Benedicto e coordenação de Osvaldo Carvalho.  A partir de oficinas ministradas 
por Hugo Houayek e Patrizia D‘Angello, artistas participantes da mostra Através do Espelho, 
exposição anterior da Galeria de Arte Solar, 21 jovens se empenharam em criar obras baseadas 
no mesmo conceito, “entrando no espelho” das obras e temáticas da exposição, refletindo sobre 
as questões propostas e produzindo suas próprias visões dos temas e das obras. Hugo trabalhou 
com os alunos em uma oficina de desenho de observação, na qual o desafio foi registrar, 
utilizando-se da linguagem visual, as obras da exposição; já Patrizia caminhou com os alunos em 
uma viagem interior, da busca da imagem de cada um e seu registro com pintura sobre papel em 
um autorretrato. As oficinas navegaram sobre as duas visões complementares da arte: registro e 
expressão. Os trabalhos foram apresentados no espaço expositivo da Galeria, em uma instalação 
com perfis de molduras antigas e fotos das oficinas, complementado a primeira exposição – como 
um marco no espelho. 
Em conjunto, também fez parte desta exposição o resultado de uma troca de artes postais entre 
um grupo de crianças do Solar e alunos da École Titon, em Paris, realizada em 2015. O catálogo, 
que reúne os trabalhos realizados em 3 oficinas, foi lançado e distribuído a todos que participaram 
do projeto elaborado pela artista visual Abigail Nunes. O intercâmbio artístico teve o objetivo de 
inserir, na era da internet, a comunicação tradicional entre pessoas distantes, além de trabalhar a 
arte na materialidade da obra. A exposição é uma prática desenvolvida com o intuito de aproximar 
as crianças da atual produção artística do país. Cada uma delas possui autonomia e papel central 
na criação e reprodução de suas ideias. 

 

11/11/16 - AFRO CIRCO SE APRESENTA NO SOLAR 
 
No dia 11 de novembro, a UPP do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo trouxe ao Solar o Afro Circo 
para uma apresentação em nosso Teatro. O grupo artístico do AfroReggae existe há 13 anos, com 
oficinas de circo, no Cantagalo, para jovens de várias comunidades. Eles apresentaram parte do 
espetáculo “Gênesis, o Mix da Criação”, que conta a história da criação do mundo pelo olhar dos 
Iorubás, cuja mitologia influenciou o nascimento de várias religiões, entre elas, o Candomblé, no 
Brasil. Em meio a malabarismo, tecidos e acrobacias circenses, os mistérios dos deuses africanos 
ganham vida. 
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15/11/16 - PAULO COELHO E CHRISTINA OITICICA PROMOVEM JANTAR E LEILÃO EM 
PROL DO SOLAR 

No dia 15 de novembro, a Fundação Paulo Coelho e Christina Oiticica promoveu um jantar de gala 
no Museu Jean-Pierre Slavic, em Mies, na Suíça, em benefício do Solar Meninos de Luz.  A ideia 
do jantar surgiu entre Paula Sendas, Paulo e Christina após a crise financeira afetar arduamente 
o Solar. “Com a crise, tudo ficou difícil no nosso Brasil e alguns parceiros deixaram de apoiar a 
ONG, então tivemos, com nossa amiga Paula Sendas van Vlissingen, também brasileira, a ideia 
de organizar essa festa neste lugar único”, conta Christina.  Todo o valor arrecadado com o jantar 
e com o leilão será doado ao Solar e ajudará no pagamento das despesas da instituição. 

 
 
16/11/16 - GINCANA DE MATEMÁTICA E GINCANA SOLIDÁRIA  

No dia 16 de novembro, os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio tiveram uma 
manhã bem agitada. O dia começou com uma Gincana da matemática, realizada através de um 
jogo de tabuleiro humano. Os alunos jogavam um dado e andavam àquela quantidade específica 
de casas. Algumas casas incluíam perguntas de lógica matemática, enquanto outras faziam os 
participantes voltarem no tabuleiro. Cada turma tinha um representante no jogo. A turma 
vencedora recebeu uma cesta de bombons e houve ainda o sorteio de uma bicicleta doada pela 
Estácio. A jovem vencedora foi a Ariana Sodré! 
Em seguida, os alunos participaram da Gincana solidária. Todos trouxeram gelatina e fraldas 
geriátricas para doação. As atividades incluíram cabo de guerra, corrida, disputa para estourar o 
balão do amigo, corrida com os pés amarrados, entre outros. Além das atividades no dia, os jovens 
também compuseram uma música com o tema solidariedade. A música vencedora foi uma paródia 
de ‘Asa Branca’, de Luiz Gonzaga e o grupo vencedor ganhou um passeio para Parque da 
Catacumba, com piquenique e várias atividades.  Toda a gelatina arrecadada foi doada ao INCA 
e os pacotes de fraldas geriátricas arrecadados foram doadas a um asilo de idosos – Lar de 
Sarepta. 

 

18/11/16 - CINEMINHA SOLIDÁRIO EM PROL DO ASILO LAR DE SAREPTA 

O Solar Meninos de Luz realizou duas sessões de cinema solidário. O projeto tem como objetivo 
ensinar desde cedo às nossas crianças sobre a importância de ajudar o próximo; da generosidade. 
Como entrada para o cinema, as crianças doaram produtos de uso pessoal, como escova e pasta 
de dente, sabonete, shampoo e condicionador, papel higiênico, fralda geriátrica, algodão, 
cotonete, entre outros. Os itens arrecadados foram doados ao asilo Lar de Sarepta, uma instituição 
que abriga e cuida de 32 idosos carentes.  Os filmes foram: ‘O Bom Dinossauro’, animação sobre 
a amizade de Arlo e  ‘Doze é Demais’, comédia que conta a história de um pai e uma mãe que 
tentam dar conta de suas carreiras e de sua casa, em meio a doze agitados filhos. 

23/11/16 - TEATRO MENINOS DE LUZ RECEBE A PEÇA AMAZON – GUERREIROS DA 
AMAZÔNIA 

No dia 23 de novembro, às 15h, o Teatro Meninos de Luz recebeu a peça Amazon – Guerreiros 
da Amazônia, que foi apresentada às crianças.  A peça apresentada, e o projeto Amazon como 
um todo, tem o objetivo de divertir e educar as crianças sobre a necessidade de conservação da 
Floresta Amazônica e a sustentabilidade dos povos que nela habitam. A peça é adaptada de um 
romance de aventura infanto-juvenil, no formato de trilogia, e convida todos as crianças a 
participarem de uma corrida contra o tempo para salvar a floresta da devastação. 
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23/11/16 - LEITURAS NO SOLAR COM MARCO ANDRADE E SANDRA PINA – BLIBLIOTECA 
COMUNITÁRIA PAULO COELHO 

No dia 19 de novembro, o escritor, ilustrador e contador de histórias Marco Andrade veio ao Solar 
para contar a história do seu livro  ‘O príncipe Livrepássaro e o reino dos botões’ para crianças do 
Solar e de toda a comunidade. Já no dia 23 de novembro, a escritora, jornalista e especialista em 
Literatura Infanto-Juvenil Sandra Pina veio conversar com os adolescentes. O bate-papo incluiu 
assuntos como iniciar uma carreira de escritor, inspiração para escrever, contação de história e 
leitura. A autora aproveitou para doar 7 dos seus 30 livros para a Biblioteca Paulo Coelho. Este 
projeto foi premiado pelo Edital Todos Por um Brasil de Leitores, do Ministério da Cultura. 

 
25/11/16 - LEITURAS NO SOLAR COM ALESSANDRA MALTAROLLO 
Com o objetivo de dinamizar a Biblioteca Comunitária Paulo Coelho, desde setembro, o Programa 
Leituras no Solar vem trazendo escritores e contadores de história para interações com os 
assistidos do Solar e com os demais moradores da comunidade. Na semana do dia 21 ao dia 25 
de novembro, a autora Alessandra Maltarollo fez diferentes encontros com as crianças para uma 
contação de história do seu livro recém lançado ‘As aventuras de uma criança DOWNadinha’. O 
livro, que aborda o tema inclusão, conta a história de Clarisse, uma criança com Síndrome de 
Down cheia de alegria, determinação, vontades, conquistas e aprendizado. 

25/11/16 - OLIMPÍADAS DO SOLAR PARA OS ADOLESCENTES 
 

Nos dias 18, 23 e 25 de novembro, aconteceram as Olimpíadas do Solar entre os adolescentes 
assistidos da comunidade. As modalidades incluíram atletismo, futsal, queimado, vôlei e basquete.  
O objetivo foi transmitir aos jovens valores importantes que constituem as práticas esportivas: 

respeito, justiça, honestidade, amizade, disciplina e superação. 

04/12/16 - ALUNOS DE DANÇA DE SALÃO DANÇAM MICHAEL JACKSON 

O Solar Meninos de Luz encerrou mais um ano da Oficina de Dança de Salão, comandada pelos 
professores voluntários Fernando Barbosa e Priscilla Rodrigues.  Em 2016, a oficina trabalhou o 
ritmo Soltinho, com noções básicas de Jazz e noção corporal, além de preparação física.  Em 
comemoração ao encerramento do ano, os 20 alunos participantes apresentaram, no dia 1º de 
dezembro, no Teatro Meninos de Luz, uma coreografia trabalhada em 2016: ‘Slave to the Rhythm’, 
de Michael Jackson.  Além disso, os professores Fernando e Priscilla apresentaram os ritmo que 
serão trabalhados em 2017: forró e tango. Nossos queridos dançaram as músicas ‘Bola de Meia’ 
do Forró Sacana e ‘Gobierno Decente’ de Tangothic. 

04/12/16 - ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS TEM CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO 

 A turma (curso livre), orientada pelos professores voluntários David e Valéria, é composta de 20 
alunos, moradores das comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. Nossos amigos 
assistiram aulas todas as terças e quintas no período noturno e, hoje, já sabem ler e escrever. 
Em 1º de dezembro, foi realizada a cerimônia de encerramento do ano letivo de 2016. A turma 
retorna para suas aulas em janeiro, mas solenizamos esse momento para motivar nossos alunos 
a retornarem ainda mais animados para as aulas. Nossos professores apresentaram uma 
retrospectiva do curso em 2016, com a evolução de nossos alunos, todos os eventos e passeios 
em que eles participaram, agradeceram por todo seu empenho e os parabenizaram por chegarem 
até aqui. Em maio de 2017, nossos amigos concluirão sua alfabetização e receberão seus 
certificados em uma cerimônia de formatura. 
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09/12/16 - ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA NO CENTRO SOLAR DE BEM-ESTAR 

As crianças participaram de uma escovação supervisionada organizada pelo Centro Solar de Bem-
Estar. A ação educativa e preventiva foi coordenada pelas dentistas voluntárias do Solar Monica 
Neiva e Carolina Salum e realizada em parceria com a Clínica da Família, que trouxe uma dentista 
e três técnicas de saúde. A Clínica da Família cedeu kits de higiene bucal com escova e pasta de 
dentes e os profissionais envolvidos ensinaram nossas crianças a escovar os dentes 
corretamente. Além disso, também foram analisados as crianças que necessitavam de tratamento 
dentário para serem encaminhados para as dentistas voluntárias do Solar e para os dentistas da 
Clínica da Família. 

09/12/16 - FESTIVAL CULTURAL DE CAPOEIRA NO SOLAR 
O Solar Meninos de Luz e o Saravá Capoeira, em parceria com o Portal da Cabala, realizaram a 
5ª edição do evento Festival Cultural de Capoeira Criança Feliz 2016. As crianças e adolescentes 
da Oficina fizeram parte da cerimônia de Batizado de Capoeira e troca de cordas no Teatro 
Meninos de Luz.  A plateia ficou repleta de pais e familiares, que vieram assistir nossas crianças 
apresentarem maculelê, jogarem na roda de capoeira e trocarem de cordas com a orientação do 
Mestre Ninho.  O Batizado na Capoeira significa a graduação no esporte, que é simbolizada pela 
cor da corda que os jogadores usam amarrada na cintura. Cada nível recebe uma cor diferente. 

10/12/16 - VALORARTE APRESENTA A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE 

Em 2016, o Solar Meninos de Luz comemorou 10 anos de parceria com o Studio ValorArte, 
Academia de Dança que dirige os grupos de Ballet Clássico e Sapateado desde 2006 e oficinas 
de Jazz e Hip Hop a partir de 2010. Em comemoração ao final de mais um ano de parceira, os 
alunos das quatro oficinas realizaram, no dia 10 de dezembro, uma apresentação no Teatro 
Meninos de Luz com o tema ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate de Willy Wonka’.  As coreografias, 
apresentadas por nossas crianças e jovens, trabalharam a história, os personagens e as músicas 
do filme de acordo com cada ritmo ensinado nas oficinas. 

12/12/16 - FORMATURAS DO COLÉGIO INTEGRAL SOLAR  

Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro ocorreram, respectivamente, as formaturas das turmas 
do 1º e 5º ano do Ensino Fundamental I e 9º ano do Ensino Fundamental II.  As crianças do 
1º ano comemoraram a sua alfabetização. A partir de agora, sabem ler e escrever e 
começam uma nova e importante etapa das suas vidas. As crianças do 5º ano comemoraram 
a conclusão do Ensino Fundamental I. Agora, prestes a iniciarem o Ensino Fundamental II, 
elas têm mais conhecimento e maturidade e rumam ao Ensino Médio.  Os jovens do 9º ano 
comemoraram a conclusão do Ensino Fundamental II. Agora, iniciarão o Ensino Médio e já 
começarão a pensar em faculdade, carreira e mercado de trabalho.  As formaturas incluem 
homenagens a professores, profissionais da educação e pais escolhidos pelos alunos – que 
formam a mesa da cerimônia – , juramento à Bandeira e entrega de certificado. 

 
15/12/16 - DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES DE NATAL NO SOLAR 
Em 2016, todas as turmas do Solar foram apadrinhadas e todas as crianças e adolescentes 
receberam presentes de natal A entrega foi realizada no dia 15.  A Educação Infantil foi 
apadrinhada pela Academia Velox e as turmas do Berçário, do Maternal e do Pré foram visitadas 
pelo Papai Noel, a Elza do filme Frozen, o Homem Aranha e a Dora Aventureira.  Cada uma das 
crianças ganhou um saco de presentes, entre eles brinquedos, bonecas, roupas, sapatos e itens 
de higiene pessoal infantil.  O Ensino Fundamental I foi apadrinhado pela Eneva. Todas as 
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crianças ganharam presentes, entre eles brinquedos como carrinhos, bonecas, bolas de futebol, 
entre outros.  O 6º ano do Ensino Fundamental II foi apadrinhado pela IBMEC Social. As meninas 
receberam uma necessaire com um cordão e os meninos ganharam uma bola. A Schlumberger 
apadrinhou as turmas do 7º e 8º. Nossas meninas ganharam maquiagem (delineador e batom) e 
os meninos ganharam camisas. Já as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II e 1º ano do 
Ensino Médio foram apadrinhadas pela Alugue Temporada. As meninas foram presenteadas com 
maquiagem e perfume e os meninos com relógio e perfume. Todos os nossos alunos foram 
presenteados. 

15/12/16 - OFICINA DE INVENTICES NA GALERIA DE ARTE SOLAR 

Encerrando as atividades de 2016, a Galeria de Artes Solar promoveu, a partir de 15 de dezembro, 
a exposição Oficina de Inventices, do artista Lin Lima. Desdobrando-se em respostas às suas 
próprias dúvidas, propõe uma mostra baseada nas premissas do desenho lúdico. Conhecido por 
suas peças feitas com lápis apontados à mão e os desenhos de parede feitos a partir de meias-
luas, questões ligadas às suas investigações formais, o artista apresenta variações, ora objetivas 
ora nem tanto, do uso do grafite, seja naquelas peças que lhe são características, seja na 
apresentação de suas ideias de projetos que vem a realizar nesta exposição solo. 

15/12/16 - CIA. MUSA TEATRAL APRESENTA O PRÍNCIPE FELIZ 

As atrizes Flávia Bittencourt e Maria Augusta Novais, junto ao diretor Sotiris Karamesinis atuaram 
voluntariamente com uma turma de Oficina Teatral, em 2016, para as crianças do Solar de 8 a 10 
anos.  Para comemorar o fim de mais um ano de parceria, eles prepararam a apresentação da 
peça O Príncipe Feliz – um conto de Oscar Wilde, realizada no dia 15 de dezembro.  A peça 
encena a história de uma Andorinha e a estátua do Príncipe Feliz.  

16/12/16 - AUTO DE NATAL DE 2016 

Ns dias 16 e 17 de dezembro, sexta e sábado, o Solar Meninos de Luz apresentou seu Auto de 
Natal. A abertura contou com uma apresentação do Coral do Solar, composto por 40 crianças. 
Com apenas 3 meses de preparo, nossas crianças emocionaram a plateia com músicas como 
‘Aonde quer que eu vá’, ‘Natal todo dia’, ‘A paz’, ‘Duas cirandas’ e ‘Ciranda da bailarina’, entre 
outras. Em seguida, foi encenado o Presépio Vivo. Juntos, eles encenaram a história do 
nascimento de Jesus.  Dona Iolanda, fundadora do Solar, deixou uma mensagem de Natal a todos 
os presentes. Por fim, Os Cantareiros se apresentam. O grupo, que se apresenta no fim de ano 
do Solar a cerca de 10 anos, é um projeto social que leva conforto e momentos de alegria para 
pessoas em hospitais, instituições médicas, asilos e orfanatos.  

 

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS 

 

 2012 – Prêmio Lions de Educação: Certificado de Mérito - Certificado conferido a Iolanda 
Maltaroli em reconhecimento pela qualidade do seu serviço na área de Educação. 

 2012 – Revista VejaRio – Campanha publicitária “Ser fã do Rio é pensar no futuro” com 

aluna Brenda Oliveira representando o Solar Meninos de Luz.  
 2011 – RioVoluntário – Troféu Beija-Flor- Homenagem categoria Instituição pelos 20 

anos do Solar Meninos de Luz;  
 2011 – IBM – Solar Meninos de Luz – Prêmio Catalyst – custeio para site “Padrinho de 

Coração”; 2011 – Ponto de Cultura/Solar Meninos de Luz – Prêmio Empreendedor 
Sociocultural; Sebrae / Secretaria Estadual de Cultura;  

 2011 – Centro de Comunidade Árabe Judaica da Juventude de Tel-Aviv/Israel – Troféu 
Coexistência e Paz – Solar Meninos de Luz 
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LAR PAULO DE TARSO 

 
 2010 – Revista Tribunal de Contas: Perfil – Empreendedor em Responsabilidade Social – 

Profª. Iolanda Maltaroli  
 2010 – Prêmio Carioca do Ano/Trabalho Social – Profª. Iolanda Maltaroli; Revista Veja 

Rio 2009 – Medalha Pedro Ernesto – Profª. Iolanda Maltaroli, pelo conjunto da obra – 
Câmera dos Vereadores/RJ.  

 2009 – Moção de Aplausos e Congratulações – Solar Meninos de Luz – ALERJ, 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

 2009 – Indicação ao Prêmio Atitude Carioca na Categoria Responsabilidade Social – Profª. 
Iolanda Maltaroli – CAERJ/Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, 
em parceria com Prefeitura  

 2008 – Honra ao Mérito – Solar Meninos de Luz – Associação de Moradores de Ipanema e 
Governo do Estado. 
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