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NCC Belém recebe reconhecimento por serviços prestados
No 7° Fórum Municipal
do Mercado de Trabalho,
realizado em Porto Alegre,
o NCC Belém foi agraciado
com a Medalha Floriceno
Paixão Mérito ao Trabalho.
Da solenidade participaram
a diretoria, colaboradores,
voluntários e alunos. Para a
entidade, o reconhecimento
é fator de orgulho e também
motivação para continuar
prestando serviços à comunidade. Na sede, localizada no
Lami, são atendidas crianças
e adolescentes com atividades esportivas, cuturais, artísticas e profissionalizantes,
valorizando o voluntariado e
a formação humana, com integração das famílias.

FEIRA DO LIVRO - No dia 9 de novembro os alunos do NCC Belém, integrantes do Projeto Apoio Educacional 3º e 4º
anos, acompanhados pelas educadoras,
participaram da Feira do livro de Porto
Alegre. O grupo assistiu à palestra do
autor Fábio Monteiro, que contou sobre
sua história de vida e motivação para
escrever e publicar sua obra. A Feira do
Livro de Porto Alegre é considerada a
maior da América Latina a céu aberto e
o NCC Belém tem tradição em frequentá-la. Em 2017, um grupo de alunos lançou o livro ABC da Vida no evento.

VISITA - As turmas de alunos do Curso
Auxiliar Administrativo do NCC Belém,
acompanhadas pelo corpo docente, no
dia 07 de novembro realizaram uma visita à indústria De Sírius, situada no Distrito Industrial de Alvorada/RS. O objetivo
foi aprimorar e verificar na prática os
conhecimentos adquiridos nas aulas do
Curso. A empreendedora Sabrina Rosa
falou sobre sua história de vida, ressaltando a importância de aproveitar todas
as oportunidades que a vida oferece. As
visitas técnicas integram o currículo do
curso.

JORNADA DO HERÓI - O Núcleo Comunitário Belém recebeu, na tarde de
quarta-feira, 14 de Novembro, a jornalista e editora Sandra Veroneze para oficina literária Jornada do Herói. Da atividade participaram 23 adolescentes, dos
projetos trabalho educativo e auxiliar
administrativo. Durante a oficina, foram
desenvolvidas duas histórias coletivas e
também cada aluno desenvolveu uma
narrativa baseada na Jornada do Herói,
que contempla 12 passos e é amplamente utilizada no universo ficcional e
também para roteiros publicitários.

