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dos,   companheiro 

ou ex- .  Mas nada 

justifica essa violên-

cia. O movimento 

feminista passou a 

denunciar e mos-

trar que este não é 

um problema parti-

cular, mas de toda 

a sociedade. È pre-

ciso  que a socieda-

de não aceite a vio-

lência, crie formas de 

punir, prevenir e de 

solidariedade com as 

mulheres. 

Colaboração Ivone 

e Marlene 

O  Dia  Internacio-
nal da Mulher - 8 
de Março, comemo-
rado desde o início do 
século XX é uma 
data que remete a 
todo um período 
de lutas por me-
lhores condições 
de trabalho, pelo 
direito a educação 
e ao voto femini-
no. Em reconhe-
cimento dessas 
lutas, o dia 8 foi insti-
tuído pela ONU em 
1977, como dia Inter-
nacional da Mulher. 
As mulheres continu-

am lutando ,  a vio-

lência contra a mu-

lher está em todos os 

lugares: na rua, no 

trabalho, em casa, 

nos transportes pú-

blicos. Toda essa vio-

lência acaba sendo 

um obstáculo na vida 

das mulheres. Muitas 

são as histórias de 

mulheres que são a-

gredidas, que sofrem 

abuso e violência se-

xual, e mortas por 

homens que são mui-

tas vezes,  seus mari-

Dia Internacional da Mulher 

Aniversariantes do Mês 

Feliz Aniversário! 

Que o dia de hoje lhe 

traga novos sonhos e 

muitas esperan-

ças.Que novos e que-

ridos amigos venham 

se juntar em definiti-

vo à sua vida.Que 

você tenha fé em si 

mesmo para eliminar 

qualquer tristeza. 

Eu lhe desejo cora-

gem e discernimento 

na escolha de seus 

valores para bem vi-

ver.A hora é já!Viva a 

vida intensamente!

Parabéns, toda feli-

cidade!  

BOLETIM MARÇO  

 

AGORA, MAIS DO QUE NUNCA,  A 

CAUSA DA MULHER É A CAUSA DE 

TODA A HUMANIDADE. 
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Frases Dia da Mu-

lher 

 " Siga seus instintos. 

É aí que a verdadeira 

sabedoria se mani-

festa." (Oprah Win-

frey, frases para o 

dia 8 de março) 

 Quem não sabe acei-

tar as pequenas fa-

lhas das mulheres 

não aproveitará suas 

grandes virtudes. 

(Khalil Gibran ) 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE 

“Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA” 

CNPJ  65.887.382/0001-62 
Rua Cinira Polônio 371 Conj Promorar Rio Claro /SP – CEP: 08395-320 

Fone/Fax: 3793-2652 
Site: www.sonhareacontecer.org.br  

E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br 

http://pensador.uol.com.br/autor/khalil_gibran/
http://www.sonhareacontecer.org.br
mailto:padremoreira@sonhareacontecer.org.br
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Esta data serve para homenagear este tipo 

de entretenimento que encanta crianças e 

adultos de todas as idades. 

No mundo dos circos destacam-se os tradi-

cionais palhaços, que divertem o público 

com situações cômicas e animadas. 

O Cap´s Ad II São Miguel teve a parceria 

do Projeto “Apresentação do Núcleo Pava-

nelli de Teatro de Rua e Circo” 

 

Circo e teatro animam pacientes de unidades da zona Leste 

Grupo teatral utiliza arte como ferramenta de reabilitação psicossocial 

Arte e saúde sempre caminharam juntas. Prova disso, nesta terça (2) e quarta-feira (3), pa-

cientes de unidade de saúde da região Leste receberão o Núcleo Pavanelli, grupo criado 

em 1998 com a proposta de pensar um teatro que atenda às especificidades da rua como 

espaço cênico. 

Os integrantes do Movimento de Teatro de Rua de São Paulo, da Rede Brasileira de Tea-

tro de Rua e Núcleo Pavanelli de teatro de rua e circo trabalham juntos, há cinco anos, com 

pacientes da Saúde Mental. A ideia dos artistas é utilizar o teatro e a arte circense como 

ferramenta no processo de reabilitação psicossocial. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=211008 

Parabéns a toda equipe do Cap´s pela dedicação do trabalho com os atendidos. 

Colaboração Lucimara CCA Construindo um Sonho e José Luiz Caps III São Miguel 

 

BOLETIM MARÇO  

Ano 2016 Volume 2 
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Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/marco/dia-internacional-da-eliminacao-da-discriminacao-
racial.php 
 
Colaboração: Verônica MSE/MA Arte de Viver  
Eldo MSE/MA Dias Melhores 

21 de Março Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial 

 

 

 A Organização das Nações Unidas - ONU - instituiu o dia 21 de março como o Dia Internacional 

de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial em memória do Massacre de Shaperville. Em 21 de mar-

ço de 1960, 20.000 negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identifi-

cação, especificando os locais por onde eles podiam circular. Isso aconteceu na cidade de Joanesburgo, 

na África do Sul. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão e o saldo da 

violência foram 69 mortos e 186 feridos.  

 

 A cada ano, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial oferece uma oportuni-

dade para refletir sobre a importância do combate ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de intole-

rância. 

 

 De uma forma especialmente solene, este ano de comemoração do fim da Segunda Guerra Mun-

dial e da libertação dos campos de concentração nos lembra que a promoção dos ideais da dignidade, do 

respeito e da solidariedade é uma necessidade para toda a comunidade internacional. 

 

 As lembranças de discriminações passadas não se apagam com o tempo, já que a discriminação, 

em várias formas diferentes, ainda afeta os direitos e a dignidade de indivíduos e comunidades inteiras. As 

práticas de "limpeza étnica" e racismo na Internet, bem como a corrente estigmatização de minorias, po-

vos indígenas e trabalhadores migrantes, fazem parte de nossa vida diária. Nossa responsabilidade, mais 

do que nunca, é prevenir e combater essas manifestações. 

Para coibir essas ocorrências, e conforme sua Constituição, a UNESCO continua a dar atenção à educa-

ção dos jovens, especialmente educação para os direitos humanos. Também continua a trabalhar com o 

pluralismo, o desenvolvimento sustentável e a promoção da diversidade cultural, de modo a estabelecer 

em nossas práticas e representações uma atitude tolerante e receptiva ao outro. Por fim, no sentido de 

reafirmar a importância do princípio da igualdade para todos e ilustrar sua vitalidade, a UNESCO lançou, 

no ano passado, um projeto em larga escala para criar uma Coalizão Internacional de Cidades contra o 

Racismo, em parceria com grandes redes de parceiros públicos e privados envolvidos no combate à dis-

criminação. 

 

 O esforço de aumentar a consciência da tolerância mútua e alterar estados mentais e padrões de 

comportamentos agora exige estratégias inovadoras e audazes que implicam na participação de todos os 

atores na área. É uma questão de justiça, mas também a única forma possível de restaurar o elo cívico e 

social minado em muitas sociedades. 

 

 A Carta das Nações Unidas afirma que todas as pessoas devem gozar de direitos humanos e li-

berdades fundamentais sem distinção de cor, sexo, língua ou religião. O ano de 2005, no qual celebramos 

o sexagésimo aniversário da fundação das Nações Unidas e também da UNESCO, oferece uma oportuni-

dade para renovar pessoalmente este compromisso coletivo. O Dia Internacional para a Eliminação da 

Discriminação Racial nos oferece mais uma ocasião para reafirmá-lo, de modo que todos os cidadãos 

possam viver em dignidade, igualdade e paz. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/marco/dia-internacional-da-eliminacao-da-discriminacao-racial.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/marco/dia-internacional-da-eliminacao-da-discriminacao-racial.php
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CEI JARDIM SÃO FRANCISCO 
 

                 Através de historias, usando gestos ou encenando a historia, fazendo sons  
dos personagens ou sons de chuva, vento, animal. Assim conseguimos chamar a aten-
ção das crianças nessa faixa etária onde a criança encontra-se na fase do realismo e i-
maginário, 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. 

 
 
 

Relação do Livro e Educação no SCFV CCA (Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos Centro para Crianças e Adolescentes) – Garantia de Direitos 
que se complementa e se completa. 
 

   Com base na garantia de direitos da criança e do adolescente, le-
vando em consideração a temática apresentada, farei um relato da im-
portância do Livro e da educação, e a junção dos mesmos ao trabalho 
desenvolvido no SCFV CCA. Notamos dentro do nosso cotidiano com 
as crianças e adolescentes do serviço (CCA), grandes dificuldades re-
lacionadas ao aprendizado, um déficit da Leitura individual, e diversas 
problemáticas que causam constrangimentos, e busca ativa de pro-
postas diversificadas que elevem a autoestima dos mesmos. 
   A importância de firmar parceria com a educação é fundamental pa-
ra auxiliar e melhorar o atendimento a crianças e adolescentes, tendo 

como principio que atendemos uma mesma demanda, e em todos os casos tanto a cri-
ança, quanto o adolescente esta inserido no âmbito educacional. Sendo assim a Escola, 
Leitura e o CCA se completam e se complementam em suas praticas diárias. 
“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
muda”. 
                                                                                      (Paulo Freire) 
 

 

 CEI SANTO DIAS 
 

      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 in-
termédio da participação oral, pois todos estavam atentos às estórias que foram conta-
das 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 fa-
zer coisas escondidas 
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CEI Pequenos Heróis 

A relação do livro para nossas crianças da CEI Pequenos Heróis, é 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 on-
de se da inicio o projeto identidade. 
E viva o livro. 
 
 
 
 
18 DE ABRIL — DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL 
 

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, escri-
tor 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 nasci-
mento de Miguel de Cervantes, escritor espanhol. O escritor e editor valenciano, estabe-
lecido em Barcelona, Vicent Clavel Andrés, propôs este dia para a Câmara Oficial do Li-
vro 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 escrito-
res, como Josep Pla, escritor catalão, e William Shakespeare, dramaturgo inglês. 
No caso do escritor inglês, tal data não é precisa, pois na Inglaterra, naquele tempo, ain-
da utilizava o calendário juliano, pelo que havia uma diferença de 10 dias para o-
calendário gregoriano usado na Espanha. Assim Shakespeare faleceu efetivamente 10 
dias depois de Cervantes. 
 
 
Colaboração da CEI Jardim São Francisco / CEI Santo Dias / CEI Pequenos Heróis / 
CCA Jardim das Rosas  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicent_Clavel_Andr%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mara_Oficial_do_Livro_de_Barcelona&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Festa_do_Livro_Espanhol&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Mundial_do_Livro_e_do_Direito_de_Autor
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Pla&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
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Parabéns a toda equipe que pode 

proporcionar aos nossos atendidos um 

dia com alegria, comemorando o dia do 

circo e entrega dos Ovos de Páscoa 

CCA Construindo um Sonho- Comemoração do Dia do Circo 
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O valor de um abraço 

Aproxime-se mais… 

Tente sentir do que um abraço é capaz. 

Quando bem apertado, ele ampara tristezas, com-

bate incertezas, sustenta lágrimas, põe a nostalgia 

de lado. 

É até capaz de diminuir o medo.  

Se for cheio de ternura, ele guarda segredos e jura 

cumplicidade.  

Um abraço amigo de verdade divide alegrias e fica feliz em comemorar, o que quer 

que seja… Abraços são pequenas orações de fé, de força e energia. 

Há sempre alguém que quer ser abraçado e não tem coragem de dizer.  

Abrace-o.  

O pior que pode acontecer, é ganhar de volta um sorriso de carinho, ou quem sabe, 

uma palavra sincera.  

Você vai descobrir que ninguém está sozinho e que a vida, pode ser um eterno céu 

de primavera.  

Aproxime-se mais e tente sentir do que um 

abraço é capaz! 

 

Colaboração 

Monica  

CCA Carlos Marighela 

Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O 

resultado virá na mesma proporção de seu esforço.  

http://www.belasmensagens.com.br/reflexao/o-valor-de-um-abraco-834.html

