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Colégio Ernani Faria e Projeto Craque do Amanhã fazem Festa de Natal

Os estudantes do Colégio Municipal Ernani Faria,
localizado em Neves, tiveram uma terça-feira (17)
para lá de especial, com a Festa de Natal da
unidade em conjunto com o Projeto Craques do
Amanhã, que tem um núcleo instalado no local. O
ponto alto do evento foi a presença do jogador
Vagner Love, um dos padrinhos do projeto, que
fez questão de comparecer, conversar com as
crianças e distribuir autógrafos. 

O Craque do Amanhã é um projeto educacional e
socioesportivo, que por meio da Lei de Incentivo
ao Esporte, utiliza o futebol como fio condutor
para o desenvolvimento integral, físico, psicológico
e social de jovens entre 8 e 17 anos de idade. A
programação da Festa de Natal contou com
sorteios de brindes e muitas brincadeiras. 

A presença de Vagner Love deixou as crianças em
euforia. O carioca, de sorriso farto, cumprimentou
e abraçou os jovens, mostrando que, além do seu

talento no futebol, simpatia e generosidade também fazem parte do seu cotidiano.
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Notícias Relacionadas

 Alunos do Ernani Faria recebem certificados de conclusão do Proerd;

 Prefeitura entrega nova Escola Municipal São Miguel;

 Umei Margarida Maria realiza formatura do pré-escolar com entrega de diplomas;

 Educação abre os festejos natalinos;

 CIUG abre inscrições para informática nesta quarta-feira;

 Crefcon certifica professores que participaram do curso “Saeb em Foco”;
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