
O tão esperado mês de dezembro chegou e com ele aquela vontade de descansar. Nada

mais justo, afinal, após um ano de trabalho é o que se espera.

Muito bem, mas estamos em plena pandemia e assim como uns querem descansar, outros

não querem parar, pois ficar recluso e sem atividade é no mínimo desanimador e como o

“Show tem que Continuar”, a Diretoria decidiu, com a anuência dos Madrichim, dividi-los

em dois grupos para que as atividades dos Chanichim não fossem interrompidas. E o

objetivo foi alcançado.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

Esperamos que 2021 traga esperança de tempos melhores e nos devolva a tranquilidade e

restabeleça a paz tão almejada.

Desejamos a todos um bom ano.
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No dia 03 de dezembro é comemorado o Dia

Internacional da Pessoa com Deficiência e o Grupo

Chaverim produziu um conteúdo especial para

mostrar os talentos revelados pelos atendidos durante

o ano.

Foram quatro publicações contendo os participantes:

Daniel Beresin tocando piano, Juan José Pezo

dançando em sua cadeira de rodas, Ilan Sister

declamando um poema de Carlos Drummond de

Andrade e Leandro Birnbach com seus poemas

autorais que sempre compartilha com o Chaverim.

O objetivo desta data é refletir e pôr em prática os

melhores métodos para garantir uma boa qualidade

de vida e dignidade para todas as pessoas que

possuem algum tipo de deficiência.

CHAVERIM MOSTRA SINGULARIDADES DOS
PARTICIPANTES NO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

OFICINAS E ATIVIDADES UTILIZAM JOGOS PARA REFORÇAR
CONTEÚDO DO SEMESTRE

Os jogos e brincadeiras têm sido os 

 preferidos de nossos participantes nas

oficinas e atividades.

Além da diversão, os jogos usados trazem

conhecimentos gerais e relembram

assuntos já discutidos anteriormente, como

foi utilizado  na oficina Eu e a Psi.

Os voluntários fizeram um Jogo do Milhão

com os temas realizados nas oficinas do

semestre para testar a memória de nossos

participantes.

As brincadeiras exercitam a memória e

conhecimento dos participantes, além de

também promover a competitividade e

trabalho em grupo, já que todos precisam

esperar seu momento para responder.



O final de ano no Chaverim foi um pouco diferente desta vez, decidimos manter

as atividades sem ter um período de descanso de dezembro, assim, aqueles que

não podiam viajar e passear também podiam se entreter, mesmo com as

limitações que o distanciamento social está nos trazendo.

A nova equipe se solidificou e está muito empenhada e cada vez mais

conhecendo quem faz parte da Família Chaverim.

2021 promete ser um ano com desafios, com o compromisso de realizarmos um

belíssimo trabalho e com novidades para todos!

Debora Freund Deutsch - gestora

Feliz 2021!

PARTICIPANTES E FAMÍLIAS COMPARTILHAM A
COMEMORAÇÃO DE CHANUCÁ VIRTUALMENTE

Neste ano de 2020, as festividades ficaram

marcadas pelas celebrações virtuais. E

com a  festa de Chanucá do Chaverim foi o

mesmo.

Os familiares e participantes

compartilharam no grupo da plataforma

WhatsApp, o acendimento das velas em

suas chanukiot, os desejos de boas festas

além das atualizações dos preparativos de

cada um.

Dessa forma, os compartilhamentos

fizeram com que pudessem se sentir um

pouco mais próximos  e também

demonstrou o avanço da autonomia dos

participantes em usarem as redes sociais e

meios tecnológicos com mais facilidade.


