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Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui!

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE

GOLFINHOS ACESSIBILIDADE
O projeto de acessibilidade tem como objetivo criar um programa para incluir as pessoas com
deficiências nas atividades físicas, psíquicas e social, pois acreditamos que essa ação vai trazer
inúmeros benefícios e mais inclusão para a região da Baixada Fluminense. O grupo de estudos e
pesquisas do Golfinhos da Baixada já iniciaram seus trabalhos pois acreditamos que essa ação vai
agregar novos conhecimentos.
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GOLFINHOS ACESSIBILIDADE
Seguindo nosso trabalho de empatia para o
desenvolvimento do programa de acessibilidade,
visitamos o Instituto Neurodiversidade que fica
aqui em Queimados e tem como missão,
transformar vidas através da atividade física, da
arte e da cultura. Fomos atendidos pelo Professor
João Lucas Lima e tivemos uma conversa muito
esclarecedora. Temos buscado conhecimento
através de bibliografias e também com pessoas
que já realizam este tipo de trabalho e que vivem
na prática os desafios impostos pela sociedade a
pessoas com deficiências e síndromes.
Visitamos também a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) que se “caracteriza-se por
ser uma organização social, cujo objetivo principal
é promover a atenção integral à pessoa com
deficiência intelectual e múltipla. A Rede Apae
destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade,
estando presente em mais de 2 mil municípios em
todo o território nacional.” Fomos atendidos pela
Presidente Waldira que dividiu conosco um pouco
da experiência vivenciada na Apae de Queimados.
Em cada visita a nossa equipe tem aprendido mais
para elaboração deste novo programa.

GOLFINHOS SOLIDÁRIOS
Desde abril de 2020, a natação vem dando lugar a
solidariedade com a frente Golfinhos Solidários, e no meio
disso tudo, encontramos pessoas e instituições dispostas a
transformar a vida das famílias da Baixada Fluminense.
Completando 1 ano dessa atuação, o Instituto Phi se juntou a
nós em prol desta causa tão nobre, que é a luta contra a
fome e o 2º dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.
Agradecemos imensamente a todas as pessoas que estão
participando de nossa campanha Nos ajude a ajudar, em
especial a Gisane Bazet, que mobilizou em média 200
funcionários da empresa Servimed na arrecadação de
alimentos. Junto dessas doações, não vieram apenas
alimentos, mas sim, amor, carinho e afeto. Ficamos muito
felizes por terem escolhido o Golfinhos da Baixada para
receber essas doações.
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SALA MULTIUSO
A exposição virtual e coletiva “Estação das Águas”
foi o primeiro projeto realizado na sala multiuso
reformada. Na sala foram desenvolvidas as
reuniões preparatórias e estratégicas para o
lançamento da exposição. Acreditamos que este
novo espaço será um ambiente para troca de
experiências e novos aprendizados. Além disso,
temos a expectativa que em um futuro próximo,
esta sala passe a ser um instrumento integrante
das aulas de natação, ou seja, além da carga de
aulas práticas os alunos passarão também a ter
outras atividades educacionais.

REUNIÃO COM OS AMIGOS DOS GOLFINHOS
Iniciamos um projeto piloto
com alguns Amigos e Amigas
dos Golfinhos. Com o
objetivo de realizar reuniões
frequentes para apresentar
de forma transparente e
sucinta
as
atividades
realizadas no mês anterior.

JUNTE-SE
A NÓS

Amigos dos Golfinhos
“Me chamo Silvio e minha profissão é pintor profissional. Para mim é
motivo de muita alegria fazer parte dessa obra, saber que estou
contribuindo para uma cidade melhor, com mais oportunidades para as
nossas crianças e adolescentes. Minha ajuda é dar cor a essa sala, assim
como o projeto Golfinhos Educação dará sonhos a esses alunos, e
seguimos acreditando em uma vida mais justa e colorida.”

SILVIO
AMIGO DOS GOLFINHOS
PARCEIROS
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APOIADORES LOCAIS
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