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Não basta ouvir, tocar ou criar 
musica. É preciso desenvolver 
a capacidade de apreciá-la 
na esfera dos sentimentos, 
das emoções e também, de 
uma objetividade concreta 
cujas raízes se fecundam no 
ambiente natural, histórico e 
social de um povo. Pensando 
nisso, a Associação Francisca 
Nubiana – instituição apoiada pelo Instituto da Criança desde 
2007 - criou, neste ano, o Som da Vila, projeto patrocinado pelo 
IC.

No dia 14 de março, foi realizada a aula inaugural do Projeto 
no Salão da Igreja Torre Forte, em São João de Meriti/RJ. O 
projeto tem como objetivo oportunizar crianças e adolescentes 
da comunidade da Vila São José e adjacências o acesso e o 
desenvolvimento da arte, da cultura e da espiritualidade por 
meio do uso de instrumentos musicais, do uso da voz e da escolha 
de músicas culturais.

As oficinas de música possuem os seguintes grupos: Canto Coral, 
Orquestra de Flautas, além da iniciação musical, Cidadania, Artes 
e Literatura.              
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notícias
Touch Watches e Instituto da Criança realizam 
parceria em prol do Instituto Flordelis

A Touch Watches realizou uma 
parceria com o Instituto da Criança, 
na qual dos 10.500 relógios lançados 
no mercado, R$ 1,50 do valor pago 
será revertido em benefício ao 
Instituto da Criança.

Mesmo antes de iniciar a venda, 
diante da possibilidade de se instalar uma piscina no Instituto 
Flordelis, a Touch Watches decidiu antecipar o crédito total de R$ 
15.750,00 para o Instituto da Criança investir na obra. A intenção é 
concluir a obra na primeira quinzena de abril.

“No exercício de 2010, tivemos muitos resultados positivos, como 
a relevante contribuição para formação de pais e responsáveis, 
promovendo inclusão social das famílias, que é o objetivo maior 
do Espaço Cidadão. Como produto dos debates e do conhecimento 
construído durante os encontros do Programa, conseguimos fazer 
com que esses pais e responsáveis adquirissem maior consciência 
de seus deveres e direitos, valorizassem mais os laços familiares, 
se tornassem mais responsáveis em relação a seus filhos e se 
preocupassem mais com o respeito ao meio ambiente. O resultado 
de todas essas conquistas representa a melhoria da qualidade de 
vida dessas famílias.” 

Programa Hora da Leitura apresenta metas 
para 2011

Este ano, o Hora da Leitura, 
programa que faz parte 
da incubadora social do IC, 
apresenta algumas novidades. 
Uma delas é a contratação 
de novas estagiárias do curso 
de Pedagogia ou Letras, 
totalizando 10 mediadoras 
de leitura. Atualmente, 
o programa conta com sete escolas, entre estas estaduais e 
municipais.

Já as metas do Hora da Leitura para 2011, pode-se destacar: formação 
de 1.000 leitores mirins; capacitação das 10 mediadoras de leitura 
e estagiários universitários nas áreas correlatas; inauguração de 
biblioteca comunitária em Nova Iguaçu e aprovação  no Programa 
no Edital do CMDCA – Rio a fim de receber doações via incentivo 
fiscal.

O Programa tem como objetivo incentivar a leitura em larga escala 
nas periferias e comunidades de baixa renda, através de dois 
pilares: Sala de Leitura e Biblioteca do Bairro.
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“ Todos nós devemos nos preocupar com os problemas sociais exis-
tentes no mundo, tendo consciência de que fazemos parte dele”                                                                     
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Projeto Som da Vila é inaugurado em São João de 
Meriti

(Prof. Edione Cabral – Coordenador do Espaço Cidadão, um dos 
programas educacionais do Instituto da Criança ).

Pedro Werneck


