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Através de historias, usando gestos ou encenando a historia, fazendo sons dos personagens ou sons de chuva, vento, animal. Assim conseguimos chamar a atenção das crianças nessa faixa etária onde a criança encontra-se na fase do realismo e imaginário, pensam que a imitação representa a realidade.
Na hora do conto o que vale é usar a criatividade para
que prenda a atenção dos pequeninos, fazendo-os viajar na imaginação.
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Aniversariantes
do Mês

Feliz Aniversário !
Nem todo o ouro do mundo vale o prazer de lhe
abraçar nesse dia encan-

tado em que tudo de valioso é o seu aniversário!

A aqui no CEI a relação do livro presente com o professor interagindo com o aluno a cada historia contada o sujeito interage de
maneira diferenciada, isto é, em determinada ocasiões muitos alunos dialogam acerca de enredo, demonstrando envolvimento por intermédio da participação oral, pois todos estavam atentos às estórias que foram contadas e aos comentários feitos durante ou após
as mesmas. O nosso objetivo é que através do livro podemos enfatizar na criança valores humanos, despertando criatividades, prazer
pela leitura, percepção de capacidade, buscando seus dons, seu emocional e também sua liberdade para cometer travessuras inocentes e fazer coisas escondidas.
CEI SANTO DIAS

A relação do livro para nossas crianças da CEI Pequenos
Heróis, me muito importante, o livro e um dos instrumentais, mas importante para a vida da criança.
Através das historia as crianças viajam na sua imaginação dando
forma a sua fantasia, e a sema na do livro os professores convida as
crianças para criar o seu próprio livro onde se da inicio o projeto identidade.
E viva o livro.
CEI PEQUENOS HERÓIS
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Dia Nacional do Livro Infantil e Dia Internacional do Livro
Dia Nacional do Livro
O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18
de abril. A data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato.
Você sabia que no dia 18
de abril é comemorado o
Dia Nacional do Livro Infantil? A data não foi escolhida
ao acaso: trata-se de uma
justa homenagem a Monteiro Lobato, escritor que, como poucos, dedicou-se à
literatura infantil no Brasil.
Dia Internacional do Livro
O Dia Internacional do Livro teve a sua origem
na Catalunha, uma região
da Espanha.
A data começou a ser celebrada em 05 de Abril
de 1926, em comemoração

do nascimento de Miguel de
Cervantes, escritor espanhol. O escritor e editor valenciano, estabelecido
em Barcelona, Vicent Clavel Andrés, propôs este dia
para a Câmara Oficial do
Livro de Barcelona.
Em 6 de fevereiro de 1926,
o governo espanhol, presidido por Miguel Primo de
Rivera, aceitou a data e o
rei Alfonso XIII assinou o
decreto real que instituiu
a Festa do Livro Espanhol.
No ano de 1930, a data comemorativa foi trasladada
para 23 de abril, dia do falecimento de Cervantes.
Mais tarde, em 1995,
a UNESCO instituiu 23 de
abril como o Dia Mundial do
Livro e do Direito de Autor,
em virtude de a 23 de abril
se assinalar o falecimento
de outros escritores, como Josep Pla, escritor cata-

lão, e William Shakespeare,
dramaturgo inglês.
No caso do escritor inglês,
tal data não é precisa, pois
na Inglaterra, naquele tempo,
ainda
utilizava
o calendário juliano, pelo
que havia uma diferença de
10 dias para ocalendário
gregoriano usado na Espanha. Assim Shakespeare
faleceu efetivamente 10 dias depois de Cervantes.
Colaboração
Santo Dias

Márcia

CEI

Ler um livro é para o
bom leitor conhecer a
pessoa e o modo de
pensar de alguém que
lhe é estranho. É
procurar compreendêlo e, sempre que
possível, fazer dele um
amigo.
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Relação do Livro e Educação no SCFV CCA (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Centro para Crianças e Adolescentes) – Garantia de Direitos que se complementa e se completa.

Com base na garantia de direi-

mos.

quanto o adolescente esta inse-

tos da criança e do adolescen-

A

te, levando em consideração a

tância

impor-

rido no âmbito educacional.

de

Sendo assim a Escola, Leitura

temática apresentada, farei um

firmar parce-

e o CCA se completam e se

relato da importância do Livro

ria

com

a

complementam em suas prati-

e da educação, e a junção dos

educação

é

cas diárias.

mesmos ao trabalho desenvol-

fundamental para auxiliar e

“Se a educação sozinha não

vido no SCFV CCA. Notamos

melhorar o atendimento a cri-

transforma a sociedade, sem

dentro do nosso cotidiano com

anças e adolescentes, tendo

ela tampouco a sociedade mu-

as crianças e adolescentes do

como principio que atendemos

da”.

serviço (CCA), grandes difi-

uma mesma demanda, e em

culdades relacionadas ao a-

todos os casos tanto a criança,

(Paulo Freire)

prendizado, um déficit da Leitura individual, e diversas problemáticas que causam constrangimentos, e busca ativa de
propostas diversificadas que
elevem a autoestima dos mes-

O livro traz a vantagem de a gente
poder estar só e ao mesmo tempo
acompanhado.
Mario Quintana
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE
CAPS AD III São Mateus e Rede juntos na Virada da Saúde
Pensando na saúde em sua
totalidade, o CAPS AD III
São Mateus realizou, com a
parceria e o apoio da Rede, a Virada da Saúde. A
iniciativa apresentou diversas ações durante a primeira semana de abril,
pautadas pelo Dia Mundial da Saúde, comemorado
anualmente em 07 de abril.
Durante 07 dias consecutivos, de 04 a 10/04, eventos
específicos tiveram o objetivo de reunir e conscienti-

zar, atendidos e comunidade, em prol de "um estado
de completo bem-estar físico, mental e social e não
somente ausência de afecções e enfermidades",
conforme definição de saúde pela OMS – Organização Mundial da Saúde.
O cronograma repleto de
ações, contou com oficinas
de dança, de nutrição, de
ioga e de relaxamento, e
também com palestras sobre tuberculose, práticas
naturais, Aedes Aegypti e

prevenção de DSTs. Também foram realizadas caminhadas, aferições e sensibilizações ao tratamento
do tabagismo.
Parabéns a todos os envolvidos na #viradadasaude:
CAPS, CCA, UBS, NASF,
atendidos e comunidade!
Colaboração CAPS São
Mateus) e Paula MSE/
MA Espaço Juventude e
Cidadania
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DIA DOS JOVENS

Esta data celebra uma
das fases da vida humana de maior descobertas, experiências e
aventuras: a juventude.
De acordo com a Organização das Nações
Unidas – ONU, os indivíduos entre os 15 e
24 anos são considerados jovens.
Durante a juventude
tudo é possível! As
pessoas ainda têm a
possibilidade de esco-

lher o rumo que quiserem para as suas vidas. Este é o momento-chave para começar
a construir o futuro que
o jovem terá quando
for adulto.
Segundo a ONU, existem no mundo mais de
um bilhão de jovens.
Infelizmente, nem todos têm as mesmas
oportunidades na vida.
A Constituição Brasileira confere a todos os
jovens o direito de re-

ceber do Estado Brasileiro: educação, saúde,
moradia e oportunidades de trabalho, mas
nem sempre isso acontece como era suposto.
Os brasileiros ainda
celebram o Dia da Juventude do Brasil (22
de setembro), uma
data que lembra da importância do papel dos
jovens em alguns dos
momentos mais significantes da história do
país.
Colaboração Dailza
CCA Padre Moreira
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DIA DO DETENTO

Dia 24 de maio, é celebrado o Dia do Detento no Brasil.
A data foi criada para ajudar a reinserir os egressos do sistema carcerário no mercado de
trabalho. Porém, em quase 90% dos casos, o ex-presidiário volta a cometer algum tipo
de crime, e por consequência, retorna ao sistema prisional. Podemos citar desde falta de
uma estrutura adequada nos presídios, para realmente reabilitar o indivíduo infrator, até
ao preconceito que a própria sociedade tem em relação ao egresso do sistema prisional,
o marginalizando, como as principais causas da reincidência.

No Brasil, a população carcerária
cresce, em média, 7% ao ano, e soma
hoje, 607 mil presos em todo território
nacional. Na capital paulista, a realidade não é diferente. São Paulo também
pode ser considerada também a
“ c apital carcerária ”

do Brasil. São

mais de 220 mil presos, que representam 40% de todos os presidiários do
país e atingem uma proporção de 497
presos para cada 100 mil pessoas livres.

F o n t e :
h t t p s : / /
digitaispuccampinas.wordpress.com/

Colaboração Eldo MSE Dias Melhores e Verônica MSE Arte de Viver
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O que você pode fazer para mudar o
mundo
Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar
a si mesmo…
Cuide da saúde do planeta.
Não desperdice água, não
jogue lixo no lugar errado,
não maltrate os animais ou
desmate as árvores. Por
mais que você não queira,
se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com
ele os mesmos efeitos e
consequências de sua exploração.
Seja responsável, não culpe
os outros pelos seus problemas, não seja oportunista,
não seja vingativo. Quem
tem um pouquinho de bom
senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres.
Acredite em um mundo melhor. Coragem, honestidade,
sinceridade, fé e esperança,
são virtudes gratuitas que
dependem de seu esforço e
comprometimento com sua
honra e caráter. Não espere
recompensas por estas virtudes, tenha-as por consciência de seu papel neste
processo.
Tenha humildade, faça o

bem, trabalhe. Não tenha medo de errar. Com
humildade se aprende, fazer o bem atrairá o
bem para você mesmo e trabalhando valorizarás o suor do teu esforço para alcançar seus
objetivos.
Busque a verdade, a perfeição, uma posição realista frente aos obstáculos, uma atitude positiva diante da vida. Defenda, participe, integre-se
à luta pacífica pela justiça, paz e amor. Um
mundo justo é pacífico. E onde há paz, pode-se
estar preparado para viver um grande amor.
Colaboração Patrícia MSE Don Luciano

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E
ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.
Paulo Freire

