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cuidado com a natureza e
a beleza das flores
A primavera ainda não chegou , mas a exuberancia da
natureza já é presente no CPCA. O verde das folhas, o
colorido e o perfume das
espaços

físicos

das

flores embeleza os

atividades

do

Centro

de

Promoção São Francisco de Assis. O prenúncio da
primavera se torna real, quando nas manhãs de
setembro vemos a beleza do amanhecer jubiloso das
flores e do sol que toca a terra gerando encanto e
transformação da natureza, avisando que a próxima
estação

do

ano

está

próxima.

A

natureza

desabrocha com ternura e vigor do criador.

se

Usina de energia solar é
instalada no CPCA
O cuidado com a natureza requer de cada ser
humano

um

responsabilidade

compromisso
e

sério

comprometimento

de
social.

Neste intuito de gerar energia limpa e contínua, o
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CPCA inaugura a sua usina de energia solar. Além
de gerar energia limpa, será um meio de reduzir
os gastos em energia, montante que poderá ser
empregado em ações sociais e transformação de
vidas, com cursos, palestras e formações para as
pessoas em vulnerabilidade.

sala de robótica é
inaugurada no cpca
O curso de robótica chegou para transformar o jeito de
ensinar e compreender o mundo da Tenoclogia e seus
necanismos. Jovens do CPCA, aprenderá novos jeitos de
trabalhar e lidar com o ensino. O curso desenvolve
raciocionio lógica, capacidade de construir robôs e
interação com a área de infomática, computação e
eletrônica. O mundo em desenvolvimento está em sua
volta.

Curso de corte e costura
dá o ponta pé inicial
Educadores e jovens
devem trabalhar juntos.

nO intuito de oportunizar um aprendizado na
área de corte e costura, bem como formar
jovens preparados para o mundo do trabalho, o
curso de corte e costura solidária inicia suas
aulas, com muita dedicação e compromisso.
Aprender uma profissão ajuda a transformar
pessoas e colabora na geração de renda dos
jovens e suas famílias.

laboratório de recuperação de
computadores ganha forma - CRC
- (Centro de recuperação de
computadores

O que parecia ser uma sucata, pode ganhar um novo
jeito e se transformar em equipamentos funcionais.
Isso se tornará realidade com o laboratório de conserto
e aprendizado de computadores e seus componentes.
O lixo para alguns, pode se tornar luxo para outros. Na
busca de ajudar pessoas e colaborar com o meio
ambiente, o curso de recuperação de computadores do
CPCA, vai proporcionar aos educandos um jeito novo
de pensar e trabalhar com as tecnologias e, seu
descarte de maneira consciente e transformadora.

Biblioteca realiza empréstimo
de livros para todos

As pessoas que desejam realizar leituras, fazer
pesquisas,

conta

com

uma

vasta

biblioteca

presente na sede do CPCA, na parada 10, da Lomba
do Pinheiro. As pessoas pode estudar no local, bem
como emprestar livros para trabalhar em casa. O
espaço funciona de segunda a sexta feira, durante
o dia. Vale a pena conhecer o espaço e fazer uma
experiência de Leitura e aprendizado. A leitura
munda seu universo e te leva a um mundo
desconhecido. As portas da biblioteca se encontra
abertas para te receber, com pessoas capacitadas
para lhe atender e ajudar.

atividades são retomadas
As atividades, projetos e ações no CPCA,
começam

a

serem

retomadas.

Com

a

vacinação bastante avançada e com todos os
trabalhadores vacinados com a segunda dose
da vacina contra COVID-19, gera segurança
para a retomada dos trabalhos, nos espaços da
instituição.

