Relatório Anual de Atividades 2018

O Instituto Bubonem Cultural, teve em 2018 um ano de plena
atividade onde podemos destacar:
Exposição de Cédulas do Mundo. ( Wet & Wild ). Mai/18
A exposição foi organizada com
mais de 300 cédulas de 90 países
de todos os continentes e contou
com a presença de 30 escolas e
mais de 800 crianças que
visitavam ao parque Wet & Wild
na cidade de Itupeva durante
duas semanas de maio.
A exposição contou com monitores, fruto de um convênio feito coma
CEUNSP que o que permitia que os alunos fossem acompanhados de
estudantes de história para dar maiores explicações sobre as cédulas.

Exposição de Cédulas do Mundo. (Prefeitura Municipal) Jun/18
A exposição foi organizada de
forma a mostrar mais de 400
cédulas de 96 países de todos
os continentes com o
propósito de mostrar a todos,
mas especialmente a crianças
e jovens as principais
características de cada país,
sua fauna, suas riquezas, seus
líderes e seus momentos históricos contadas em suas cédulas.
A exposição realizada em junho
de 2018 e contou com a vista de
mais de 3000 crianças de 12
escolas da cidade de Itu.
A inauguração contou com a
presença do prefeito, diversos
vereadores, secretários além de
instituições como o Rotary Club e
a CEUNSP, com a qual o Instituto
desenvolveu um convênio para
utilizar seus estudantes para
mediar a exposição, apoiando
alunos e os professores.

Palestras de Astronomia.
Durante o ano de 2018
foram
desenvolvidas
palestras de astronomia
para colégios e grupos de
estudo, entre os quais
podemos destacar Grupo
Mosaico, Colégio Anglo e
Rotary Club de Itu. O objetivo da palestra foi não apenas de instruir
em astronomia, mas também fazer um link entre a astronomia e uso
de matemática, proferidas por um dos fundadores do Instituto
Bubonem, Walmir Scaravelli.
Selo Social
O Selo Social é uma
certificação concedida pelo
Instituto
Abaçai
para
empresas, órgãos públicos e
instituições do terceiro
setor
que
tenham
desenvolvidos
trabalhos
relevantes para a sociedade.
O Instituto Bubonem Cultural teve seu trabalho reconhecido em 2018
pelas ações desenvolvidas e documentadas neste período.

