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Matéria

História do Dia do Trabalho
História do Dia do Trabalho, comemoração, 1º de maio, criação da data,
origem, eventos, protestos, reivindicações, direito dos trabalhadores,
bibliografia

Manifestações e conflitos em Chicago (1886): origem da data

História do Dia do Trabalho
O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países
do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas,
exposições e eventos reivindicatórios.
A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 1886 na industrializada cidade
de Chicago (Estados Unidos). No dia 1º de maio deste ano, milhares de
trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre
elas, a redução da jornada de trabalho de treze para oito horas diárias. Neste
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos
trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e
trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou
revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No
dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos
policiais, provocando a morte de sete deles. Foi o estopim para que os policiais
começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de doze
3

protestantes

e

dezenas

de

pessoas

feridas.

Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a
Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho
de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de
maio de cada ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de
1895. Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou-se oficial,
após a criação de um decreto do então presidente Artur Bernardes.

Fatos importantes relacionados ao 1º de maio no Brasil:
Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo.
Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família (moradia,
alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer)
Em 1º de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver
questões judiciais relacionadas, especificamente, as relações de trabalho e aos
direitos dos trabalhadores.
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm
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A origem do Dia das Mães
A mais antiga comemoração dos dias das mães é mitológica. Na Grécia antiga,
a entrada da primavera era festejada em honra de Rhea, a Mãe dos Deuses.
O próximo registro está no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a
dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas. Nesse
dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era
chamado de "Mothering Day", fato que deu origem ao "mothering cake", um
bolo para as mães que tornaria o dia ainda mais festivo.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data
para a celebração das mães foi dada em 1872 pela escritora Júlia Ward Howe,
autora de "O Hino de Batalha da República".
Mas foi outra americana, Ana Jarvis, no Estado da Virgínia Ocidental, que
iniciou a campanha para instituir o Dia das Mães. Em 1905 Ana, filha de
pastores, perdeu sua mãe e entrou em grande depressão. Preocupadas com
aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a idéia de perpetuar a memória de
sua mãe com uma festa. Ana quis que a festa fosse estendida a todas as mães,
vivas ou mortas, com um dia em que todas as crianças se lembrassem e
homenageassem suas mães. A idéia era fortalecer os laços familiares e o
respeito pelos pais.
Durante três anos seguidos, Anna lutou para que fosse criado o Dia das Mães.
A primeira celebração oficial aconteceu somente em 26 de abril de 1910,
quando o governador de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock, incorporou o
Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas daquele estado.
Rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração.
Finalmente, em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow
Wilson (1913-1921), unificou a celebração em todos os estados, estabelecendo
que o Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado sempre no segundo
domingo de maio. A sugestão foi da própria Anna Jarvis. Em breve tempo, mais
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de 40 países adotaram a data.
"Não criei o dia das mães para ter lucro"
O sonho foi realizado, mas, ironicamente, o Dia das Mães se tornou uma data
triste para Anna Jarvis. A popularidade do feriado fez com que a data se
tornasse uma dia lucrativo para os comerciantes, principalmente para os que
vendiam cravos brancos, flor que simboliza a maternidade. "Não criei o dia as
mães para ter lucro", disse furiosa a um repórter, em 1923. Nesta mesmo ano,
ela entrou com um processo para cancelar o Dia das Mães, sem sucesso.
Anna passou praticamente toda a vida lutando para que as pessoas
reconhecessem a importância das mães. Na maioria das ocasiões, utilizava o
próprio dinheiro para levar a causa a diante. Dizia que as pessoas não
agradecem freqüentemente o amor que recebem de suas mães. "O amor de
uma mãe é diariamente novo", afirmou certa vez. Anna morreu em 1948, aos 84
anos. Recebeu cartões comemorativos vindos do mundo todos, por anos
seguidos, mas nunca chegou a ser mãe.
Cravos: símbolo da maternidade
Durante a primeira missa das mães, Anna enviou 500 cravos brancos,
escolhidos por ela, para a igreja de Grafton. Em um telegrama para a
congregação, ela declarou que todos deveriam receber a flor. As mães,
em memória do dia, deveriam ganhar dois cravos. Para Anna, a brancura do
cravo simbolizava pureza, fidelidade, amor, caridade e beleza. Durante os anos,
Anna enviou mais de 10 mil cravos para a igreja, com o mesmo propósito. Os
cravos passaram, posteriormente, a ser comercializados.
No Brasil
O primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de
Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então
presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em
1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro,
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determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja
Católica.
Texto compilado das seguintes fontes
- Pesquisa de Daniela Bertocchi Seawright para o site Terra,
http://www.terra.com.br/diadasmaes/odia.htm
Fontes / Imagens:
· Norman F. Kendall, Mothers Day, A History of its Founding and its Founder,
1937.
· Main Street Mom
· West Virginia Oficial Site
- O Guia dos Curiosos - Marcelo Duarte. Cia da Letras, S.P., 1995.
- Revista Vtrine - artigo - Abril, S.P., 1999
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12 DE MAIO - DIA DO ENFERMEIRO
20 DE MAIO - DIA DO AUXILIAR E DO TÉCNICO
DE ENFERMAGEM

Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em
referência a Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no
mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820.
Já no Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio,
comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos
40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo:
Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar
voluntariamente em combates militares.
A profissão tem sua origem milenar e data da época em que ser
enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas
convalescentes, idosos e deficientes.
Durante séculos, a Enfermagem vem formando profissionais em todo o
mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser humano.
Só no Brasil, são mais de 100 mil enfermeiros, além de técnicos e auxiliares de
enfermagem, que somam cerca de 900 mil profissionais em todo país. Essas
variações de cargos fazem com que mais profissionais se juntem ao setor e a
novas possibilidades de trabalho nesta área.
Origem da Profissão
Desde os tempos do Velho Testamento, a profissão de enfermeiro já era
reconhecida por aqueles que cuidavam e protegiam pessoas doentes, em
especial idosos e deficientes, pois nessa época, tais atitudes garantiam ao
homem a manutenção da sua sobrevivência.
Nessa época e durante muitos séculos, a enfermagem estava associada ao
trabalho feminino, caracterizado pela prática de cuidar de grupos nômades
primitivos.
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Com o passar dos tempos, as práticas de saúde evoluíram e, entre os séculos
V e VIII, a Enfermagem surge como uma prática leiga, desenvolvida por
religiosos como se fosse mais um sacerdócio. Sendo assim, tornou-se uma
prática indigna e sem atrativos para as mulheres da época, pois consideravam
o trabalho como um serviço doméstico, o que atestava queda dos padrões
morais que sustentavam, até então, o trabalho da enfermagem.
Mesmo com essa crise da profissão, a evolução do trabalho associado ao
reconhecimento da prática, em meados do século XVI, a Enfermagem já
começa a ser vista como uma atividade profissional institucionalizada e, no
século XIX, vista como Enfermagem moderna na Inglaterra.
A partir daí, foram catalogadas definições e padrões para a profissão e a ANA
(American Nurses Association) define a Enfermagem como "uma ciência e uma
arte, levando em consideração que o objetivo principal do trabalho é o de cuidar
dos problemas reais de saúde, por meio de ações interdependentes com
suporte técnico –científico, bem como reconhecer o papel significativo do
enfermeiro de educar para saúde, ter habilidades em prever doenças e o
cuidado individual e único do paciente".
De onde vem o nome Enfermeiro
A palavra Enfermeira/o se compõe de duas palavras do latim: “nutrix”, que
significa Mãe, e do verbo “nutrire”, que tem como significados criar e nutrir.
Essas duas palavras, adaptadas ao inglês do século XIX, acabaram se
transformando na palavra NURSE que, traduzida para o português, significa
Enfermeira.
Enfermeiras Famosas
Nos últimos três séculos, alguns nomes da Enfermagem mundial tornaram-se
referência da história da profissão e dos ensinamentos que sua prática propaga
através dos tempos. Imortalizadas, algumas delas como Florence e Ana Néri,
ainda servem como fonte de inspiração para novos profissionais, para
estudiosos, romancistas e interessados na
profissão de Enfermeiro.
Florence Nightingale – Dama da Lâmpada
Nascida a 12 de maio de 1820, em Florença,
Itália, possuía inteligência incomum, tenacidade
de propósitos, determinação e perseverança - o
que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais
do Exército, fazendo prevalecer suas idéias.
Dominava com facilidade o inglês, o francês, o
alemão, o italiano, além do grego e do latim. Em
1845, em Roma, no desejo de realizar-se como
enfermeira,
estudou
as
atividades
das
Irmandades Católicas e, em 1849, fez uma
viagem ao Egito, onde decide servir a Deus,
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trabalhando em Kaiserswert, Alemanha, entre as diaconisas. Seu primeiro papel
como enfermeira de guerra foi em 1854, na Guerra da Criméia.
Durante os combates da Guerra da Criméia, os soldados fizeram de Florence o
seu anjo da guarda pois, de lanterna na mão, percorria as enfermarias dos
batalhões e acampamentos, atendendo os doentes, o que a fez ficar conhecida
mundialmente como Lady With The Light.
Ao retornar em 1856, adoentada pelo tifo, Florence recebe um prêmio em
dinheiro do governo inglês, em reconhecimento ao seu trabalho. Ela usa o
dinheiro e dá início à Primeira Escola de Enfermagem, fundada no Hospital
Saint Thomas, em 1859, e que passou a servir de modelo para as demais
escolas que vieram depois.
Ana Néri

Ana Justina Ferreira nasceu em 1813, na Cidade de
Cachoeira, na Bahia. Sua vocação como enfermeira
começou em meados de 1864, quando seus dois filhos,
um médico militar e um oficial do Exército, foram
convocados para a Guerra do Paraguai (1864-1870).
Ana Néri não resiste à separação da família e coloca-se
à disposição do governo para ir à guerra, sendo
considerada a primeira enfermeira voluntária do Brasil.
A atuação de Ana Néri na guerra, junto aos feridos, foi
incansável. Desdobrou-se como enfermeira, ministrando
medicamentos e proporcionando alívio e conforto aos
doentes.
Após cinco anos de guerra, Néri retorna ao Brasil e o Governo Imperial lhe
concede uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha; e no
período já republicano, o nome Ana Néri foi dado à primeira Escola de
Enfermagem oficializada pelo Governo Federal, em 1923, pertencente à
Universidade do Brasil. Ana Néri faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de maio de
1880, aos sessenta e seis anos
Brasileiras na Segunda Guerra Mundial
Nem só os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB) ficaram
imortalizados durante a Segunda Guerra Mundial. Uma comitiva de mais de 100
enfermeiras brasileiras partiu para o front para auxiliar os postos de emergência
e para ajudar e facilitar a comunicação entre soldados e oficiais do Exército
americano com os do Exército brasileiro, pois os dois países eram aliados na
guerra.
Pesquisa: www.hospitalar.com
http://www.velhosamigos.com.br/datasespeciais/diaenfermeiro.html
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Dia
Internacional
Contra
Homofobia – 17 de maio

a

17 de Maio é o Dia internacional de Combate à
Homofobia, com iniciativas em mais de 50 países.
A data escolhida para o Dia Internacional contra a
Homofobia coincide com o dia (17 de Maio de 1990)
em que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais (a Associação
Americana de Psiquiatria já o havia feito em 1973).
A homofobia caracteriza-se pela discriminação dirigida à população LGBT
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). Este preconceito enraizado
é produzido culturalmente, estende-se no mercado de trabalho, nas escolas e
nos hospitais, inclusive nas próprias famílias. A discriminação é tamanha
chegando a ocorrer inclusive crimes de ódio.
Portanto, sabemos que ainda há muito trabalho a fazer. Neste mês a ONU
lançou em São Paulo, a campanha “Livres e Iguais” falando da importância de
respeitarmos a todas as pessoas independente de sua orientação sexual e
identidade de gênero.
Para ver o vídeo, acesse: http://www.youtube.com/watch?v=lpNE7D5avXo
(Colaboração Marlene Mello NDCM KOPCAK)
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17 de maio – Dia Mundial das Telecomunicações

Em 17 de maio de 1865, representantes de 20 países europeus se encontraram
em Paris e assinaram a Primeira Convenção Internacional do Telégrafo para
controlar a primeira rede internacional de telégrafos. Como conseqüência, foi
estabelecida a mais antiga organização intergovernamental do mundo – a União
Internacional do Telégrafo.
Desde 1969, o Dia Mundial das Telecomunicações é celebrado anualmente em
17 de maio para comemorar este importante evento histórico. De seu
nascimento humilde, quase 11 anos antes da invenção do telefone, a União
Internacional do Telégrafo gradualmente se tornou a atual União Internacional de
Telecomunicação (ITU), uma agência especializada das Nações Unidas com
membros que incluem quase todos os países do mundo e mais de 500 membros
privados, dos setores de tecnologia da telecomunicação, transmissão e
informação.
Seus incansáveis trabalhos e realizações hoje afetam positivamente a vida de
todos os que fazem chamadas de telefone, escutam o rádio, assistem televisão,
surfam na Web ou exploram de outra maneira os frutos da recente revolução das
telecomunicações. É difícil imaginar como seria o mundo das telecomunicações
hoje em dia sem os esforços da ITU para harmonizar em termos globais as
políticas nacionais, construindo pontes sobre as diferenças tecnológicas e
promovendo a interconectividade e interoperabilidade dos sistemas. O Dia
Mundial das Telecomunicações pode, assim, ser corretamente considerado
como uma celebração das realizações da ITU.
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Entretanto, o Dia Mundial das Telecomunicações é também um dia para se
refletir sobre o crescente espaço criado entre aqueles que detêm as tecnologias
e seus frutos e aqueles no mundo que não foram nem mesmo remotamente
tocados por esta revolução. Apesar do rápido desenvolvimento tecnológico, que
em cada momento permite enormes e inimagináveis movimentos da informação
de um lado ao outro do globo, mais de 70% das pessoas no mundo nunca
ouviram o som de um telefone, sem nem mencionar o uso da internet.
(Colaboração Marlene Mello NDCM KOPCAK)
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15 de maio, homenagem ao
Assistente Social.
As primeiras escolas de Serviço
Social surgiram mediante o processo de
industrialização e urbanização do Brasil
na década de 30. E nas décadas de 40
e
50,
a
profissão
teve
seu
reconhecimento
mediante
regulamentação da lei 3.252 de 1957.
Na sua atuação, o Assistente
Social está presente no primeiro setor,
nas áreas da saúde, assistência social,
previdência,
educação,
habitação,
crianças e adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, gestão social
de políticas e jurídico- social, no segundo setor em recursos humanos,
gerenciamento participativo, planejamento estratégico, relações interpessoais,
qualidade de vida do trabalhador, treinamento organizacional, elaboração ou
implementação de projetos e programas de prevenção de riscos sociais. Já no
terceiro setor, sua atuação esta relacionada ao atendimento a pessoas e famílias
que estão à margem do processo produtivo ou fora do mercado de trabalho,
defesa e garantia dos direitos dessa população e trabalho em conjunto com um
corpo de voluntários.
Este realiza estudos e pesquisas visando avaliar a realidade. Também
realiza a emissão de parecer social, propondo medidas políticas sociais, planeja,
elabora e executa planos, projetos sociais e programas. Entre outras
possibilidades, presta assessoria e consultoria a instituições públicas, privadas e
movimentos sociais. Auxilia na orientação de grupos e indivíduos, identificando
recursos e proporcionando o acesso dos mesmos aos serviços disponíveis.
Além disso, realiza estudos socioeconômicos a fim de garantir o acesso dos
indivíduos aos benefícios e serviços sociais, tem possibilidade de atuar no
magistério de Serviço Social, direção de unidade e centros de ensino.
Em 1993 devido às mudanças sociais, surgiu uma nova regulamentação a
lei 8.662/93. Neste mesmo ano, o Serviço Social instituiu um novo Código de
Ética, onde o profissional apresentava um projeto de comprometimento com a
democracia, com acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos.
Atualmente, cerca de 110 mil assistentes sociais estão inscritos no
CRESS e em exercício profissional no Brasil, e em virtude ao Decreto 994/62 de
15 de maio de 1962, que regulamenta a profissão e cria os Conselhos Federais
e Regionais, o profissional é homenageado nesta data.
Referencias
CFESS- Conselho Federal de Serviço Social. Disponível em
http://www.cfess.org.br/servicos_perguntas.php. Acessado em 21/05/2014.
WINKIPÉDIA. A enciclopédia livre. Assistente Social. Dísponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assistente_social. Acessado em 21/05/2014.
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Benefícios da Atividade Física
Existem cada vez mais evidências científicas apontando o efeito benéfico
de um estilo de vida ativo na manutenção da capacidade funcional e da
autonomia física durante o processo de envelhecimento. Além dos benefícios da
atividade aeróbica existem também importantes benefícios do treinamento de
força muscular no adulto e na terceira idade:

Melhora da velocidade de andar
Melhora do equilíbrio
Aumento do nível de atividade física espontânea
Melhora da auto-eficácia
Contribuição na manutenção e/ou aumento da densidade óssea
Ajuda no controle do Diabetes, artrite, Doença cardíaca
Melhora da ingestão alimentar
Diminuição da depressão

Uma das principais causas de acidentes e de incapacidade na terceira
idade é a queda que geralmente acontece por anormalidades do equilíbrio,
fraqueza

muscular,

desordens

visuais,

anormalidades
passo,

do
doença

cardiovascular,
alteração cognitiva e
consumo

de

medicamentos.

alguns
O

exercício contribui na
prevenção das quedas
através de diferentes mecanismos:

Grupo de Ginástica Boa
Forma

Fortalece os músculos das pernas e costas;
Melhora os reflexos;
Melhora a sinergia motora das reações posturais;
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Melhora a velocidade de andar;
Incrementa a flexibilidade;
Mantém o peso corporal;
Melhora a mobilidade;
Diminui o risco de doença cardiovascular.

Segundo dados científicos a participação em um programa de exercício
leva à redução de 25% nos casos de doenças cardiovasculares, 10% nos casos
de acidente vascular cerebral, doença respiratória crônica e distúrbios mentais.
Talvez o mais importante seja o fato que reduz de 30% para 10% o número de
indivíduos incapazes de cuidar de si mesmos, além de desempenhar papel
fundamental para facilitar a adaptação a aposentadoria.

Fonte:

Extraído

do

artigo

-

Vida

ativa

para

o

novo

milênio

Victor K. R. Matsudo
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Matéria de Esportes
A Copa do Mundo de 2014 tem seus 32 participantes definidos. O Mundial do Brasil,
quinto torneio realizado na América do Sul, terá a participação recorde de seis equipes
sul-americanas. E ninguém jamais viu tantos campeões mundiais em uma única edição:
Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha. Todos estarão
aqui
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América do Sul


ARGENTINAGARANTIDO



COLÔMBIAGARANTIDO



CHILEGARANTIDO



EQUADORGARANTIDO



URUGUAIGARANTIDO

Europa


BÉLGICAGARANTIDO
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ITÁLIAGARANTIDO



ALEMANHAGARANTIDO



HOLANDAGARANTIDO



SUÍÇAGARANTIDO



RÚSSIAGARANTIDO



BÓSNIA-HERZEGÓVINAGARANTIDO
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INGLATERRAGARANTIDO



ESPANHAGARANTIDO



PORTUGALGARANTIDO



FRANÇAGARANTIDO



CROÁCIAGARANTIDO



GRÉCIAGARANTIDO

América do Norte e Central


ESTADOS UNIDOSGARANTIDO

20



COSTA RICAGARANTIDO



HONDURASGARANTIDO



MÉXICOGARANTIDO

África


CAMARÕESGARANTIDO



NIGÉRIAGARANTIDO



GANAGARANTIDO
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COSTA DO MARFIMGARANTIDO



ARGÉLIAGARANTIDO

Ásia


IRÃGARANTIDO



COREIA DO SULGARANTIDO



JAPÃOGARANTIDO



AUSTRÁLIAGARANTIDO

Repescagem Mundial
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MÉXICOGARANTIDO



URUGUAIGARANTIDO

País-sede


BRASILGARANTIDO
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HOMENAGEM ESPECIAL - DIA DA MÃES
Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio.
Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos.
Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir.
Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional que nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido, Mãe é um ser infinito.
(Trecho do livro Minha mãe, meu mundo)
Anderson Cavalcante
Parabéns a todas as mães guerreiras
Diretoria da Padre Moreira

Sede
Administrativa
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CEI Jardim São
Francisco

CCA Carlos
Marighela

CEI Pequenos
Heróis
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Cap´s São
Mateus
CEI Pequenos
Heróis

CEI Pequenos
Heróis

CEI Pequenos
Heróis
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CEI Pequenos
Heróis

CEI Pequenos
Heróis

CEI Pequenos
Heróis
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NCI Rio Claro

CEI Pequenos
Heróis

CEI Pequenos
Heróis
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CCA Jardim das
Rosas

CEI Pequenos
Heróis
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CCA Construindo
um Sonho

NCI Iguatemi

30

SASF
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MSE/MA Vila
Formosa

CEI Santo Dias
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CEI Santo Dias

ILPI
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CCA Padre
Moreira

CEI Santo Dias
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Aconteceu
CCA Carlos Marighela
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CCA Jardim das Rosas
Festa e Homenagens ao Dia Das Mães – CCA Jardim das Rosas
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Oficina de Jardinagem – Atividade “Vasinhos de Argila” – CCA Jardim
das Rosas
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Atividades Crianças e Adolescentes – CCA Jardim das Rosas
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CCA Jardim das Rosas - Passeio com as mães
Evento na Subprefeitura Aricanduva/ Formosa e Carrão
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CEI São Francisco
Dia das mães
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CEI Pequenos Heróis
Dia das mães
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CEI Santo Dias
Fotos Apresentação dia das mães
MINI- GRUPO IA

09/05/14

MINI - GRUPO IIB
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MINI - GRUPO IIA

MINI- GRUPO IIB
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CCA Construindo um Sonho
09/05 – Churrasco com as mães e atendidos
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15/05 – Circo Show do Marcos Frota
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ILPI
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MSE/MA Espaço Juventude São Mateus

60

61

REFLEXÃO
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