A A
FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCíOEDÜCATlVO AO /UJOtESCENTE

ACORDO DE COOPERAÇÃO N® 005/19-AMSE
PROCESSO SDE N® 2077/19
2° TERMO DE ADITAMENTO DE COOPERAÇÃO QUE
CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO CASA-SP E FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP E INSTITUTO PAPEL
DE MENINO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PANIFICAÇÃO NOS
CENTROS HOJE SUBORDINADOS À DRMC POR FORÇA DAS
ALTERAÇÕES TRAZIDAS NO BOJO DA PORTARIA N°
671/2020,

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei n® 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações
que lhe foram introduzidas, com sede na Rua Florêncio de Abreu n“ 848, Luz, São Pau!o-SP, CEP
01030-001, inscrita no CNPJ/MF sob n“ 44.480,283/0001-91, neste ato representado pelo senhor
Secretário da Justiça e Cidadania, FERNANDO JOSÉ DA COSTA, respondendo pelo expediente
da FCASA-SP, e pelo senhor AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, Diretor Administrativo nomeado
nos termos da Portaria Administrativa n° 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA e
INSTITUTO PAPEL DE MENINO, com sede na Rua Conselheiro Saraiva,498 - Santana - CEP
n® 02037-021 São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n** 10.398.480/0001-44, neste ato
representada pela Senhora SILVANA GOULART URBAN I, portadora da cédula de identidade
com RG n® 21.134.733-4 e Inscrita no CPF n® 143.660.938-04, celebram o presente Termo de
Prorrogação de Cooperação, mediante as seguintes cláusulas:
CONSIDERANDO que entre as partes foi firmado o Acordo de Cooperação de n® 005/19-AMSE,
assinado em 01/08/2019,
CONSIDERANDO a alteração da subordinação hierárquica dos centros que antes eram
subordinados a DRM i, e a partir da publicação da Portaria Administrativa de n® 671/2020
passaram a ser subordinados a DRMC,
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CONSIDERANDO que há interesse das partes em dar continuidade a supracitada Cooperação e,
CONSIDERANDO a alteração do Plano de Trabalho com extensão da carga horária para 63 horas
e o atendimento de adolescentes a partir de 16 anos de idade.
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RESOLVEM PRORROGAR o referido instrumento, bem como RETIFICAR a CLÁUSULA
PRIMEIRA-DO OBJETO e a CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRADo Objeto
1.1 Da alteração do Plano de Trabalho para que nele conste o aumento da carga horaria do
curso para 63 horas e o atendimento de adolescentes a partir de 16 anos de idade.
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CENTRO OE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOIESCENTE

CLÁUSULA SEXTA
Da Vigência
6.1. A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de
agosto de 2021 e com término previsto para 31 de juiho de 2022, podendo ser prorrogado
no prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
6.2. No prazo máximo descrito no item 6.1, está suprimido o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses referente à primeira vigência, qual seja, do período de 01 de agosto de 2019 a 31
de juiho de 2020 e à segunda vigência, no período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho
de 2021.

Ficam RATIFICADAS as demais Cláusulas constantes do Acordo de Cooperação de n® 005/19AMSE e ANEXO I - PLANO DE TRABALHO, não conflitantes com o presente Instrumento.
E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente Termo de Cooperação em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, ÒO

de julho de 2021.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA-SP

FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP

AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

TESTEMUNHAS:

Tatiane Regina Faula Horta
Chefe se Seção

Alessandra Batista Leite
Gerente Técnico
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APRESENTAÇÃO
O instituto Papet de Ntoníno (IPM) desenvolve projetos de educação,
capadfaçâo profissional e oficinas diversas para jovens vulneráv^s a
críminatidade e desigualdacte social. O fPM une voluntários e Iniciativas de
pessoas jurídicas pam ajudar e apresentar o ^abalho e a educação oomo
ferramentas de mudança e Indusâo soctaf para jovens Internos na Fundação
Casa.
No Brasli, apenas 9% dos egressos conseguem estabelecer uma vida digna
junto a sociedade Fonte: Unmmidade Feirai do Tocantins. O objetivo iPM é
aumentar este número, com a responsabilidade de transformar o Brasil em um
pais mais justo e seguro.
JUSTIFICATIVA
O Brasil possui a terceira maior popula^o carcerária no fmmdo, 70% estão
presos no Estado de São Pauto i^te: CNJ, Esta realidade existe por alguns
motivos, consideramos os principal a fálta de educação, a desigualdade social
e a falha no sistema em recuperar pessoas em situado emerigencíal (falta de
oportunidade, fome, fialta de educação básica).
0 projeto em desenvolvimento visa auxiliar o jovem a construir sua vida e
sonhos, a realizar e conquistar com muito trabalho e ensino. O adolescente, ao
sair da Fundação Casa, ó reprimido pela sociedade, falta acesso à educação
de qualidade, geralmente a que está disponível é desinteressante, falta de
trabalho e oportunidades, o retomo ao ambiente que o criminalizou.
Pretendemos, dentro da Fundado Casa, ínidar um retadonamento de
confiança, ensino e trabalho para cada jovem ter a oportunidade de abandonar
a crím&ialklade e reconstruir a sua história com educação e oportunidades de
trabalho.
OBJETIVO GERAL
Curso Básico em Panificaçâo • Oferecer ao Jovem em cumprimento de
medida sodoeducatíva na Fundação CASA acesso ao curso Básico de
Panificaçâo, para obter ctmheolmentos técnicos no preparo de massas, pizza e
pão de queyo, pre^^rando o adolescente para uma dinânUca de trabalho nessa
área.
Promover reflexões de desenvolvimento pessoal, abordando valores humanos,
com o propósito de g^r mobilização, ação e transformação a partir da
participação a engajamento dos aiunos, despertando novos comportamentos e,
com Isso diminuindo as possibilidades de avanços para o contexto da
criminalidade.

im^iNsnTVTo pApa de menino
ItUifcOOflsaHElltO SUtMV/l 4tS8 • CEP: 02037<021 - SANTANA - SXO PAULO -SP
OIPJ: 10Jd8.4SO/fi001<«4
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Capacidade de trabalhar em equipe ofm iniciativa, criatividade e
eoc^iíidâde;

Atenção às normas de segurança, higiene e saúde;
Organizar a área de trabalho e matérias-primas na área de
produção;
Executar as boas práticas de manipulação de alimentos;
Operar com segurança os equipamentos e maquínários;
Manusear as principais matérias-prim^ do setor de panificaçâo;

•

Proporcionar qualificação básica profissional para o ingresso no
mercado de trabalho;
Capacitação para o desenvolvimento de uma economia familiar;
Desenvolver competêndas emocionais e autoconhedmento;
Consdenttear sobre a possibilidade de mudança de perspectiva
de vida;
Certificar os alunos do cutso de panificaçâo básica.

Manutenção e conservação das máquinas, equipamentos e utensílios
instalados pelo Instituto Papel de Menino para a realização do Curso Básico de
Panificaçâo em comodato entre os partícipes.

METODOLOGIA
Toda aula terá seu momento exposítlvo, orientando o adolescente em cálculos
básicos necessártos para a formulação das receitas. Apresentando conteúdo
técnico de cada ingrediente o suas importâncias na ef^oração de cada pão.
Além de terem um bom exercido prático onde terão contato com equipamentos
industriais de uma padaria, onde poderão se aprmdmar multo da realidade do
dia-e-dia de uma padaria.
Ao finai de cada aula, os próprios alunos avdiarâo os resui^os obtidos como
o proposto peto professor. Conhecendo assim os principais defeitos dos pães e
também elaborando na prática quais melhorias podem ser implantadas.
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desenvolvimento pessoal e o trabalho podem ser a conexáo de uma nova
configuração de vida, de forma que a criminalidade não seja mais uma
possíblidade de "ascensão social".
DATA INÍCIO
01/08/2021 - De acordo com o ciclo proposto pelo Centro.
DATA FIM
31/07/2022

CARGA HORÁRIA
63 horas.
Devido ao processo de preparo, fermentação e cocção da massa, as aulas
práticas necessitam de 4h26 de duração semanais, totalizando 42h60. Já as
20h50 restantes serão empenhadas no desenvolvimento pessoal dos
adolescentes, segregadas em aulas semanais com 2h05 de duração.

NUMERO DE TURMAS
No penodo de um ano conseguiremos formar 8 turmas de acordo com os ciclos
de ensino de cada Centro

NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS
Conseguiremos atender 10 adolescentes, a partir de 16 anos, por turma.
Totalizando em um ano 80 alunos formados.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Através do curso Básico de Panificaçâo e do processo de desenvolvimento
pessoal/profissionat, pretendemos atingir os seguintes objetivos:
• Desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático para o
preparo dos pães;
IPM - INSTITüTOPAPa OE MENINO
flÜA: eONSELHfWO SARAtVA. 498 - C6P: 020374)21 - SANTANA - SÃO PAUUO - SP
CNPi-10.398.480/0001-44
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CRONOGRAMA DE AULAS POR CICLO

1* auta - Apresentação
2^ aula - História e Teoria genal dos Pies - Balanceamento e Medidas
3» 0 4* aula - Pão francês - Prática
5* © 6* auia -Variantes pâo francês-Prátlca (baguetea simples/recheadas)
7* 6 0® aula - Prática do pio doc© (hambúrguer e hot-dog)
d® elO® auta - Variantes do pâo doce (roscas, sonhos e docas)
11® aula - Pizza e pâo de queijo
12* aute afê a 19® * conteúdos para o desenvolvimento de competências
emoQona^t autoconhecimento.
20® - Formatura

RECURSOS MATERIAIS

Atém de todos os equlpamenic^ que serão fomeddos, o Instituto Papel de
Menino encaminhará Junto ao prc^essor o material e ínsumos de cada auta.
Abaixo segue lista referente às massas bases (Salgada e Doce).

INGREDIENTES DE

%

Porcentagem por Aula
Farínha

lom

Agua

€0%

Fermento seco

3%

Açúcar

3%

Sal

2%

Gordura
Leite em pò
Ovo

3%
15%

Meihorador

1%

2%

Polvilho Azedo

lOOOg

óleo

190g

Leite Integral

200g

Queijo Minas Mela Cura

600g

Frios para rechear os pies
Salsicha para Hot Dog
Creme de Confeiteiro
Chocolate forneável para pães doces
ICHI—Msinwo
RUA: COItSafCtRO SARAIVA, 4S8«(»): ia0374»l~SANrANA--^ PAUtO -SP
CNN; 10J9t 4AQ/0001-44
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AVALIAÇÃO

Os alunos sarâo oon^nuamente avaliados para a verificação da aquisição das
competêndas previstas.
Os critéric» de avaKaçâo continiiada terão como príncipets compor^tes a
realização e participação nas ^refas propostas, a capacidade de resolver
problemas, de en^ntar e superares desafios durante as aulas.
Serão cK^nsIderados nos processos de avaliação, as atitudes apresentadas
frente às diãculdades, a capacidade de trabalhar em equipe, a inidattva e a
criatrvfdade, a responsabilidade no manuseio dos equipamentos.
Como instrumento de avaliação os facilítodores do curso acompanharão o
desempenho das habilidade e competências exercidas nas situações teóricas
e piãticas propetas.
Além disso, o Instituto Ptq»! de Menino certificará os participante do Curso
Básico de Panificaçâo que obtiverem preença mínima de 75% ne aulas
ministradas.

§ s
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Aula ,

aula:
Apresentação

1 Çonteúdo/Òbletiyo|i

Recursos i :
1
i ‘ 1 :

Metodologia

Essa aula visa proporcionar um

Apresentação geral: nome,

ambi^te aoalhedor para que todos

cidade, idade, sonho,

se conheçam e entendam o oi^etívo

perrengueetc.

Folhas de sulfite, lápis.
borracha, apontador, giz e
. apagador, notebook, caixa
i
de som, muftirntdia, pen

e a metodologia (to curso.
Provocação: como você

1
*

drive, extensão.

estará daqui 20 anos?
A primeira aula do curso define os

Aula explicativa, definindo

Folhas de sulfite (lousa),

diversos conceitos presentes na

todos os conceitos em lousa.

pincel atômico, lápis e

panificaçâo, explicando a tonçâo dos

seguida por uma parte

apostilas.

Conceitos de Panificaçâo e como fazer o

ingredientes encontrados nas

prátíca, onde os alunos

Cálculo do Percentual do Padero

receitas e ensinando como eaiodar

calculam 0 peso dos

0 peso de cada ingrediente a pcyiâr

ingredientes de diversas

do percentual do padeiro.

receitas.

2i aula:

Essa auia procura trabalhar a
Identidade pessoal de cada um,
3* aula:
Identidade

traçando uma autorefiexâo e como
eles se enxergam. 0 que eles
pensam sobre eles mesmo, 0 que

1
|
í

Contaçio de hist^ia,

Folhas de sulfite, iápis.

desenho (autorretrato do

borracha, apontador, gíz e

rosto) escrever

apagador, notebook, caixa

características que os

de som, mídtlmldla, pen

definem.

drive, metensSo.

1 s8o e ii3o mostram e o que dizem
1 sobre deles.
1

i1

Enstoar como produzir o pâo francês

Cálculo da receita, pesagem

Farínha, gelo, sal, açúcar.

a partirdes ingredientes básicos.

dos ingre(fientes, preparo da

gordura, melhorador,

massa, dIvIsSo, fermentação
e cocção. No Ijm da auia

fermento, fHos e
equipamentos da padaria

degusta-se o produto finai

escola.

A^aula:

j
1

Pio Francês

pronto.

1
L

.

1

)
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Siaula:
Onde você está?

Essa auta visa ilustrar para o

Pensar qual é a estatística e

Folhas de suHíte, iápis,

adolescente sua alta vulnerabilidade

probabilidade real do êxito

borracha, apontador, gtz e

diante da escolha que o tevou à

da criminalidade e conv)

apagador, notebook, caixa

privacio de liberdade e suas

suportar as pressões da

de som, multimídia, pen

consequências pós cumprimento de

realidade lá fora.

drive, extensão.

medida socio8ducatÍva>
Vivência: quando você sair,
quais serão as dificuldades
que podem te privar da
liberdade? (Ftla das
adversídades)

Siaula;

Ensinar como produzir o pSo de

Cálculo da receita, pesagem

Farinha, gelo, sai, açúcar,

baguete e a baguete recheada a

dos Ingredientes, preparo da

gordura, melhorador,

partir dos ingredientes básicos.

massa, divisão, fermentação

fermento, frios, gergelim e

e cocção. No fim da auia

equipamentos da padaria

5 2

de^st8>se o produto final

escola.

ü o

Saguete

lo §

pronto.

7i auta:

0 mundo é penswio

Entender ccmio o sistema

Vivência: cepo d'água.

eomÔmlco (marketing, internet

Folhas de sulfite, lápis,

Relembrar o que foi

borracha, apontador, giz e

redes sociab, mercado, TV, cores

discutido na semana passada

apagador, copo com água e

etc) controla nossas açóes e desejos.

sobre as estatístlf^ da

sal, notebook, cabra de som,

criminalidade. Roda de

multimídia, pen drive,

conversa com dados e a

exterrsite.

sensação das cores. Finalizar
com um poema a partir da
cor.
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8> auta:

Ensinar como produzir os pies de

Cálcuio da receita, pesagem

Farirtha, gelo, sat, açúcar,

cachorro-quente e hambúrguer a

dos ingredientes, prepam da

gordura, melhorador,

partir dos Ingredientes básicos.

massa, divísio, fermentação

fermento, leite em pó, frios,

e coc^o. No fim da auia

salsichas, gergelim e

degusta-$e o produto final

equipamentos da padaria

pronto.

escola.

Construção de um mapa que

Folhas de sulfite, lápis,
borracha, apontador, giz e

Pio de Cachorra-Quente e Hambúrguer

Continuar a focalizado do
SHiauIa:

Pensamento de mundinhoe de mundio

adolescente frente a sua realidade^

parta da sua ddade, estado,

visando uma ampliação geográfica e

pais e mundo, para entender

apa^cbr e bolinhas de

cridca sobre suas ações e contexto.

suas origens, ampliar a visão

borracha, notebook, caixa

Pensar saídas do ciclo da

que se tem do mundo e suas

de som, multimídfa, pen

olminalidade e quais escolhas

diversas possibilidades. Jogo

drive, extensão.

levam a gente para os lugares bons

da boiinha, reladonar com as

e ruins.

qualidades necessárias para
uma nova visão.

iO>aufa:
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Ensinar como produzir pies de

Cálculo da receita, pesagcsn

Farinha, gelo, sal, açúr^r,

massa doce e sonhos assados

dos ti^iedientes, preparo da

gordura, melhorador,

redNeados a partk dos ingredientes

massa, divisão, fermentação

fermento, creme de

básicos.

e cm^ão. No fim da auia

confdteiro esn pó, telte,

degusta-se o produto final

leite em pó, ovos e

«> stl

pronto.

equipamentos da padaria
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Pies de Massa Doce
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escola.

lit aula: Poder

Ganancta XAmbtçSo

Problematízar o que é o poder, por

Exibição de um vídeo, sobre

Folhas de sulfite, lápis,

que se quer? 0 que ele é e como

0 tema, discutir sobre qual

canetinhas,borracha,

Isso afeta o seu propósito de vida, o

foi a mensagem que ficou.

apontador, giz e apagattor,

que será deixado no mundo pelo

Diferença entre ganânciae

notebook, caixa de som,

adolescente (Qual a sua obra?).

ambição para o alcance dos

mulfimídia, pen drive,

obJetivDs (Ihistração da

extensão.

escada e da rampa). Escrever
no papet quai a estratégia
(passo a passo) para a

■? £

)

)

1

conquista de sonhos e
objetivos.

Í2> aula:

Ensinar como produzir pizzas a partir
dos ingredientes básicos.

Ptea

Cálculo da receita, pesagem

Faiinha, sal, açúcar,

dos Ingredientes, preparo da

gordura, melhorador,

massa, divislo, fermentação

fermento, ovos, frios,

e cocção. Preparo do molho

tomates e equipamentos da

de tomate. No fim da aula

padaria escola.

degusta-^ o produto Rnal
pronto.

Proporcionar uma discussão sobre:
0 <)ue é ser homem? 0 que me

13* aula:

define enquanto homem? Através
das estatísticas de mortalidade,
vioiênda e suicídio masculino,

Constru^o do masculino

apontar que a violência na qual o
homem se forma, é a causa do
encarceramento.

Vídeo: 0 silêncio áús

folhas de sulfite, lápis,

homens. Percepçdes e

borradta, apontador, giz e

cof^derações sobre o

apagador, vídeo, cola,

documentário. Provocação:

tesoura, revista, notebook,

0 que define uma

caixa de som, artensão,

masculinidade tóxica? Pensar

multimídia, pen drive.

o ^

a vioiênda contra a mulher,
assédio, traição e a no^o do

atn ío
SCM

medo na fnfSnda. Através de

i
1
I
i
CO

ojrte e colagem de revista^
construção de um mosaico
do significado de
masculinidade.

14Sau(a:
Pão Francês e Baguete - Repetido

0$ alunos farSo toctos os processos

Cálculo da receita, pesagem

Farinha, gelo, sal, açúcar,

da produção do p3o fmncês e da

dos ingrediente, preparo da

gordura, melhorador,

baguete sem ajuda do professor,

massa, divisão, fermentação

fermento, frios, gergelim e

como forma de avaliação.

e cocção. No fim da aula

equipamentos da padaria

degustasse o produto final

escola.

pronto.
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Construção de um novo
homem através de um
Perceber que para ser homem é
necessária uma transformação total,
159 auia:
0 novo homem

como: paciência, pensamento critico
sobre tudo, trabalho, estudo e
respeito.

desenho: os pés, mãos,
ombros, coração e mente
desse novo homem, andam,
fazem, carregam, sentem e
pensam o que? iogo: Sim,

Eolhas de sulfite, lápis,
borracha, apontador, gíz e
apagador, notebook, caixa
de som, muidmidia, pen
dirive, extensão.

Não, Talvez, Sempre.
Os alunos farão todos os processos

Cálcuio da receita, pesagem

Farinha, geào, sal, açúcar,

da produção de» pães de cachorro-

dos ingredientes, preparo da

gordura, melhorador,

quente e de hambúrguer sem ajuda

massa, divisão, fermentai^o

fermento, Idte em pó, fitos,

Pão de Cachorro-Quente e Hambúrguer -

do professor como forma de

e cocção. No hm da auta

satsidias, gergelim e

Rep^içSo

avaliação.

degusta-se o produto Rnaf

equipantentos da padaria

pronto.

escola.

Testemunho pessoal de

Folhas de sulfite, iápis,

169 auta:

Compreender o sentido do tiabalho,

179 auia:
0 sentido do trabatho

sua Importância sodal/pesso^ e o

pessoas com histórias

borracha, apontador, giz e

que caracteriza essa ação. Entender

semelhantes, no intuito de

apagador, notebook, caixa

novas poss^ãdades, vocação e

tornar real e |»atpável o

de som, muitlmidia, pen

ferramentas, para que a

trabalho e a ^ucação. Jogo

drive, extensão.

criminalidade não seja uma opçlo

da transformado de objetos

lâWi Ui
^

de tdda. Relembra a noção de

existentes em outros,

2* ^^

processo e construção para uma

visando a criatividade e as

vida de conquistas sólidas.

novas possibilidades com o
que se tem na mão.
Cálcuio da receita, pesagem

Farinha, gelo, sal, açúcar,

da produto dos pães de massa

dos In^edientes, preparo da

gordura, melhorador,

doce e de sonhos assados recheados

massa, divisão, fermentação

fermento, creme de

sem ajuda do professor como forma

e cocdo* Ho fim da aula

cortfeitelro em pó, leite,

de avaliação.

degusta-se o prtxluto final

leite em pó. ovos e

pronto.

equipamentos da padaria

aiunos ^rlo todos os processos
189 aufo;
Pâes de Massa Doce * Repetição

escola.

íá 3
? 5
T-

£

s s
= §
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19s aula;

Trabalhar práticas específicas para a
construção de um sujeito no

A$ boas práticas do mercado de trabalho

mercado de trabalho. Como a$
estrat^ias e ferramentas oxr^s
podem propordonar a concretização
do trabalho e estudo.

Folhas de sulfite, lápis,

Realizar um tírcuito com
dinâmicas direcionadas à

borracha, apontador, giz e

orientações de boas práticas,

apagador, notebooKr caixa

como; vestimenta e higiene

de som, multimídia, pen

pessoal; linguagem na
entrevista de emprego;

drive, extensão.

responsabilidade e rotina;
construído do currículo e
orientação profissional.

20* aula:
Encerramento e Pão de Queijo

21* auia:
ResumSo

Ensinar como produzir 0 pão de

Cálculo da receita, pesagem

Polvilho azedo, sat, óleo,

queijo a partir dos ingredientes

dos ingredientes, fnreparo da

leite, ovos, queijo meia cura

básicos. No fim da aula será

massa, divisão, fermentação

e equipamentos da padaria

conversado com os alunos sobre 0

e coc^o. No fim da aula

escola.

que acharam do curso e no que

degustasse 0 produto finai

acreditam que este possa ajudá-los

pronto enquanto a conversa

"láfora‘^

ocorre.

A partir de tudo que foi abordado,

Trazer tudo 0 que foi

Folhas de sulfite, lápis,

trazer novamente para a discussão,

produzido pelos

borracha, apontador, giz e

gm so
a

no objetivo de recai^tar cada

adolescentes, afim de

apagador, notebook, caixa

$ Ç

ponto principal que foi debatido

relembrar e solidificar 0

de som, multimídia, pen

durante 0 curso toda

conhecimento que foi

drive, extensão.

apresentado.

22* auia:
Formatura

Será entregue aos alunos que

Convidar 0$ familiares para

Kit básico de panificaçâo

participaram de aulas suficientes um

participar nesse dia junto ao

(copo medidor, um pacote

certificado e um Mt básico para que

adolescente na cerlmÕnla.

de fermento biológico, um

possam produzir 0$ pSes vistos em

pacote de melhorador de

aula nas suas casas.

farinha) e certificado.
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