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Novo curso: Auxiliar Administrativo
Já iniciaram no NCC Belém as aulas
do curso de Auxiliar Administrativo,
que tem como patrocinador o Instituto
Cyrela. As aulas de Leitura e produção
de textos são ministradas pela
professora Ana Paula. Já as aulas de
Comportamento Organizacional são
com o professor Carlos Medina. A
professora Izabel Cristina ensina
Relação humana e ética no trabalho. A
professora Gisiane Schneider Ferreira
ensina Informática Básica e o professor
Carlos Medina compartilha seus

conhecimentos em Introdução ao
ambiente organizacional e
administrativo.
As aulas iniciaram no dia 02 de abril.

Bibliobyke já é realidade
O projeto de incentivo à leitura
“Bibliobyke” já é realidade na NCC
Belém desde o dia 01 de março. A
iniciativa é do Departamento de
Projetos com a escola Mathias
Albuquerque. O objetivo é incentivar a
leitura por meio do empréstimo de
livros.

NCC Belém participa de ação da Gestão Pública
Teve apresentação de dança criativa,
roda de capoeira e ação de incentivo à
leitura, no dia 03 de março, na Praça
Central de Belém Novo. E a NCC Belém
esteve presente. O projeto foi da
subprefeitura do bairro, com o objetivo
de aproximar a gestão pública da
população.

Contação de história - No dia 20
de março aconteceu um momento
especial para 25 crianças da NCC
Belém. Na editora Léia Cassol
houve Contação de História, com o
objetivo de incentivar a leitura. As
crianças retornaram ao NCC Belém
muito alegres e encantadas.

Dia da Água - Para comemorar o
Dia Internacional da Água, no dia
22 de março, na estação de
tratamento de água do DMAE,
localizado no bairro Moinhos de
Vento, os educandos participaram
de várias atividades com materiais
recicláveis, contação de histórias,
teatro, show: "Caminho das
Águas", um show interativo, onde
todos cantaram e se divertiram.
Teve também piquenique coletivo.

Reconhecimento - O NCC Belém
recebeu reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido. A
solenidade aconteceu no dia 29 de
abril, no Centro de Treinamento
Banrisul / Serraria, com a presença
dos 901 alunos do curso MBA em
Gestão Bancária e Competitividade.
Participaram integrantes da
diretoria da ong, professores da
Unisinos, colaboradores da Ong e
alunos que são funcionários do
Banrisul..

Alunos de carpintaria fazem formatura
Mais um sonho realizado para os
jovens que participaram do projeto
Construindo um sonho – Carpintaria. A
cerimônia de formatura aconteceu no
dia 19 de março, com a presença dos
alunos beneﬁciados, colaboradores e
moradores do condomínio TerraVille. O
curso teve 120 horas de duração e foi
desenvolvido de janeiro a março.

Feira do Peixe - A NCC Belém esteve
presente na Feira do Peixe em
Belém Novo, no dia 29 de março. O
evento aconteceu na Praça de Belém
Novo, organizado pela
subprefeitura. Na ocasião, houve
ação de incentivo à leitura, com a
Bibliobyke, e aulão de capoeira.

NCC Belém participa de Seminário
O NCC Belém esteve presente, no dia
28 de março, do Seminário Desaﬁos e
Resultados do Terceiro Setor, promovido
pela Parceiros Voluntários na Federasul.
Voltado para lideranças da sociedade
civil organizada, o objetivo da iniciativa
foi promover compartilhamento do
aprendizado e avaliação dos resultados
do curso "Educando para a
Transparência 2017". O evento contou
ainda com apresentações culturais e a
palestra "Comunicação no Terceiro
Setor: transparência além da prestação
de contas".

Piquenique - O Piquenique de
Páscoa aconteceu no dia 7 de abril,
na Praça de Belém Novo. Foi um
momento de integração e diversão
entre os educandos, diretoria,
colaboradores e familiares, com
contação de histórias do livro
Adivinha quanto eu te amo, de Sam
McBratney - Ilustração Anita Jeram.
Teve futebol, lanche e doces
entregues pelo coelhinho da
Páscoa.
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