
Resultados AVEC 2018 

É hora de avaliar o que foi o ano de 2018 e de formular novas expectativas para 
o futuro, com o compromisso de cumprir a missão da Avec. Pelo terceiro ano 
consecutivo, oferecemos as atividades da Liga da Robótica a crianças e jovens 
de escolas públicas de BH. Desta vez tivemos duas turmas formadas por alunos 
de várias escolas. Também ampliamos o número de escolas participantes do 
Esquadrão Quero-Quero, projeto dirigido a alunos do ensino médio. No 
encerramento da Liga da Robótica e na competição de miniplanadores do 
Esquadrão Quero-Quero parceiros e familiares estiveram presentes e deram 
depoimentos de incentivo à continuidade dos projetos. Ambos fazem parte do 
Programa de Educação Tecnológica que tem o objetivo de despertar o interesse 
de crianças e jovens pelas ciências exatas, com atividades que incentivam 
criatividade, trabalho em grupo, autonomia e o fazer com as mãos. Para 
apresentar essa experiência e conhecer outras que acontecem no país, 
membros da equipe da Avec estiveram presentes na Conferência Brasileira de 
Aprendizagem Criativa realizada em Curitiba. 

Em Acaiaca, a Avec fez doação de brinquedos pedagógicos para as atividades do 
CRAS, atendendo ao pedido da secretaria de Assistência Social. Também 
naquela cidade, a Avec foi parceira em um evento já tradicional, a Festa Junina, 
e realizou no segundo semestre a II Tarde com Arte, com o objetivo de divulgar 
novas técnicas de criação de peças artesanais. A turma realizou trabalhos de 
muita beleza. A participação em Acaiaca faz parte da história da Avec, e o que 
nos motiva é o interesse em contribuir para as atividades educacionais e 
culturais daquela cidade com a qual temos ligação que vem de longa data. 

Em tudo o que foi realizado neste ano e em anos anteriores foi fundamental a 
colaboração de voluntários que doam seu tempo, seu conhecimento e suas 
experiências no contato com os diversos públicos atendidos nos projetos. Pelos 
depoimentos que fazem, é possível ver que eles também valorizam esse 
trabalho como fonte de crescimento pessoal e profissional. 

Neste ano a Avec fez um esforço especial para ampliar seus canais de 
comunicação e divulgar mais suas realizações. Sabemos que a profissionalização 
nessa área traz e trará cada vez melhores resultados, seja pelo crescimento dos 
projetos, seja pela clareza com que eles são mostrados. É importante que as 
pessoas saibam o que a Avec faz e que ela está sempre em busca de melhorar a 
qualidade da sua atuação.  

Para o próximo ano queremos ampliar nossas parcerias e projetos. Para isso, 
contamos com nossos apoiadores para sugerir novas linhas de ação, participar e 

divulgar o que tem sido feito. 

 



 


