LAR PAULO DE TARSO

Educar
para
libertar

Rua Saint Roman, 149, Copacabana
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22071-060
(21) 2522-9524
www.meninosdeluz.org.br
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SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOLAR MENINOS DE LUZ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2015
CMDCA

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 CMDCA – ANO 2015
I – Identificação da Entidade:
1.1- Nome da Entidade: LAR PAULO DE TARSO (mantenedora)
1.1.1 – SOLAR MENINOS DE LUZ (nome fantasia da obra social)
1.2- Endereço da Entidade: Rua Souza Lima, 433 – Copacabana
1.2.1 – Rua Saint Roman, 149, 146, 142, 138 e 136 (SML - obra social)
1.3- Bairro: Copacabana
1.4- CEP: 22070-060 (SML - obra social)
1.5- Telefone: 21 3202-6900
Cel: 21 98234-0845
1.6- E-mail: solar@meninosdeluz.org.br
1.7- CNPJ: 29.274.131/0001-49
1.8- Data de Fundação: 18/08/1991 (SML - obra social)
1.9- Técnico Responsável: Isabella Maltaroli de Moraes Rêgo
II – Atividades Desenvolvidas no Exercício Anterior - 2015

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 PavãoPavãozinho 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
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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 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 31 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.
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1. PROGRAMA PREVENIR
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 400
I. Educação Infantil (tempo integral) – 137 alunos
A. Creche – 90 alunos
1. Berçário I, II e III
Total: 46 crianças atendidas (de 3 meses a 1 ano e 11 meses)
2. Maternal I e II
Total: 44 crianças atendidas (de 2 anos a 2 anos e 11 meses)
B. Pré-Escola – 50 alunos
1. Pré I e II
Total: 50 crianças atendidas (de 3 anos a 5 anos e 11 meses)

____________________________________________________________
II. Escola (tempo integral) - 252 alunos

A. Ensino Fundamental - 215 alunos
(1º Segmento) – 127 alunos
1. 1º Ano
Total: 25 crianças atendidas (de 6 anos a 6 anos e 11 meses)
2. 2º Ano
Total: 26 crianças atendidas (de 7 anos a 7 anos e 11 meses)
3. 3º Ano
Total: 25 crianças atendidas (de 8 anos a 8 anos e 11 meses)
4. 4º Ano
Total: 26 crianças atendidas (de 9 anos a 9 anos e 11 meses)
5. 5º Ano
Total: 25 crianças atendidas (de 10 anos a 10 anos e 11 meses)
(2º Segmento) – 88 alunos
1. 6º Ano
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Total: 25 crianças atendidas (de 11 anos a 11 anos e 11 meses)
2.

7º Ano
Total: 26 crianças atendidas (de 12 anos a 12 anos e 11 meses)

3.

8º Ano
Total: 19 adolescentes atendidos (de 13 anos a 13 anos e 11 meses)

4.

9º Ano
Total: 18 adolescentes atendidos (de 14 anos a 14 anos e 11 meses)

B. Ensino Médio – 36 alunos
1. 1ª Série
Total: 14 adolescentes atendidos (de 15 anos a 15 anos e 11 meses)
2. 2ª Série
Total: 14 adolescentes atendidos (de 16 anos a 16 anos e 11 meses)
3. 3ª Série
Total: 08 adolescentes atendidos (de 17 anos a 17 anos e 11 meses)

Obs: Todas essas atividades contam com 3 refeições diárias.
O ensino é 100% gratuito para todos os alunos.

Total de crianças atendidas no Projeto: 391

III. Atividades Extra Escolares
A. Oficinas
1. Oficinas do Centro de Educação Complementar (CEC)
 Inglês conversação (15 aos 17 anos) em parceria com o Edu Pró Raízes
Culturais
 Estudo Dirigido (de 2ª a 6ª feira - apoio às pesquisas e dúvidas (6 aos 17 anos)
 Reforço Escolar ministrado por voluntários para adolescentes (12 aos 17
anos)
 Estimulação Psicomotora (3 meses aos 5 anos)
 Evangelização (desde os 2 anos)
 Informática (dos 3 aos 17 anos)
 Teatro do Improviso, dirigido por Vinícios Messias (grupos de 12 a 14 anos
e de 15 a 17 anos)
 Sapateado (3 turmas: 8 a 10 anos e 12 a 15 anos) em parceria com
ValorArte
SOLAR MENINOS DE LUZ  OBRA SOCIAL DO LAR PAULO DE TARSO  CERTIFICADO DE FILANTROPIA CNAS 28990.017856/95-52

LAR PAULO DE TARSO

Educar
para
libertar

Rua Saint Roman, 149, Copacabana
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22071-060
(21) 2522-9524
www.meninosdeluz.org.br

 Balé (3 turmas: 6 a 11 anos) em parceria com ValorArte
 Hip Hop (3 turmas: 12 anos; 13 a 14 anos e 15 a 17 anos) em parceria com
ValorArte
 Dança de Salão (1 turma dos 13 aos 17 anos), ministrada por voluntário
 Yoga (1 turma – 13 a 17 anos), ministrada por voluntária
 Percussão (1 grupo entre 12 e 16 anos) em parceria com Monobloco
 Capoeira e Maculelê (8 turmas: 3 aos 17 anos)
 Futsal – (2 turmas: de 11 a 13 anos; de 14 a 17 anos), em parceria com o
Sesi/Firjan
 Voleibol - (2 turmas: de 11 a 13 anos; de 14 a 17 anos), em parceria com o
Sesi/Firjan
 Basquetebol - (2 turmas: de 11 a 13 anos; de 14 a 17 anos), em parceria com
o Combinado de Copacabana
 Biblioteca - incentivo à leitura (10 grupos dos 2 aos 17 anos)
 Grupo de Reflexão: Coexistência (dos 15 aos 17 anos), parceria com o grupo
Hillel
 Xadrez - (2 turmas: de 11 a 13 anos; de 14 a 17 anos), em parceria com o
Sesi/Firjan
 Culinária (1 turma: de 13 aos 15 anos), ministrada por voluntária

2. Oficinas do Núcleo de Artes e Artesanato Christina Oiticica
 Oficinas de releitura ministrada por artistas plásticos em exposição na
Galeria (foram 4 ao longo do ano)

3. Solar Literário
 Contação de Histórias a cada 15 dias, na Biblioteca do Solar, efetuada por
escritores e ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil, em parceria com a
AEILIJ.
4. Passeios Pedagógicos
 Para alunos do Solar e da Vivência de Valores
 Total de beneficiados: 391
 Locais: Forte de São João, Centro Histórico do Rio de Janeiro, museus do
Rio de Janeiro, praças, teatros, praias, Centros Culturais, Casa de Leitura,
Casa de Ciências, Zoológico, etc..
5. Atividades Diversas
 Apresentação aos alunos de pequenas peças teatrais e grupos de contadores
de história
 Banhos de mangueira, praia e piscina de plástico
 Programas de vídeo e televisão
 Semana Ispânica, Semana do Folclore, Semana do Meio-Ambiente, Semana
da Saúde
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B. Eventos
1. Festas Comemorativas
 Atividades de integração família/escola
 Festa Junina
 Semana da Pátria, da Bandeira
 Momento Cívico (canto do Hino e hasteamento da bandeira semanalmente)
 Semana da Criança (recreação, debates, lanche coletivo)
 Semana da Consciência Negra (pesquisas históricas, debates, concurso de
penteados afro, palestras)
2. Programa “Criança em Movimento” – com o grupo do Hillel – de Março a
Dezembro, quinzenalmente – projeto de recreação educativa, na quadra do Solar
– grupo de 40 crianças entre 8 e 12 anos.
3. Eventos de Final de Ano
 Doação de presentes de Natal por equipe de funcionários da ENEVA para
crianças de 6 a 12 anos – 16/Dez
 Doação de presentes de Natal por equipe de frequentadores da Academia
Velox para crianças de 1 a 5 anos – 17/Dez
 Doação de presentes de Natal do Bichara Advogados para adolescentes dos
13 aos 17 anos – 19/Dez
 Doação para crianças e adolescentes do Caranguejo (3 a 14 anos) de
presentes de Natal através de cartinhas feitas ao Papai Noel enviados para
Correios pela Artplan – 23/ Dez

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;
 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;
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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 regular 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 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.
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- 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 sócioassistenciais, 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
 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, 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)
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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 Manjedoura (para famílias em estado de miséria: conserto de casas,
doações, visitas sociais 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.
 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;
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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 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 (Fundamental I e II e Ensino Médio – parceria
com SESI/FIRJAM).
 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 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.
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- 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)
 Feira de Ação Social do Lions Clube (Anual, Exames de pressão, de suficiência
cardíaca e de glicose, exames de vista e doação de óculos, emissão de carteira de
trabalho, orientação jurídica, e outros serviços.
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 PavãoPavãozinho 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
Diretor Administrativo
Assistente administrativo
Auxiliar administrativo
Assistente de Material
Auxiliar de Coordenação
Recepcionista
Auxiliar de Manutenção
Auxiliar de Secretaria
Caseiro
Inspetor
Motorista
Educadores Sociais
Técnico Contábil

Q.
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
35
1

Qualificação / Função
Coordenação de Eventos
Cozinheiro
Assistente de Cozinheiro
Assistente de Marketing
Ajudante de cozinha
Auxiliar de Serviços Gerais
Bibliotecário
Diretor Adjunto Pedagógico
Diretor Pedagógico
Encarregado de DP
Secretário Escolar
Técnico de Informática
Vigia

Q.
1
1
1
1
3
12
1
2
1
1
1
1
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.
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
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 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

EVENTOS QUE OCORRERAM AO LONGO DO ANO DE 2015 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 decrescente dos meses)
23/12/2015 - Projeto Ajudantes do Papai Noel atende
crianças do Solar e da comunidade
Dia 23 de dezembro, o Solar concluiu junto à Artplan o Projeto
“Ajudantes do Papai Noel”. As cartinhas de natal escritas por
alunos do Solar e por crianças do Caranguejo e Vietnã - áreas
mais precárias da comunidade, foram atendidas.
16/12/2015 - Solar suspende a venda do prédio no Cantagalo
O Solar Meninos de Luz voltou atrás em sua decisão de vender o seu pequeno
prédio de 2 andares localizado no Cantagalo a fim de dinamizar ali novas oficinas de
apoio à comunidade no apartamento do 1º andar e na sua laje. No apartamento do
2º andar continuará servindo como acolhimento temporário de famílias durante o
período em que suas residências estiverem sendo remodeladas para lhes garantir
melhor qualidade de vida.
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18/12/2015 - Auto de Natal do Solar
Hoje, dia 18 de dezembro, O Solar fez o seu primeiro Auto de Natal! Com um presépio
vivo composto por nossas crianças, nós contamos a história no natal e do nascimento
do menino Jesus. Para compor a trilha sonora, tivemos a participação dos
Cantareiros, parceiros do Solar desde 2007. O coral, além de compor o auto de natal,
fez uma linda apresentação com músicas natalinas.

15/12/2015 – Reconstrução de Lar: Caso Dona Didi
Durante dois meses a casa da família de D. Didi passou por grandes
transformações. Vivia em um local insalubre com seu neto deficiente e a netinha de
3 anos, cuja mãe é moradora de rua e dependente química. D. Didi já idosa, doente,
com problemas de locomoção, agredia muito a menina. A casa estava repleta de
vetores por todos os cantos. Mal havia água para consumo. A família foi transferida
para nosso Prédio Manjedoura localizado no Cantagalo. O menino é acompanhado
por nossos voluntários para tratamento no CAPSI, em parceria com a Clínica da
Família. A menina foi morar com outro parente. E, ao retornar, a casa estava já
remodelada. A D. Didi sob medicação. A menina encaminhada para nossa creche.

16/12/2015 - Alunos do Solar alertam sobre os perigos da
Dengue, Chikungunya e Zika
Hoje, 16 de dezembro, nossas turminhas do Pré-escolar e do
Fundamental I foram pra rua panfletar. O objetivo foi de
conscientizar os moradores das proximidades sobre os perigos da
dengue, da chikungunya e da zika. Eles falaram sobre os
sintomas das doenças e como preveni-las.
15/12/2015 - Solar recebeu atletas da escola De La Riva Jiujitsu
Dia 15 de dezembro, o Solar recebeu a visita de atletas da escola
De La Riva Jiu-jitsu. Eles vieram conhecer nossas crianças e
fazer uma bela doação de roupas! Aproveitaram a visita e fizeram
diversas brincadeiras. A que mais fez sucesso foi jogar as
crianças para o alto.
11/12/2015 - Solar apresenta espetáculo Sopa de Pedras
O Solar apresentou a peça teatral Sopa de Pedras. O espetáculo,
realizado em comemoração ao primeiro ano da Oficina de Teatro
da MUSA Cia. Teatral no Solar, teve a participação especial dos
corais “Tá no Coro” e do Solar, que musicalizou a peça. Os
alunos, junto ao Professor Sotires Karamesinis adaptaram
tradicional conto grego para o teatro.
11/12/2015 - Solar participa da 4ª edição do evento Capoeira
Criança Feliz 2015
As turmas de 4 aos 14 anos participaram da 4ª edição do evento
Capoeira Criança Feliz 2015. O Teatro do Solar ficou repleto de
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pais e familiares que vieram ver nossas crianças apresentarem
Maculelê, jogarem na roda de Capoeira e trocarem de cordas com
a orientação do Contramestre Ninho.
09/12/2015 - Solar participa do Concurso de Cartaz sobre a Paz
No mês de novembro, o Solar participou do Concurso de Cartaz
sobre a Paz, edição 2015/2016, realizado pelo Lions Clubs
Internacional. Com 10 dias de duração e 20 participantes, o
concurso teve 6 finalistas, que receberam um certificado de
participação. Beatriz Souza, foi a vencedora. Recebeu - além do
certificado - um kit profissional de desenho.

08/12/2015 - Monobloco se apresenta no Solar
O Monobloco fez uma apresentação no Solar para comemorar o
fim de mais um ano de parceria! A banda, que oferece oficina de
percussão aos alunos desde 2007, chamou todas as crianças
para subirem ao palco.
05/12/2015 - Solar participa do Dia de Solidariedade
O Solar teve a honra de participar do Dia de Solidariedade, criado
pelo Instituto GPA (Grupo Pão de Açúcar) e a Fundação Cassino.
O Projeto, que aconteceu em parceria com a Estácio, visando
sensibilizar a sociedade sobre a fome e a miséria no Brasil. A
ação aconteceu de 8h às 19h30 no Pão de Açúcar de
Copacabana (Av. Nossa Senhora, 493) e contou com a
participação de colaboradores da Estácio e do Solar, entre outros
voluntários. Foram arrecadados 300 quilos de alimentos nãoperecíveis, posteriormente divididos entre o Solar Meninos de Luz
e a ONG Alfa.

03/12/2015 - Galeria de Arte Solar abre sua quadragésima
exposição
A Galeria de Arte Solar terá de inaugurar hoje, 3 de dezembro, A
Escalada, de Lia do Rio. A exposição conecta uma escalada feita
pela artista no morro do Cantagalo durante sua juventude a sua
visita recente ao mesmo local.

03/12/2015 - Encerramento do Projeto Planeta Água
O Solar encerrou o Projeto Planeta Água, trabalhado com todas
as crianças do Solar ao longo do ano. Foram feitas diversas
atividades para celebrar o aprendizado sobre a importância da
água e os cuidados que precisamos ter com ela, como
apresentações de teatro (falava sobre consumo consciente, se
chamava A gota d'água.); crianças até 5 anos aprenderam sobre
as misturas que podemos fazer com a água. (Eles fizeram até um
suco de maracujá.) e conversaram com todos os funcionários
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para falar sobre a importância de economizar água. O Projeto
Planeta Água foi criado no início de 2015 com o objetivo de
conscientizar as crianças e comunidade a respeito da importância
de mudanças comportamentais para o uso correto e equilibrado
da água.
02/12/2015 - Solar visita o Copacabana Palace
Nossas crianças de 8 a 11 anos visitaram o Copacabana Palace!
Eles desenharam a piscina e a fachada do hotel para uma ação
de Natal! Seus desenhos foram pendurados em uma árvore
dentro do hotel junto a um release falando sobre o Solar!

30/11/2015 - Solar faz arrecadação entre seus alunos para a
Associação Beneficente São Martinho
O Solar arrecadou 60 quilos de alimentos não-perecíveis junto às
crianças do Ensino Fundamental I. A arrecadação foi feita através
do Projeto Planeta Água, que exibiu o filme Rango para nossas
crianças e abordou o problema da falta de água no nosso Planeta.
O objetivo desta ação foi manter ativa a corrente do bem e ajudar
outra instituição. (Projeto Meninos Solidários). A doação foi
entregue à Associação Beneficente São Martinho no dia 25 de
novembro.
27/11/2015 - Projeto Contando e Cantando Princesa Violeta
no Solar
A escritora Veralinda Menezes veio até o Solar apresentar o
Projeto “Contando e Cantando Princesa Violeta”. Seu livro, escrito
para sua filha, a atriz Sheron Menezzes, conta a história de uma
princesa de um reino muito rico, que se transforma em uma
guerreira para conquistar o amor de seu pai. O projeto,
apresentado através de uma parceria entre o Instituto
Educacional Cultural Príncipes Negros e o Solar, faz parte do
encerramento da nossa Semana da Consciência Negra.

27/11/2015 - Ri Happy visita o Solar e faz doação de 300 bolas
A empresa Ri Happy Brinquedos veio até o Solar trazer alegria
para as nossas crianças. Ela doou 300 bolas infláveis do solzinho,
que já voavam pelo ar nas mãos dos nossos pequenos na saída
da escola. Todas as crianças ganharam!

27/11/2015 - Feira de Culinária Típica Afro-brasileira e
Exposição da Consciência Negra
O Solar encerrou sua Semana da Consciência Negra com o grupo
de adolescentes de 12 a 15 anos que abriu a Feira de Culinária
Típica Afro-brasileira com pratos típicos, como arroz doce,
quindim, doce de abóbora, cuscus e curau. Eles explicaram a
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origem de cada prato e ofereceram uma pequena
degustação. No mesmo horário, nossa Biblioteca Comunitária
Paulo Coelho expos trabalhos feitos por nossas crianças entre 2
e 5 anos. A exposição tinha cartazes com desenhos, pinturas e
corte e colagem, esculturas, bonecas artesanais e de pano.
Foi uma linda Semana da Consciência Negra; todas as nossas
crianças encheram o Solar de orgulho!

26/11/2015 - Fundamental I faz roda de capoeira na Rua Sá
Ferreira, em Copacabana
Em homenagem à Semana da Consciência Negra, no dia 26 de
novembro, nossas turminhas de 6 a 11 anos foram até o largo da
Sá Ferreira e fizeram uma roda de capoeira tradicional, com a
orientação do contramestre Ninho! De longe, era possível ouvilos cantando “Eu sou um menino de Luz”!

24/11/2015 - UPP no Solar
De 15 em 15 dias, policiais da UPP (Unidade de Polícia
Pacificadora) vêm até o Solar interagir com as nossas
turmas. Com as crianças, eles fazem recreação com desenhos,
pinturas e bolas de encher. Com os adolescentes, eles dão
palestras sobre drogas, violência e outros temas importantes para
prevenção.
19/11/2015 - Crianças do Solar fazem piquenique a céu aberto
As turmas de 2 e 3 anos iniciaram o dia no Parque Peter Pan para
uma série de brincadeiras em conjunto com seus amigos. Em
seguida, fizeram um piquenique farto, com um item levado por
casa criança. Foram duas horas e meia de diversão, brincadeiras
e comida boa!
9/11/2015 - Solar vai ao MAR
O grupo de 5 anos visitou o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça
Mauá. Nossos meninos foram recebidos com um lanchinho,
ouviram um pouco da história do museu e fizeram alguns
exercícios e alongamentos como forma de aquecimento antes de
conhecer o Museu. Dois monitores do Museu acompanharam
nossas crianças, interagiram com brincadeiras e comentaram
algumas peças. As exposições vistas foram 'Rio Setecentista,
quando o Rio virou capital', 'Evandro Teixeira: A Constituição do
Mundo' e 'Tarsila e Mulheres Modernas no Rio'.

18/11/2015 - Oficina de Yoga no Solar
Todas as terças e quintas-feiras, nossos adolescentes de 12 a 16
anos fizeram Oficina de Yoga. Em parceria com a ANTARYAMIN
- Centro de Yoga e Terapias, o Solar ofereceu a atividade aos
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nossos meninos. Na oficina, são praticados exercícios e
meditação para trabalhar a parte física e também a mente.
13/11/2015 - Solar participa do Espetáculo Pé de Vento
Cabeça no Chão
O grupo de 6 anos visitou a Cidade das Artes para assistir o
espetáculo infantil Pé de Vento Cabeça no Chão, da Cia Rec e
Alice Ripoll. A peça trabalha com as diferentes sensações que as
crianças desenvolvem através da sua sensibilidade. Incentiva que
as crianças observem o mundo através de uma lente de aumento
para que possam sentir intensamente. A visita foi viabilizada
através do Programa Educativo do Festival Panorama, que
promove a experimentação artística e a reflexão crítica entre
diferentes públicos de instituições educativas e culturais em várias
comunidades, escolas e universidades da cidade do Rio de
Janeiro.
12/11/2015 - Solar vai ao Teatro Maria Clara Machado, no
Planetário
O grupo de 5 e 6 anos foi ao Teatro Maria Clara Machado, no
Planetário. Eles participaram do Projeto Costurando Histórias e
assistiram ‘Grande Sertão: Veredas’, de Guimarães Rosa. 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. As turmas de
12 a 16 anos assistiram ‘Juvenal, Pita e o Velocípede’, também
para do Projeto.
11/11/2015 - Curta com Teatro traz comédia para o Solar
Nesta semana, nossos voluntários Hissa de Urkiola e Dionis
Tavares, professores da Oficina de teatro do Solar, trouxeram o
'Curta com Teatro' para nossos assistidos. Eles puderam assistir
a comédia 'O Macaco da Vizinha', de Joaquim M. Macedo, que
relembra uma opereta do final do século XIX. Plateia formada por
crianças, adolescentes e adultos da comunidade.

11/11/2015 - Solar participa do I Fórum de Responsabilidade Social da Estácio
O Solar participou do I Fórum de Responsabilidade Social da Estácio. Lá, foi possível
conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Instituto Reação, Instituto
Kinder do Brasil, Instituto da Criança e Instituto Criar de TV, Cinema e Novas
Mídias.Rogério Melzi, que é presidente da Estácio - um dos nossos grandes parceiros,
também apresentou um pouco da história da instituição e discursou sobre a
importância da responsabilidade social nas empresas. O evento contou com a
participação de representantes da Universidade e diversas instituições sociais.
Também estavam presentes o Secretário Municipal de Cultura do RJ (Marcelo
Calero), o Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro
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(Marco Antonio Cabral), o Secretário Municipal de Educação de SP (Gabriel Chalita)
e a Secretaria de Educação do Estado do RJ, representada pela Patrícia Tinoco.

10/11/2015 - Solar recebe visita de Organização Londrina
O Solar recebeu a visita de três representantes da Stars
Foundation, uma companhia sediada em Londres, que apoia e
investe em organizações que se preocupam e trabalham em prol
da necessidade de crianças em vulnerabilidade social. Em 2013,
essa mesma instituição esteve aqui e se apaixonou. Eles tiveram
a oportunidade de visitar todas as instalações do Solar e ver de
perto como essas vidas são transformadas. Assistiram uma
apresentação de percussão, um jogo de basquete, uma aula de
artes, entre outras atividades. A instituição convidou o Solar a
participar do próximo edital de apoio a organizações brasileiras.
09/11/2015 – Oficina de Culinária também para os pequenos
Recebemos a voluntária Raquel de Souza no dia 09/11, que
trouxe uma ideia ótima. Ela fez bolo no palito com as nossas
crianças. Eles enrolaram a massa, colocaram no palito, cobriram
com cobertura de chocolate e embalaram para presente. Todos
participaram da fabricação do bolo. Além de aprender a fazer um
bolo, nossos pequenos experimentaram uma atividade diferente
e aprenderam um pouquinho de responsabilidade, divisão de
tarefas e trabalho em grupo. Nossa voluntária também trouxe giz
de cera e incentivou a arte através de desenhos criativos.

09/11/2015 - 1º Campeonato de Capoeira de Duplas no Solar
Sábado, dia 7 de novembro, aconteceu o 1º Campeonato de
Capoeira de Duplas para as crianças de 9 a 12 anos no Teatro do
Solar. Nossos capoeiristas disputaram rasteiras e acrobacias em
solo ou aéreas, sempre em duplas. Foi uma bela demonstração
da cultura brasileira, que inclui arte marcial, esporte, cultura e
música. O responsável por este esporte no Solar é o contramestre
Ninho, que compõe músicas para nossas crianças, treina os
movimentos ágeis, além de ensinar nossos meninos a tocarem os
instrumentos típicos.

06/11/2015 - Oficina de Ourivesaria expande horizontes de
mães do Solar
Dia 6/11, foi o último dia da Oficina de Ourivesaria oferecida pelo
ateliê Flavia Amoedo Joias e pelo Ateliê Lívia Canuto para quatro
mamães do Solar. (Programa Familiar). A oficina, que durou 12
horas, teve como objetivo democratizar o acesso ao design, mais
acessível
na
zona
sul
da
cidade.
Desde o dia 3/11, as designers Flavia e Lívia vêm trazendo
conhecimento, despertando a curiosidade e expandindo
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horizontes. Cada uma das mamães participantes aprendeu um
novo ofício e produziu duas peças em chapas de latão. As peças
produzidas
foram
um
presente
pela
participação.
E para encher ainda mais o Solar de orgulho, uma das mães foi
convidada a cursar a Oficina no Ateliê Lívia Canuto, no Leblon,
todas as 3ª e 4ª feiras, durante 6 meses.

05/11/2015 - Festival Panorama tem ensaio aberto ao público
no Teatro do Solar
O Festival Panorama exibiu o espetáculo Navios; um trabalho
sobre o fim do mundo nesta ou em qualquer outra cidade. O
ensaio dos performers aconteceu no Teatro do Solar até o dia
06/11, das 17h às 21h, aberto ao público.
02/11/2015 - Grupo Voltagem Cia. de Teatro apresenta peça
no Solar
No mês de outubro, o Grupo Voltagem Cia. de Teatro apresentou
para nossas crianças seu primeiro espetáculo infanto-juvenil:
Nem
tudo
está
azul
no
país
azul.
A história se passava em um país chamado Aquarela, onde as
raças primárias vermelho, azul e amarelo, por ordem real, não
podiam se misturar. Foi uma lição de diversidade para nossas
crianças!

02/11/2015 - Comédia no Solar com Curta com Teatro
Em outubro, nossos voluntários Hissa de Urkiola e Dionis
Tavares, professores da Oficina de Teatro do Solar, trouxeram o
'Curta com Teatro' para nossos assistidos. Nossos meninos
puderam assistir a comédia 'O Caixeiro da Taverna', de Marins
Pena. A peça, dirigida por Cio Graco e Adriano Martins trouxe
muita reflexão sobre os verdadeiros valores da vida para nossos
alunos!
01/11/2015 - Solar recebe doação de sapatilhas de balé e
ventiladores
Em outubro, uma voluntária do Solar trouxe dois amigos de
Barcelona para conhecer nosso trabalho. Encantados, eles
doaram 15 sapatilhas de balé para nossas alunas e dois
ventiladores para nossa sala de dança. Em agradecimento, as
alunas fizeram uma aula especial para inaugurar as sapatilhas,
com a orientação do Professor Fernando Barbosa. Entre as
atividades, havia aquecimento na barra, alongamento no centro e
coreografia de bolero.
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01/11/2015 - Oficina de Culinária no Solar
Nas quartas-feiras de outubro, nossas turmas de 13 a 15 anos
participaram de uma Oficina de Culinária com a voluntária
Monique Cunha. O objetivo foi ensinar sobre a origem dos
alimentos, a importância dos cuidados durante seu preparo e
principalmente incentivar nossos meninos a buscar hábitos
alimentares mais saudáveis para suas famílias.

30/10/2015 - Solar participa do espetáculo sensorial
Sensescapes
Dia 30 10 mães e seus bebês assistidos pelo Solar visitaram o
Teatro Oi Futuro do Flamengo para participar da Sensescapes,
uma instalação de dança e performance que propõe uma
interação e uma experiência multissensorial para bebês de 3 a 15
meses de vida e seus responsáveis. Através de elementos
visuais, táteis e sonoros e uma coreografia montada por Dalija
Acin Thelander, da Sérvia, os bebês foram estimulados a
despertar sua curiosidade e incentivar seus controles junto a seus
pais.
29/10/2015 – Olimpíadas para os Adolescentes
Nos dias 28 e 29 de outubro, os adolescentes participaram das
Olimpíadas do Solar. Foram dois dias de competições
abrangendo – pela primeira vez – um misto de jogos populares,
tradicionais e olímpicos. As Olimpíadas tiveram sua abertura na
quarta-feira pela manhã com uma tocha olímpica feita pelos
próprios assistidos e a leitura de uma mensagem de paz - a
Oração
de
Força
de
Francisco
Cândido
Xavier.
86 adolescentes entre 11 e 16 anos, , praticaram dança, taco,
pique bandeira, queimado, vôlei e tênis de mesa. Os objetivos
foram a integração entre diferentes grupos, o desenvolvimento do
espírito de coletividade e a propagação de manifestações
culturais e jogos de rua. As equipes vencedoras de cada
modalidade receberam uma medalha.
18/10/2015 - “Cantores do Bem”, no Copa, em benefício ao
Solar
No dia 18 de outubro, o Belmond Copacabana Palace realizou o
almoço musical Cantores do Bem. A causa foi nobre: arrecadação
de fundos para o Solar Meninos de Luz. O projeto beneficente
reuniu 420 amigos e cantores amadores, e contou com
apresentações musicais sobre a nossa cidade, em homenagem
aos 450 anos do Rio. A ideia e organização foram de Andrea
Natal, diretora geral do Copa. A direção musical e arranjos ficaram
a cargo de Didier Fernand e Vitor Damiani. Como mestre de
cerimônias, o nosso querido Haroldo Costa.
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28/09/2015 - Solar participa do 13º Festival Internacional Intercâmbio de
Linguagens
Dia 28 de setembro, um grupo de adolescentes assistidos foi ao 13° Festival
Internacional Intercâmbio de Linguagens, no Teatro Maison de France. Eles
participaram da Mostra Imagens em Movimento, um projeto voltado para a iniciação
ao cinema que oferece oficinas de análise e realização de filmes.

24/09/2015 - Festa da Primavera no Solar
No dia 24 de setembro, aconteceu a Festa da Primavera no Solar.
Nossas turmas de 2 a 5 anos brincaram nas barraquinhas de
brinquedos e fizeram um grande piquenique primaveril. Já as
crianças de 6 a 12 anos participaram de um Baile de Primavera
com um lanche coletivo. Houve ainda uma votação interna para
eleger a Miss e o Mister Primavera. A escolha foi feita de acordo
com a educação, animação, dança, traje e penteado.

16/08/2015 - Nova oficina de percussão com Monobloco
Em agosto, iniciamos uma nova oficina de percussão MonoblocoSolar para cerca de 30 alunos entre 13 e 17 anos. Foram
trabalhadas musicalização, técnica, ritmos e repertório, além de
práticas de conjunto. Os encontros aconteceram toda terça-feira,
das 15h30 às 17h, no teatro do Solar. As aulas foram ministradas
por Mario Moura (um dos donos e fundador do Monobloco),
Carlinhos Poyart (funcionário do Solar e músico do Monobloco),
Jefferson Ribeiro (ex-aluno do Solar e músico do Monobloco) e
Roberto Luis Santos (músico do Monobloco). A parceria, iniciada
em 2005, visa trabalhar com nossos alunos os instrumentos da
Escola de Samba (surdos, caixa, repique, tamborim, agogô e
chocalho) num universo musical mais amplo.

28/08/2015 - Doações ao Solar em Agosto
Em agosto, o Solar recebeu duas doações especiais.
O Programa “Esquenta”, da Globo, fez a doação de diversos
brinquedos novos para nossas crianças. A ação de arrecadação
foi realizada entre espectadores, equipe e amigos do programa.
Já a academia FitClub fez a doação de alimentos não perecíveis.
Para isso, agendaram um aulão funcional na praia e, para
participar, era necessário doar 1 quilo de alimento. Foram
arrecadados mais de 20kg.
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30/08/2015 - Semana da Educação Infantil e do Folclore no
Solar
No dia 25 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Educação
Infantil. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora
da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns, falecida em 2010 em
um terremoto no Haiti. Com o objetivo de conscientizar a todos
sobre o direito humano das crianças à educação de qualidade e
para comemorar esta data e o Folclore brasileiro, do dia 24 ao dia
29 de agosto, fizemos a Semana da Educação Infantil e do
Folclore. O projeto envolveu nossas crianças do pequeninas, de
1 a 5 anos e seus familiares. Trabalhamos músicas, histórias,
teatro, brincadeiras e danças em sala de aula e nas quadras.
Obs: Paulo Henrique, ex-aluno da oficina de violão do Solar, veio
tocar para os pequeninos.

26/08/2015 - Cia. Híbrida apresenta espetáculo Olho Nú no No
dia 26 de agosto o Solar recebeu a Cia. Híbrida no Teatro do
Solar. A companhia, que apresentou o espetáculo Olho Nú para
nossas crianças, foi criada em 2007 pelo coreógrafo Renato Cruz
com a proposta de misturar diferentes linguagens artísticas, tais
como danças urbanas, danças contemporâneas e linguagem
teatral. O espetáculo propõe uma discussão sobre hip-hop e
fragilidade e concentra esforços numa reflexão sobre os corpos
dos intérpretes. É o segundo ano em que a Cia. Híbrida apresenta
seu trabalho no Solar.
21/08/2015 - Oficina de Empreendedorismo no Solar – “Oficina de Negocinhos”
Durante quatro encontros, os adolescente entre 12 e 13 anos do Solar desenvolveram
seu espírito empreendedor de forma lúdica e criativa. A Oficina de Negocinhos é um
projeto que propõe o ensino do empreendedorismo desde a infância, como
instrumento de transformação econômica e de inclusão social. A proposta foi criar
muitos mini empreendedores, que aprendam desde cedo conceitos de negócio. O
ensino se deu através de dinâmicas, jogos e oficinas práticas, onde as crianças deram
vida às suas ideias de negócios e criam bens e serviços a serem expostos nos eventos
de integração. As crianças são responsáveis por todas as etapas do processo e
devem aprender a trabalhar em grupo para o sucesso do seu negocinho. Os encontros
aconteceram nos dias 07, 12, 14 e 21 de agosto. Além dos comportamentos
empreendedores, os alunos aprenderam nas oficinas práticas, conceitos básicos de
negócios, marketing, finanças e recursos humanos, gestão, negociação,
sustentabilidade e outros temas relacionados ao dia a dia de uma empresa de
sucesso. Elas se divertiram confeccionando o produto, escolhendo o nome do negócio
e criando seu mini-plano de negócios. O curso foi realizado através de patrocínio da
empresa de advocacia italiana, Avv. Gianfranco Passalacqua, com sede em Roma.
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20/08/2015 - Solar recebe 21º Rio Cello
No dia 20 de agosto, o Solar recebeu a visita do 21º Rio Cello.
Criado em 1994 pelo violoncelista inglês radicado no Brasil, David
Chew, o projeto fez uma linda apresentação no Teatro do Solar. A
Orquestra Jovem da Grota, com os mais diversos instrumentos,
tocou e encantou nossos meninos, com o objetivo de mudar
através da educação musical a vida das crianças.
A regência foi de Wagner Gadelha e o repertório, o melhor
possível, incluindo Vivaldi e Rieding.

19/08/2015 - AfroReggae traz espetáculo Oceanos para o
Solar
No dia 19/8, 200 assistidos do Solar tiveram a oportunidade de
assistir o espetáculo de dança Oceanos, da Cia Jovem Dançar a
Vida, que visa conscientizar crianças e jovens sobre a importância
de preservar o meio ambiente, não poluindo rios e mares. A peça
propõe a busca de reflexão contínua para que a humanidade
reaprenda a conviver em um mundo mais sustentável.

18/08/2015 - Aniversário de 24 anos do Solar
No dia 18 de agosto comemoramos o aniversário do Solar
Meninos de Luz. Completamos 24 anos de educação, trabalho
árduo, sonhos, transformações e amor. Para celebrar, tivemos
pela manhã, o mágico Carbonelli que se apresentou para nossos
crianças e seus familiares. Ele fez truques tradicionais e
modernos e ainda contou com a participação de um boneco
ventríloquo. À tarde, o Instituto C&A visitou o Solar para brincar e
contar a história do Sapo Bocarrão. No final do dia, tivemos a
apresentação da Tathy Lopes, que cantou músicas populares
para nossas crianças. A Cia. Bob Cunha trouxe dançarinos.
Fernando Barbosa e Priscila Rodrigues fizeram uma
apresentação de Zouk. E para fechar, as dançarinas Natália
Amata e Priscila Rodrigues apresentaram um duo de jazz.

3/08/2015 - Ministra da Educação da Holanda visita o Solar
Nesta semana recebemos a ilustre visita da Ministra da
Educação, Cultura e Ciências da Holanda. Recepcionada pelos
jovens no teatro, Mrs. Jet Bussemaker, assistiu a apresentação
de samba, funk e capoeira do grupo de estudantes que viajou este
ano para a Polônia. Depois, conheceu as instalações e as
atividades realizadas na escola, conversou com alguns jovens e
se encantou com a gestão da educação do Solar. A visita da
comitiva do Reino dos Países Baixos no Brasil foi um convite dos
nossos parceiros da More2Win.
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10/08/2015 - Arte Postal - A via das trocas artísticas
A mostra em nossa Galeria de Artes foi fruto do projeto elaborado
pela artista visual Abigail Nunes e representa a troca de arte
postal produzida pelos alunos da École Titon, em Paris, e os
alunos das Oficinas de Arte do Solar Meninos de Luz, no Rio de
Janeiro, e é consequência do desejo das crianças, de ambos os
lados, em se comunicar. Assim, surgiu a ideia de construir um
novo intercâmbio artístico baseado na noção de correspondência:
o mail-art (termo inglês para arte postal) como o caminho natural
posto que ele agrega o grafismo à escrita e acrescenta uma nova
dimensão ao projeto. Eles produziram gravuras sob o formato de
postais a serem expostos posteriormente em Paris, ratificando o
ideal da arte postal em que remetentes recebem, ou seja, é
preciso ser agente ativo do movimento. Osvaldo Carvalho curador
17/07/2015 - Solar Literário com Ana Claudia Bastos
Em julho nossas crianças receberam a visita de Ana Claudia
Bastos na Biblioteca Comunitária Paulo Coelho para um Solar
Literário. A autora, que escreveu o livro “Um Dia na Aldeia Brilho
do Sol” junto à escritora Lourdes Gondim, visitou o Solar para
contar e interpretar essa linda história. O livro conta a história de
Mainõ, um menino indígena que encontra quatro crianças e as
convida para conhecer sua aldeia Tekoa Kuaray Wera, que
significa Aldeia Brilho do Sol.
03/07/2015 - Solar Literário com Denise Crispun
Em julho nossas crianças receberam também a visita da
renomada autora Denise Crispun na Biblioteca Comunitária Paulo
Coelho para um Solar Literário. A autora, que escreveu o livro
serradacapivara.com junto à escritora Mariana Massarani, visitou
o Solar para contar e interpretar essa linda história. O livro fala
de uma menina que viaja à Serra da Capivara, no Piauí. Lá, ela
visita cavernas com desenhos na parede e locais com vestígios
de vidas passadas.

18/07/2015 - Alegria e Diversão no Arraiá 2015
A festa julina do Solar aconteceu no dia 18, entre 13h e 18h, na
quadra esportiva. Além de muita alegria e diversão, o “Arraiá”
contou com várias atrações... Comidas típicas, brincadeiras, rifas
e até correio do amor, para os apaixonados. O Trio de Forró
animou a festa e comandou o arrasta pé. A novidade este ano foi
a barraca de quitutes do Hotel Fasano, preparados pelo chef
Paolo Lavezzini, do restaurante Fasano al Mare, importado
diretamente da Enoteca Pinchiorri em Florença - três-estrelas no
Guide Michelin. Suspiros, panquecas de mel e açúcar, panquecas
de frutas, panquecas de chocolate com nutes, muffins de
chocolate e também de laranja, foram algumas das delícias
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oferecidas no espaço. Outras empresas amigas do Solar,
também participaram do festerê: A SRCOM concedeu as barracas
e o palco; A Estácio ofereceu brindes para brincadeiras e rifa; A
Approach comandou a bola na lata, enquanto a Intelie coordenou
a pescaria. Mais de duas mil pessoas circularam pelo evento, que
só foi um sucesso pelo empenho das educadoras e mães, que
com muito carinho e dedicação, colaboraram na decoração e na
produção da festa, assim como no preparo dos doces e salgados.
17/07/2015 - Samba, Capoeira & Funk – Intercâmbio para a
Polônia
No dia 17 se apresentaram na Escola de Pais, os 6 jovens do
Solar que participaram do Programa Educacional Brave Kids.
Misturando samba, capoeira e funk, os jovens entre 10 e 13 anos,
Rebeca, Nicolle, Clara Débora, Paola Christina, Erik e Pedro,
representaram muito bem a cultura brasileira, dentre os 19 países
participantes do evento, na Polônia. Os jovens demonstraram
muita comoção e gratidão pela oportunidade em realizar o
intercâmbio. Suas vidas não serão mais as mesmas, relataram os
artistas mirins. A viagem foi uma iniciativa da escola de idiomas
Living your Dream Lenguage Center e contou com o apoio de
Creo Kellab Oficial, Virginia Martins, Dani Marie Uhebe Misailidis,
Deborah Amaral Monteiro e Diana Nijboer.
10/07/2015 - Seminário Planeta Água
Você sabia que 70% da superfície terrestre é coberta por água?
E que 97% dessa água está nos oceanos? Ou então que o Brasil
possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo? Na
tarde de quarta-feira, 09, as crianças e adolescentes
apresentaram essas e outras descobertas no Seminário Planeta
Água, no Teatro Solar.
04/07/2015 - Alunos mostram seus talentos na dança
Pais e alunos prestigiam apresentações de balé, sapateado e hip
hop, no teatro do Solar, na manhã de sábado, resultado das
oficinas desenvolvidas no Solar em parceria com o Estúdio
ValorArte. No evento, os alunos apresentaram as coreografias
ensaiadas nas oficinas de dança, com os professores Suen
Garcia (Sapateado) Dany Possidônio (HipHop), Aline Brito
(Ballet).
Todos ficaram muito felizes e empolgados! Os
comentários eram de que todo o esforço valeu a pena porque
muita gente veio prestigiar e também de que o Ensaio Aberto de
Dança pudesse se tornar uma atividade frequente no Solar para
que os alunos possam mostrar seus talentos e suas evoluções
nas oficinas.
28/06/2015 - Solar Literário com Babi Wrobel Steirberg
Em junho, nossas crianças receberam a visita de Babi Wrobel
Steirberg na Biblioteca Comunitária Paulo Coelho para um Solar
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Literário. A autora, que escreveu o livro Todo Mundo Saiu junto
ao escritor Ivan Wrobel, visitou o Solar para contar e interpretar
essa linda história. O livro retrata o momento da infância em que
lidamos pela primeira vez com a solidão e o medo. A história fala
de uma menina que, após a meia-noite, fica sozinha em seu
quarto e escuta barulhos estranhos. Todos nós nos perguntamos
durante a história: será que tem um monstro lá fora?

26/06/2015 - Ação pelo meio ambiente no Solar
Entre os dias 3 e 26 de junho, dando continuidade ao Projeto
Planeta Água, as crianças do Solar preparam algumas atividades.
Foi feito um mutirão de limpeza na horta dos canteiros, um plantio
de mudas e sementes, um seminário sobre a situação da água no
planeta e uma panfletagem sobre as consequências da água
parada. A panfletagem abordou a dengue, o perigo da doença,
seus sintomas e como evitar o mosquito aedes aegypti. O Projeto
será trabalhado até o final do ano, reforçando principalmente a
importância do meio ambiente e do bom uso da água.

23/06/2015 - Projeto Ventinho, refrescando
aguçando a mente para o aprendizado!

o

corpo

e

Em junho é lançado o Projeto Ventinho pelas redes sociais do
Solar objetivando melhorar a capacidade de concentração e
aprendizado dos assistidos, o Projeto Ventinho visa instalar ar
condicionados em todas as salas de atividades, começando pelo
berçário, onde a sensação térmica chega aos insuportáveis 50ºC.
O Projeto Ventinho contém três metas de arrecadação, sendo que
para cada uma delas, existe uma proposta do que será feito com
o dinheiro e uma recompensa para todos que colaborarem.
22/06/2015 - Galeria de Arte recebe Exposição Zines
A exposição Zines Solar foi o resultado das oficinas realizadas
pelos artistas da Editora Criatura que levaram os alunos das
Oficinas de Artes Plásticas do Solar Meninos de Luz a pensar
criações pessoais baseadas na política do "faça você mesmo",
onde cada um possui papel central e autonomia na criação,
reprodução e divulgação de suas ideias. A partir das oficinas, são
apresentados ao público, zines confeccionados pelos alunos
originários de fotografia, desenho, história em quadrinhos, texto,
poesia, colagem, etc.) e de suas observações do seu dia a dia, de
suas relações com entorno. O produto final desses estudos e
oficinas se apresentou na mostra inaugural dos alunos da oficina
em 2015 em que cada um deles montou ao menos dois zines em
formatos diferentes construindo seu universo artístico de diálogo
com o mundo. Osvaldo Carvalho - curador
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16/06/2015 - Circuito Cultural da Cidadania
A convite da Estácio, as crianças e adolescentes do Solar
assistiram a uma animada esquete teatral educativa, o Circuito
Cultural da Cidadania, onde dois “cientistas malucos” envolveram
o público através de divertidas experiências cientificas, facilitando
assim o entendimento sobre como lidar com o planeta de forma
harmoniosa. O cenário, um retrato da nossa cidade, mostrou em
detalhes como podemos contribuir para a construção de um
mundo melhor.

15/06/2015 - Estudantes de Biomedicina da Unirio realizam
intervenção educativa sobre parasitoses
Estudantes do curso de Biomedicina da Unirio realizaram uma
intervenção educativa sobre parasitoses com crianças entre 6 e
11 anos do Solar pela conscientização e prevenção das
verminoses, um grave problema de saúde pública no Brasil, que
afeta principalmente as crianças.

06/06/2015 - Solar participa do Festival Rio H2K
No dia 6 de junho nossas turmas de 12 a 15 anos tiveram a
oportunidade de participar do Rio Hip Hop Kemp - Festival
Internacional de Danças Urbanas, popularmente conhecido como
Rio H2K. O dançarino convidado Patrik Owondo, que trabalha na
equipe da cantora Anitta, fez uma coreografia especial de hip hop
para nossos meninos. Todos conseguiram desenvolver os
passos, que ensinavam noções de espaço, coordenação motora
e musicalidade.
01/06/2015 - Grupo Lions Cachambi, Prefeitura e Clínica da
Família realizam Feira de Saúde e Cidadania no Solar
No sábado 30/5, entre 10h e 14h, o Grupo Lions Cachambi
promoveu uma Feira de Saúde e Cidadania, no Solar Meninos de
Luz, para os moradores do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo,
realizando 467 atendimentos no total. A Feira contou com o apoio
da Clínica da Família, da Prefeitura do Rio de Janeiro e de trinta
voluntários. No evento, foi realizado: Medição de pressão de 82
pessoas; Medição de glicose de 95 pessoas; Atendimento de 68
pessoas em acuidade visual, sendo 32 encaminhadas para
refração e uma criança identificada com daltonismo; Aplicação de
flúor em 48 pessoas; Doação de medicamentos para 7 famílias;
Vacinação contra gripe em 28 pessoas; Prevenção contra dengue
junto de 70 pessoas; Prevenção câncer de mama em 46
mulheres; E 7 ofertas e encaminhamento de empregos no
Trabalho Já.
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01/06/2015 - Sola participa do Programa Iniciando Carreiras
No dia 29 de maio, a turma de 13 a 15 anos participou do
Programa Iniciando Carreiras, uma parceria do Metrô Rio e da
Estácio. Eles assistiram a uma Palestra Vocacional com o
psicólogo José Claudio Calazans e conversaram sobre
empregabilidade, plano de carreira e dicas sobre como se portar
em uma entrevista e que imagem passar. No final, nossos
meninos fizeram um teste vocacional para começar a pensar na
profissão que irão exercer no futuro.
28/05/2015 - Alunos participam do Dia do Desafio
Na manhã da quarta-feira, 27, adolescentes de 13 a 16 do Solar
participaram de uma oficina de Educação Física, super especial,
nas praias do Arpoador e de Copacabana. O Dia do Desafio
consiste na conscientização sobre a importância da prática de
atividade física, por pelo menos 10 min diários, já que na maioria
dos casos, por conta da vida corrida, não sobra muito tempo para
prestar atenção na saúde. “O objetivo geral desse evento é poder
criar nos alunos uma conscientização e uma visão crítica a
respeito desses assuntos: Atividade Física & Saúde, e também
mostrar aos jovens que há uma preocupação mundial com a
saúde da população. Levando este conhecimento para além dos
muros da escola, ressaltamos a importância de formarmos
opinião em relação a esta situação que a sociedade vive, devido
ao sedentarismo” afirma o Professor de Educação Física, Leone
Lucena.

27/05/2015 - Meninos Solidários entregam doações
Depois de organizar as roupas e alimentos arrecadados na ação
dos Meninos Solidários, crianças entre 6 e 11 anos do Solar
entregaram as doações em duas instituições educativas, o Asilo
Espírita João Evangelista, em Botafogo, e o Centro Francisco de
Assis – Unidade do Lar Fabiano de Cristo, em Nova Iguaçú.
O voluntariado educativo possibilita que crianças, educadores
sociais, funcionários, pais e demais agentes se envolvam com a
ação,
vivenciando
valores
tais
como
solidariedade,
comprometimento, respeito às diferenças, por meio da atuação
em projetos e ações articuladas com o currículo escolar; dá novos
significados aos conteúdos curriculares e potencializa a formação
de cidadãos envolvidos com a solução de problemas de suas
realidades, sejam eles sociais, educacionais, de saúde,
ambientais, entre outros. Neste contexto, a cidadania, entendida
como efetiva participação social e política, observância de direitos
e deveres, é exercida plenamente por meio de atuações
voluntárias que assumem caráter educativo. Uma vez que estas
experiências possam ser vivenciadas desde a infância, há enorme
probabilidade que este tipo de atuação e compromisso social e
político perpetuem-se ao longo da vida dessas pessoas.
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24/05/2015 - "Troca Amor" no Dia da Rua
O projeto Metamorfosis.vc, em parceria com a marca FARM e a
agência de benfeitores Satrapia, promoveu o “Troca Amor” no
domingo, 24/5. Visando resgatar valores solidários e promover
encontros significativos, o “Troca Amor” criou uma lojinha especial
onde ocorreram a troca de peças de roupas FARM por trabalho
voluntário e ações sociais. Quem se interessou em participar teve
dois meses pra realizar a ação em uma das 12 instituições
participantes e, ao final do trabalho, retirar a peça escolhida. No
Solar, realizaram ações como Contação de Histórias para as
crianças pequenas e Reforço Escolar para os adolescentes. O
evento aconteceu entre as ruas Maria Quitéria e Joana Angélica,
no meio da sexta edição do “Dia da Rua”.

24/05/2015 - Seminário Museus, Memória e Museologia LGBT
O Projeto Memória LGBT no Museu de Favela – Pavão,
Pavãozinho e Cantagalo promoveu nos dias 23 e 24 de maio o
Seminário Memórias, Museologia e Museus LGBT. O evento que
visa a promoção da memória LGBT em museus e na Museologia,
discutiu a ausência nos espaços de memória e nos campos
teóricos da Museologia e refletiu sobre a necessidade de
ampliação de Direitos Humanos e Culturais desta comunidade,
bem como a geração de renda e sustentabilidade. O objetivo foi
assegurar um diálogo com a comunidade sobre os desafios
enfrentados por LGBT na contemporaneidade. O Solar cedeu o
espaço para a realização deste evento de interesse comunitário.
18/05/2015 - Oficinas de Zines
Nos dias 15 e 18 de maio, quinze crianças entre 10 e 12 anos
participaram da Oficina de Zines, ministradas pelos fotógrafos
Elisa Freitas e Andrei Dignart. Fundadores da Editora Criatura, os
artistas assinam também a exposição - Zines cópias e impressões
+ Oficinas de Zines - em cartaz na Galeria de Arte Solar.

18/05/2015 - Meninos de Luz. Meninos de Paz. Meninos de
Amor!
As crianças entre 6 e 11 entregaram em uma casa de acolhimento
de crianças da Prefeitura os alimentos não perecíveis
arrecadados como ingresso para as sessões de filme com pipoca,
que aconteceram no teatro do Solar em Abril. Estimulando a
cidadania e a construção de um país socialmente mais justo, o
voluntariado educativo é uma prática humanizadora que semeia
valores elevados, como a solidariedade.
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15/05/2015 - Semana de Homenagens às Mamães
No mês de Maio, crianças e educadores sociais estiveram
envolvidos nos preparativos para a comemoração do Dia das
Mães. As homenagens aconteceram nos dias 12,13 14 e 15 de
maio. Com o tema “Minha mãe, minha rainha”, os estudantes
prepararam lindas surpresas para encantar aquelas que
desempenham papel tão importante no desenvolvimento das
crianças e dos jovens. Tiveram brincadeiras e lanches especiais.

04/05/2015 - Reabertura Quadra Poliesportiva do Solar
Na tarde do dia 04, foi realizada a solenidade de reabertura da
quadra poliesportiva do Solar. Após quatro meses fechada para
reformas, a quadra ganhou reforço e troca da tubulação de
suporte do alambrado, redes de proteção novas, reforço estrutura
do muro de contenção, fechamento de buracos do piso, pintura
do piso e marcação da quadra, reforma das traves de futsal,
basquete e volei, construção de depósito de material esportivo,
reforço da escadaria de acesso, pintura dos muros internos e
externos. Inaugurada em 2010 com investimento do BNDES, o
espaço foi reformado em 2012 com o apoio do nosso parceiro
esportivo SESI-Firjam e, em 2015, com patrocínio das empresas
Oracle, More2Win e Wilde Ganzen.
27/04/2015 - Estácio comemora Dia da Educação com ação
beneficente para o Solar
Para celebrar o Dia da Educação, a Universidade Estácio de Sá
realizou com uma promoção de cursos online. A cada 3 cursos
vendidos no site, uma bolsa integral era concedida para o Solar,
nas áreas de educação, atendimento, finanças, gestão, meio
ambiente, informática e outros. A promoção foi válida para
compras exclusivas de cursos online no portal. As bolsas foram
ofertadas para jovens, pais e funcionários do Solar.

16/04/2015 - Salvatore Ferragamo e jornalista Glória Maria
comemoram sucesso de Bazar Beneficente
Durante os dias 14 e 16 de abril, a grife italiana Salvatore
Ferragamo realizou um Bazar Beneficente em parceria com a
jornalista Glória Maria no Hotel Fasano Rio de Janeiro. Cerca de
250 pessoas aproveitaram a liquidação de três mil peças, entre
bolsas, sapatos, roupas e acessórios, masculinos e femininos,
com descontos de 50 a 60%. Como parte das vendas, foram
destinados nove mil reais para o Solar Meninos de Luz, que foram
utilizados na manutenção da instituição.
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17/04/2015 - Até quando viver nesse Mundico?!
No dia17 o Grupo Nocabe emocionou a todos com um fantástico
espetáculo que discute conceitos eternos à humanidade como
amor, ódio, esperança, liberdade individual e de escolha,
felicidade, os quais, um dia, já foram menos relativos. Espetáculo
lotou a plateia com crianças, jovens e adultos do Solar e
comunidade.
17/04/2015 - Comitê Paralímpico Holandês visita o Solar
Dando continuidade ao projeto da More2Win, instituição européia
cujo objetivo é estimular a consciência sobre o verdadeiro legado
de megaeventos esportivos, o Solar Meninos de Luz recebeu a
visita do Comitê Paralímpico Holandês na manhã do dia 17. "Esse
encontro foi muito importante pelos altos valores de superação
das nossas limitações - que todos as temos - concretização de
sonhos e ideais, motivação para a esperança e vida melhor,
apresentados pelas pessoas heroicas, vencedoras, em
testemunhos vibrantes." Comenta a fundadora e presidente,
Iolanda Maltaroli. Durante o passeio, treinador e atletas visitaram
as instalações, compartilharam suas experiências com as
crianças e adolescentes e também jogaram vôlei, futebol e
basquete com os jovens.
17/04/2015 - Dia Nacional do Livro Infantil mexe com o
imaginário das crianças
O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril,
data de nascimento de Monteiro Lobato, grande escritor da
Literatura infantojuvenil. Com o objetivo de incentivar o hábito da
leitura e ampliar o repertório literário, durante toda a semana,
clássicos da literatura foram trabalharam nas oficinas de Incentivo
à Leitura. E, para fechar as celebrações, na manhã desta sextafeira, 17, as educadoras surpreenderam a criançada fantasiadas
com seus personagens favoritos.

13/04/2015 - Mundo do Faz e Conta
As crianças entre 2 e 6 anos receberam a voluntária e contadora
de histórias, Dulce, na tarde desta segunda, 13. A ação faz parte
do Projeto Mundo do Faz e Conta. O programa de
responsabilidade social, da loja Mundo Verde, foi criado
especialmente para tratar, com bom humor, assuntos como
responsabilidade eco-social, cidadania e segurança alimentar.
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14/04/2015 - Salvatore Ferragamo e jornalista Glória Maria
promovem venda beneficiente no Hotel Fasano
Entre os dias 14 e 16 de abril, a grife italiana Salvatore Ferragamo
realizou uma venda beneficente em parceria com a jornalista
Glória Maria no Hotel Fasano Rio de Janeiro de
bolsas, sapatos, roupas e acessórios, masculinos e femininos.
Parte das vendas foram revertidas para o Solar!

09/04/2015 - Projeto Clássicos do Teatro apresenta um novo
olhar sobre Shakespeare
Supostamente ocorrida em 1303, a antiga história do casal de
amantes que tem na morte o seu reencontro, vem sendo contada
através dos tempos. Em 1594, Shakespeare deu forma definitiva
ao que seria uma das mais conhecidas lendas da humanidade. O
Grupo TEATRO DE RODA apresentou sua releitura do romance
e encantou jovens e famílias assistdas do Solar Meninos de Luz,
na tarde desta quinta (09/4).

08/04/2015 - Edupro-Raízes Culturais retoma atividades
Hoje retomaram os encontros com os voluntários da EduproRaízes Culturais que, através de uma abordagem cultural, tem o
ensino da fluência em inglês como objetivo principal.
Sempre com uma dinâmica leve e divertida, durante a oficina, os
alunos desenvolvem o aprendizado na língua inglesa com o
suporte
de
músicas,
filmes
e
passeios
culturais.
O projeto teve início em 2011 e já levou alunos para intercâmbio
na África do Sul, Estados Unidos, Canadá e Malta.

07/04/2015 - Centro de Bem-Estar Psicofísico - SOS
Depois de mais de dois anos sem atividades, por falta de recursos, nosso Centro de
Bem-Estar Psicofísico está sendo reorganizado com muito carinho para promover o
cuidado e a atenção que todos merecem! Fazemos campanha constante para a vinda
de profissionais voluntários como médicos, em especial em clínica geral, pediatrias,
ginecologistas; também de dentistas, psicólogos e terapeutas florais..
Assim como todas especializações que possam colaborar em uma vida pessoal mais
construtiva e no melhor aproveitamento dos processos de Educação, Cultura e
Esporte para os alunos do Solar Meninos de Luz e seus familiares.

27/03/2015 - EcoPonto é instalado para coleta seletiva
O Marcelo Dau, da Universo Criativo, que atua há anos como
voluntário no Projeto EcoEduque (Sustentabilidade), está
desenvolvendo, junto das educadoras, um lindo projeto de
educação ambiental no Solar. Semanalmente, o ambientalista
encontra as crianças para oficinas relacionadas ao tema. Após a
conscientização da importância em reciclar o lixo se abordada,
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aconteceu na tarde de ontem, 26, a instalação de um Ecoponto na
casa nº 142. Os Ecopontos são contentores de grande dimensão
que servem para fazer a recolha seletiva de lixo de várias
naturezas. Os contentores têm cores diferentes consoante o tipo
de lixo. “Meu empenho e dedicação é de coração e, esse ano,
teremos boas aplicações na prática. Estou aprendendo muito
também.” Relata Dau.
29/03/2015 - Solar recebe a 2ª edição do Change Makers: Startup Weekend Rio
Favela
O Startup Weekend Change Makers ocorreu no Rio de Janeiro entre os dias 27 e 29
de março, na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, com o intuito de gerar
oportunidades para empreendedores, designers e programadores que acreditam ter
uma boa ideia na cabeça, que podem ajudar na resolução de problemas sociais. O
Change Makers é a “versão 2.0” do Startup Weekend Rio Favela, que ocorreu em
2014, e retorna após um imenso sucesso, por ter sido o primeiro de sua série a ser
realizado em uma comunidade. No evento imersivo, com 54 horas de duração, são
montados times espontâneos que criam startups. Nessa edição, que ocorre ao mesmo
tempo também em outras 13 cidades ao redor do mundo, a ideia foi focar na resolução
de problemas sociais.

23/03/2015 - Projeto Emoto pela Paz traz a palestra 'Mensagens
das Águas'
No dia 22/3 comemoramos o Dia Mundial da Água e, como
enriquecimento de nosso conhecimento, foi apresentado às
crianças e adolescentes do Solar o Projeto Emoto pela Paz.
Idealizado pelo japonês Dr. Masaru Emoto, a pesquisa revela a
interação das moléculas da água com a energia das pessoas e do
meio. Fascinante! A palestra também foi apresentada aos
familiares e comunidade, na Escola de Pais.
20/03/2015 - Alunos do Solar têm melhor aproveitamento na
Cultura Inglesa
Referência pedagógica e cultural no ensino do inglês, a Cultura
Inglesa concede mais de 3.000 bolsas integrais, em curso de
excelência, para diversas Organizações Sociais.
No último semestre, os alunos e ex-alunos do Solar encaminhados
para esta parceria atingiram a maior média de rendimento dentre
as 42 instituições parceiras. O grupo, de 34 jovens, conquistou o
1o lugar no ranking, com média 8.0. O curso regular é de seis anos
e todo material didático estará incluído. As aulas acontecem na
unidade do Flamengo da Cultura Inglesa, na Rua Marquês de
Abrantes, nº 52.

17/03/2015 - Solar/C&A Ipanema é finalista no Prêmio
Voluntario 2014 do Instituto C&A
Todos os anos o Instituto C&A promove o Encontro Nacional dos
Voluntários, a principal confraternização do voluntariado da
SOLAR MENINOS DE LUZ  OBRA SOCIAL DO LAR PAULO DE TARSO  CERTIFICADO DE FILANTROPIA CNAS 28990.017856/95-52

LAR PAULO DE TARSO

Educar
para
libertar

Rua Saint Roman, 149, Copacabana
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22071-060
(21) 2522-9524
www.meninosdeluz.org.br

empresa. O evento visa celebrar, compartilhar e premiar as
melhores ações sociais desenvolvidas pelos colaboradores das
mais de 270 lojas C&A espalhadas pelo Brasil. Durante esses
dias, serão ministradas diversas oficinas com o tema “Brincadeira
de Criança” e, ao final, a grande premiação. Nosso Diretor de
Desenvolvimento Institucional Guilherme Maltaroli representou o
Solar junto à querida amiga, voluntária e finalista da loja Ipanema,
Juliana Cardoso Iago Morais, da loja de Botafogo e Carlos Andre
Ribeiro, de Copacabana, também teve uma participação especial.
03/03/2015 - Um robô com coração no Pavão/Pavãozinho –
inauguração da Brinquedoteca do Solar
Representada pelo carinho, desenvolvimento infantil, amor e
brincadeira, a Brinquedoteca Ri Happy - no formato de robô – foi
inaugurada no dia 02 de março no Solar Meninos de Luz. A
brinquedoteca Ri Happy é um espaço fixo, repleto de brinquedos
para que as crianças possam brincar e se divertir, estimulando ao
mesmo tempo a criatividade, o sonho, educação e aprendizado.
As crianças do Solar fizeram muita festa com a chegada da
brinquedoteca, e o “robô” demonstrou a alegria com um enorme
sorriso em recebê-las. Os brinquedos serão renovados a partir
de doações feitas por fornecedores e clientes do Grupo Ri Happy
em datas comemorativas durante o ano e instituições sociais de
outros estados também serão atendidas com o projeto.

02/03/2015 - Copacabana Palace fecha parceria com o Solar e
promove Jantar Beneficente em celebração aos 450 anos da
Cidade Maravilhosa
Símbolo de requinte e tradição, vibrando há 92 anos na famosa
Praia de Copacabana, nossa Princesinha do Mar, o Belmond
Copacabana Palace é o mais novo parceiro do Solar!
Para comemorar a parceria e os 450 anos do Rio de Janeiro, o
hotel realizou neste domingo, dia 01 de março, aniversário da
Cidade, um jantar no Golden Room, com o lucro destinado a
manutenção do Solar Meninos de Luz. Os 250 convites
esgotaram-se em uma semana! A querida SRCOM, parceira que
apoia o Solar há 4 anos e responsável por megas eventos na
nossa Cidade, incluindo o réveillon na Praia de Copacabana,
entrou com a sonorização do evento. Acompanhados da banda
Sambinha, os alunos que participam do Coral fizeram uma
apresentação especial relembrando os clássicos da Bossa Nova
“Garota de Ipanema” de Vinícius de Moraes e “Copacabana” de
Tom Jobim.
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13/02/2015 - Ó balancê, balancê: Quero dançar com você...
Afinal, é Carnaval!!!
Os pequenos foliões do Solar Meninos de Luz puderam começar
as brincadeiras de Carnaval. O Bailinho de Carnaval é um projeto
com o objetivo de pesquisar as músicas e atividades populares de
nosso país e de desenvolvimento da criatividade das crianças e
adolescentes.

12/02/2015 - Osvaldo Carvalho inaugura Fabulário, na Galeria
de Arte Solar
Sobre Fábulas, por Talitha Bueno Motter - mestranda na linha de
História e Crítica de Arte pelo PPGAV/UFRJ, editora e curadora
da revista Arte ConTexto, atuando também como crítica de arte.
Na exposição “Fabulário”, pode-se ver um recorte das fábulaspinturas de Osvaldo Carvalho. Nelas, a noção de contar histórias,
advinda do título que as une, aparece impressa na
bidimensionalidade das telas, é uma forma diferente de narrativa.
10/02/2015 - Crianças do Solar participam do bloco
carnavalesco da comunidade
Na manhã desta terça, 10/2, crianças e adolescentes do Solar
participaram do bloco carnavalesco que animou, alertou e
conscientizou os moradores das comunidades do PavãoPavãozinho e Cantagalo, sobre a importância da saúde
preventiva.

06/02/2015 - AEILIJ promove capacitação para educadoras do
Solar
Em 4 de fevereiro, durante a semana de capacitação dos
funcionários do Solar Meninos de Luz, a vice-presidente da
Associação de Escritores e Ilustradores de Livros Infantis e
Juvenis - AEILIJ, Anielizabeth realizou um encontro com a equipe
de educadoras, com o objetivo de refletir sobre a importância da
literatura e também promover uma aproximação ainda maior com
a equipe que intermedia os encontros dos escritores e ilustradores
com as crianças e adolescentes. Este é o quinto ano de parceria
do selo AEILIJ Solidária com o Solar Meninos de Luz

29/01/2015 - Monobloco arrecada alimentos nos ensaios pré-carnavalescos em
prol do Solar
Em seus ensaios para o carnaval 2015 na Fundição Progresso, na Lapa, o Monobloco
mais uma vez destinou ao Solar Meninos de Luz as doações de alimentos
arrecadados na bilheteria dos shows, que irão acontecer nos dias 30/1 – 06/2 – 13/2
– 20/2. O grupo, que leva todo ano milhares de pessoas às ruas e às grandes casas
de espetáculos, principalmente durante o Carnaval carioca, mantém sua parceria com
o Solar e continua batucando no ritmo da alegria e da solidariedade!
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III – Público Atendido


Crianças, adolescentes e suas famílias moradoras da comunidade do PavãoPavãozinho e Cantagalo, localizada em Copacabana, Rio de Janeiro – RJ.



São selecionados para os 3 programas de assistência (Prevenir – Familiar e
Comunidade) entre as famílias que vivem em situação de maior vulnerabilidade
social.

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

II
Saúde e
Assistência

III
Cultura e
Esporte

1)

2)
3)

4)

5)

IV
Administração e
Finanças
V
Sustentabilidade

6)

7)

UNIDADES INTEGRADAS
CIS – Colégio Integral Solar
- Educação Infantil ao Ensino Médio
- Estudo Dirigido
EJA – Educação de Jovens e Adultos
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 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
Centro Esportivo
- Quadras aberta e fechada; Sala de Multimeios (Dança)
- Oficinas e Eventos Esportivos
Centro de Administração e Finanças
-Diretoria; Administração; Contabilidade; RH; Manutenção
Técnica; Almoxarifado
Centro de Sustentabilidade
- Comunicação e Eventos; Captação de Recursos; Voluntariado
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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
2010 – Revista Tribunal de Contas: Perfil – Empreendedor em
Responsabilidade Social – Profª. Yolanda Maltaroli
2010 – Prêmio Carioca do Ano/Trabalho Social – Profª. Yolanda Maltaroli;
Revista Veja Rio 2009 – Medalha Pedro Ernesto – Profª. Yolanda 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. Yolanda 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.

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2016.
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