
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Educação que acolhe, valores que transformam!  

 

 
 

DICAS PARA ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO EM CASA 
   

• Coloque na rotina de estudos do seu filho, um tempo para leitura diária, mesmo que seja feita 
com a sua ajuda.  

• Incentive, da mesma forma, que todos os dias seus filhos escrevam algo, mesmo que 
somente as letras. 

Sabemos que é um grande desafio dos pais conseguir que seus filhos cumpram essas tarefas, 
até porque a maioria deles tem que trabalhar e não tem muito tempo para ajudar. 

Todos estamos sofrendo com o impacto sócio emocional do fechamento das escolas, por isso, os 
pais precisam também respeitar suas limitações. 

Mesmo que o acesso a dispositivos e a conectividade não sejam problemas para a maioria dos 
jovens, as crianças precisam do apoio da família para se envolverem no aprendizado remoto. Os 
pais podem ajudar seus filhos a navegar nos dispositivo e na leitura do que está sendo pedido 
pelos professores.  

O COVID-19 nos atingiu fortemente de várias maneiras. Primeiro, pelo número de mortes 
causadas e as consequências de traumas que muitos sofreram por causa do vírus. As escolas 
estão tentando reinventar a maneira como ensinam, a fim de melhor servir as crianças, sem 
prejudicar a continuidade do processo de alfabetização. 

Nesse sentido, os pais precisam se acalmar em relação às expectativas — que costumam ser 
altas na alfabetização — e fazer o que é possível. As crianças, como dissemos, aprendem o 
tempo todo e, mesmo longe das escolas e aprendendo de formas diferentes que estão 
habituadas, seguem se desenvolvendo. 

Os desafios da alfabetização no ensino em casa são grandes, mas não impedem que o processo 
continue satisfatoriamente.  | Fonte : INSTITUTO NEUROSABER 
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NOSSOS FILHOS, NOSSO COMPROMISSO 
 

Diretora Marili R. De Camargo 

 

     Olhando os caminhos que nossas crianças e adolescente estão seguindo, me pergunto sempre 

se estamos realmente fazendo a nossa parte na educação e formação desse ser tão especial. É 

triste ver o descaso politico e social colocando-as cada vez mais expostas a fragilidades diante de 

mundo com opções devastadoras da inocência. 

 

     Vivemos em um mundo de correrias e não percebemos os sinais que nossas crianças e 

adolescentes estão nos dando, quando percebemos já é um pouco tarde e somos invadidos por 

uma culpa que dói na alma. Existem hoje muitas doenças que foram se multiplicando com a 

transformação da sociedade, algumas delas são: Ansiedade, stress, síndrome do pânico, 

transtorno bipolar, depressão, obesidade, desatenção entre tantas outras. 

 

     A tecnologia e seu uso excessivo são em partes responsáveis por grandes problemas de saúde 

em nossos dias, prejudicando muito mais nossos pequenos com muitas horas de uso. Quem pode 

julgar os minutos de paz oferecidos aos adultos quando essas crianças estão em seus aparelhos?  

 

     A questão aqui é que podemos nos descuidar e não perceber o quanto a casa está tranquila, 

não há mais correria, brigas, brinquedos espalhados e sim cada um em seu canto sentado, deitado, 

fazendo e vendo coisas que talvez ainda não tenha a maturidade de entendimento podendo causar 

prejuízos emocionais e até cognitivos. 

 

     Juntando a isso existe a falta de tempo e muitas atribuições cotidianas que afastam e dificultam 

as relações familiares e não percebemos que nossos filhos estão necessitando de maior atenção. 

Temos o péssimo hábito de menosprezar os sentimentos dos filhos dizendo não foi nada, vai 

passar, esquece isso, você não tem jeito mesmo e por ai vai. Muitas vezes é um pedido de socorro.  

 

     Fiquemos mais atentos, para nossos filhos não basta conforto material e satisfação dos desejos, 

é preciso olhar para elas, olhar através de sua alma.  

 

     Deus nos capacitou e nos deu a incumbência de cuidar e proteger esses filhos queridos, e por 

isso devemos refletir e não desapontar nosso Criador. Jesus nos dá esse exemplo de amor, 

atenção e cuidados com os pequeninos, se assim o fizermos estaremos mais fortalecidos em 

nossos laços de amor, respeito e cuidado uns com os outros. Lembremos sempre que somos seus 

maiores exemplos..M. 

“Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho,  

não se desviará dele” – Provérbios 22:6 
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 NATURALIZAÇÃO DO BÁRBARO  
 

Professor Cláudio Venâncio  

 

     Assim que tiramos os pés de casa rumo ao exercício de nossas atividades cotidianas essenciais, 

tais como, o trabalho, os estudos, as reuniões de negócios, as compras, as visitas, as consultas, 

os encontros pessoais, o lazer, enfim, seja qual for o nosso destino diário, tornou-se praticamente 

impossível qualquer tipo de contato com a sociedade a qual estamos vivendo sem nos depararmos, 

ainda que remotos, com a ocorrência de algum tipo de disfunção, desajuste, desordem, desastre, 

delinquência, destruição entre outras patologias sociais e atrocidades que tanto temos presenciado 

em nosso dia a dia. 

 

     Perante a realidade do mal, ali vivo e exposto, 

Tentamos ludibriar nossos olhos, empunhamos nossos 

inseparáveis aparelhos celulares e buscamos 

imediatamente neles visualizar nossos entes, parentes, 

amigos e próximos ali armazenados em lapsos técnicos 

de felicidades ou simplesmente, direcionamos o nosso 

olhar e nossa mente para outros focos. Diante ou a 

poucos metros de tais coisas, com extrema habilidade, 

cultivamos nesse momento tão somente um único e 

aclamado desejo, estar o mais distante possível delas. 

 

      Já presente no destino preterido, procuramos nos ater as tarefas designadas, essas, muitas 

das vezes servindo de refugo, principalmente quando até poucos instantes atrás tomamos 

conhecimento da existência de situações de maiores gravidades, cuja quais, jamais gostaríamos 

de estar passando. No entanto, quando o nosso pensamento parece trafegar tranquilo por 

universos mais brandos, alguém em uma citação, ação, comentário ou em uma conversa direta ou 

indiretamente traz a tona algum daqueles ocorridos que tanto estávamos nos esforçando para 

esquecer, assim abastecendo novamente a nossa memória com aquilo que não queríamos... E lá 

se vai novamente à paz de espírito... 

  

     Contudo, de volta aos nossos lares sagrados, 

ainda somos esperançosos e persistentes com 

relação ao retorno da crença na “normalidade da 

vida”, e para sustentar essa frágil verdade, nessa 

outra etapa do dia, evitamos o noticiário ou o 

ignoramos por completo temendo outro choque 

cruel de realidade, assim, procuramos nos apegar 

àquilo que conquistamos, possuímos ou 

consumimos, por exemplo, basta que nossos filhos 

estejam sorridentes e saudáveis e nos abracem ao 

chegarmos, basta que nossos cônjuges nos beijem, 

basta que nossos cães pulem e brinque conosco, basta que nosso time ganhe a partida a ser 

disputada, basta que o capítulo da série, novela ou reality show que acompanhamos seja exibido, 

basta que a comida seja servida, basta que a cama esteja aquecida, basta que se consiga mais 

uma vez pegar no sono durante o decorrer de mais uma noite... E basta...  

PENSANDO A RESPEITO  

FILOSOFIA 



     No dia seguinte levantamos e partimos para as mesmas práticas rotineiras, e lá está novamente 

algum tipo de disfunção, desajuste, desordem, desastre, delinquência, destruição...  E não basta... 

Por mais que ao longo do dia anterior aplicamos elevadas doses de indiferença, falta de altruísmo, 

falta de empatia contra a realidade que nos aflige, não basta... Pois basta... Basta que se indigne... 

Basta que se movimente...  Basta que se discuta... Basta que se denuncie. . .  Basta que se 

politize... Basta que se cobre os órgãos competentes... Basta não normalizar o bárbaro... Basta 

nunca mais desviar os olhos...   

 

 

• Sugestões para maiores reflexões: 

 

Música 

DE FRENTE PRO CRIME  

Interprete: João Bosco e Daniela Mercury 

Disponível no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=xaiVG3V94R8 

 

  

                                                  Filme 

       Bacurau (2019) 

       BRASIL, Direção Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles,  

       VITRINES FILMES;  

 

 

 

 

 

Livro 

A VIA PARA O FUTURO DA HUMANIDADE 

Autor: Edgar Morin,  

Editora, Bertrand Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

Livro 

CULTURA PÚBLICA 

Autor: Jorge da Cunha Lima,  

Editora Senac SP  .M. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaiVG3V94R8


 

 

 

 

 O GOLPE, O TRÁGICO E A AUTONOMIA. 
Setembro em Três Diferentes Memórias 

 
Professor Cláudio Venâncio  

 

     O mês de Setembro representa 

para chilenos, estadunidenses e 

brasileiros três diferentes memórias 

históricas. Para os chilenos 11 de 

Setembro é uma dada a ser 

consentida como o início da ruptura 

de um regime democrático 

legalmente instituído no país através 

das eleições de 1970 que resultou na 

eleição de Salvador Allende, 

assassinado durante o golpe de 1973 

que deu lugar a um período ditatorial 

encabeçado pelo ditador Augusto 

Pinochet e suas atrocidades. Já para 

os estadunidenses, a memória é igualmente ruim, pois, 11 de Setembro tornou-se uma data 

emblemática na história dos Estados Unidos, devido a um conjunto de atentados terroristas que 

resultaram na perda de aproximadamente 3.000 vidas em 11 de Setembro de 2001. No que se 

refere ao Brasil Setembro é o mês de comemorações pela data do “Grito da Independência” 

ocorrido no dia 7 desse mês no ano de 1822. Entretanto, a independência brasileira é resultado de 

um longo e árduo processo de mobilizações, revoltas, crises econômicas e instabilidade política, 

tanto para a metrópole quanto para a colônia. Logo abaixo separamos alguns importantes trechos 

dessas três histórias distintas, vamos conhecê-las. 

 

• Chile, 11 de Setembro de 1973 

 

      Na América do Sul, um golpe 

de Estado extraia, em 1973, a 

primeira experiência de um 

governo socialista eleito pelo voto 

popular nessa parte do continente 

americano. 

Após a eleição de Salvador 

Allende Gossens para a 

presidência do Chile em 1970, as 

hostilidades começaram lançando-

se contra a Unidade Popular – 

organizações de comunistas, 

socialistas e outras correntes populares -, que promoveu Allende como primeiro socialista a ser 

eleito presidente num país sul-americano. 

 

MOMENTO HISTÓRICO  

HISTÓRIA 



     A economia chilena era totalmente dependente dos Estados Unidos, desse modo, o embaixador 

norte-americano Edward Korry fez a seguinte afirmação: “não permitiremos que nenhuma porca e 

nenhum parafuso cheguem ao Chile de Allende”. 

 

     No ápice da Guerra Fria, os norte-americanos pareciam não ter a intensão de suportar “outra 

Cuba” em seu “quintal”. Na década de 1970, as ditaduras dominavam boa parte da América do Sul 

e o Chile provavelmente daria um alívio às aspirações populares e democráticas. 

 

     No entanto, como de costume, o império não estava para brincadeiras. Nunca está. E no dia 11 

de setembro de 1973, as Forças Armadas chilenas cercaram o Palácio de La Moneda e depuseram 

o presidente eleito constitucionalmente.  

 

     O regime implantado por Augusto 

Pinochet, com total apoio da CIA (serviço 

de espionagem norte-americano) deixaria 

milhares de mortos e desaparecidos. A 

tortura aos opositores foi cruel, 

juntamente com os aliados do Cone Sul 

(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). 

Aproximadamente, mais de 200 mil 

chilenos foram exilados. 

 

     Mediante a uma grave crise econômica, o regime de Pinochet não resistiu os eventos 

democráticos que pairavam na América do Sul e o sucumbe em março de 1990 com a eleição do 

democrata cristão Patrício Aylwin. Mesmo empostado em heroicamente em tristes lembranças, 

Allende venceu. Vive nos estudantes chilenos que lutam por educação pública, gratuita e de 

qualidade, nos trabalhadores e trabalhadoras que resistem às ofensivas do neoliberalismo e na 

sociedade chilena que respira a liberdade e a soberania, mesmo com dificuldades enfrentadas em 

dias atuais. 

 

• Estados Unidos, 11 de Setembro de 2001.  

 

     O Setembro Trágico como 

lembramos os atentados terroristas 

realizados pela Al-Qaeda contra 

as Torres Gêmeas e contra 

o Pentágono no dia 11 de 

setembro de 2001. Esses ocorridos 

partiram da ação de 

fundamentalistas islâmicos, ao 

sequestraram aviões comerciais e 

lançaram-nos contra os alvos 

citados, resultando em milhares de 

mortos. Esse atentado de 11 de 

setembro foi minuciosamente organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito 

de jihad (ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e que é explorada pelos grupos 

fundamentalistas). O ataque foi extremamente bem planejado e contou com 19 terroristas para 

sequestrar os aviões comerciais e cumprir rigorosamente seus propósitos. Os terroristas 



embarcaram em quatro voos diferentes que decolaram da 

costa leste dos Estados Unidos e que pousariam na 

Califórnia. Os quatro voos eram de diferentes empresas 

aéreas norte-americanas, a American Airlines (AA) e 

a United Airlines (UA). A ação teve início com o embarque 

dos 19 terroristas nos voos citados. Em seguida as 

aeronaves estavam no espaço aéreo americano, já os 

terroristas, tomaram controle delas para realizar o plano. O 

voo 11 da AA decolou às 07:59h e, logo depois, às 08:46, 

foi lançado contra a Torre Norte do World Trade Center. 

 

     Na época ocorreu uma transmissão a nível mundial dos 

desdobramentos dos ataques contra as Torres Gêmeas que 

acompanhou o trabalho de resgaste e o incêndio que 

atingiu o prédio. O incêndio espalhou-se por alguns minutos 

nos mais altos andares das Torres Gêmeas e resultou no 

superaquecimento da estrutura do prédio, que não suportou 

e desmoronou. O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista conhecida 

como Al-Qaeda. Essa organização surgiu no final da década de 1980, durante a Guerra do 

Afeganistão, e tinha em Osama Bin Laden um de seus fundadores e seu líder.  

 

     Após ser realizado todo o trabalho de 

contagem das vítimas dos atentados, concluiu-

se que esse conjunto de eventos em 11 de 

Setembro de 2001 resultou em 

aproximadamente 2996 mortes, das quais 

2606 são de pessoas que morreram em Nova 

Iorque, 125 morreram no Pentágono, 246 

morreram nos aviões (tripulação e passageiros 

inclusos). Contudo, contabiliza-se também a 

morte dos 19 terroristas. Além disso, esse foi o 

primeiro grande ataque que os Estados Unidos 

sofreram em seu território desde o ataque 

realizado pelos japoneses contra a base naval de Pearl Harbor, em 1941. 

 

• Brasil, 07 de Setembro de 1822  

 

     O processo de Independência do Brasil 

foi antecedido por uma série de revoltas no 

território, extensas crises econômicas 

generalizadas e um longo período de 

instabilidade política em Portugal, a 

combinação desses três fatores 

culminaram na organização de grupos 

opositores ao regime imperial, esse, já 

profundamente desgastado no território 

brasileiro.  

      

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ataque-base-naval-pearl-harbor.htm


     A Revolução Liberal do Porto, a decisão de 

D. Pedro em permanecer no território 

brasileiro, as constantes ameaças de 

deposição feitas ao rei português, a forte 

oposição dos liberais ao governo de Portugal e 

uma oportuna articulação de agentes contra o 

regime monárquico no Brasil, ajudaram aflorar 

o processo de independência.  

 

    A situação agravou-se em agosto, quando 

ordens chegaram de Portugal. As Cortes atacavam os “privilégios brasileiros”, acusavam José 

Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de D. Pedro. Isso fez D. Maria Leopoldina convocar 

uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio, em 2 de setembro de 1822. 

 

     Nessa sessão ficou decidido que era o 

momento de declarar a independência do 

Brasil. Uma declaração de independência foi 

redigida e enviada, junto às cartas portugueses, 

para D. Pedro. O regente estava a caminho de 

São Paulo na ocasião, e acabou sendo 

alcançado pelo mensageiro, no dia 7 de 

setembro de 1822. 

 

     Às margens do Rio Ipiranga, D. Pedro 

inteirou-se da situação, e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado 

o grito pela independência do Brasil, momento conhecido como Grito do Ipiranga. Os 

historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito tenha 

de fato acontecido. .M. 

 

Fonte de pesquisa e extração: Portal- CTB – Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil – Marcos Aurélio Rui. 

 

Fonte de pesquisa e extração: Portal- História do Mundo, Daniel Neves Silva 
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 HEROÍNAS DA PANDEMIA 

 

Professor Cláudio Venâncio 

 
 
     Já há algumas décadas as organizações das mulheres por diversas partes do globo e em 

diversos contextos da história tem se tornado um fenômeno a ser considerado e muito bem 

reverenciado. Ainda submetidas a muitas organizações sociais pautadas em estruturas, patriarcais, 

machistas e arcaicas, as mulheres têm demostrado exemplos de superação e vitória contra as 

adversidades que, momentaneamente parecem terem sido revigoradas e realimentadas por 

intermédio de certos discursos e posturas primitivas em nossa sociedade. 

 

     Nesse período de pandemia o índice de violência de todos os tipos contra mulheres tem 

aumentado assustadoramente, basta nos atermos aos noticiários para constatar essa terrível e 

preocupante informação. Entretanto, outro índice tem crescido e vigorado a respeito das mulheres, 

e, esse sim, é digno de nosso apoio e nossas profundas admirações. Trata-se do número de 

organizações de mulheres e do aumento do número de mulheres que estão se mobilizando durante 

a pandemia para de alguma forma combater o avanço e agravamento de pessoas passiveis de 

contaminação, e até mesmo no caso de ações empreendidas a prevenção. Metade das mulheres 

brasileiras passou a cuidar de alguém durante o decorrer da pandemia. Veja abaixo importantes 

dados publicados por Jonas Valente no Portal Agência Brasil referente a estudos realizados no 

início do mês. 

 

COTIDIANO POLÍTICO  

POLÍTICA 



     Metade das mulheres brasileiras 

passou a cuidar de alguém na 

pandemia. A conclusão é de 

pesquisa que analisou os impactos 

da disseminação do novo 

Coronavírus (covid-19) tendo como 

foco as mudanças no trabalho e na 

inserção econômica das brasileiras. 

Entre as mulheres do campo, o 

índice das que passaram a cuidar de 

alguém sobe para 62%. Entre as 

negras o percentual é de 52%, 

enquanto entre as brancas ficou em 

46%. 

 

     O estudo, realizado pelas organizações Gênero e Número e Sempreviva Organização Feminista 

(SOF), identificou variações nesse fenômeno.  

 

     “O cuidado está no centro da sustentabilidade da vida. Não há a possibilidade de discutir o 

mundo pós-pandemia sem levar em consideração o quanto isso se tornou evidente nesse momento 

de crise global. Trata-se de uma dimensão da vida que não pode ser regida pelas dinâmicas sociais 

pautadas no acúmulo de renda e de privilégios”, defendem as autoras do estudo... 

 

     Para 72% das ouvidas, aumentou a 

necessidade de monitoramento e 

companhia. É o caso de quem possui 

demanda de cuidar de crianças, idosos ou 

pessoas com deficiência. O texto alerta que 

essa é uma dimensão do cuidado que 

muitas vezes fica inviabilizada por não se 

tratar de uma atividade específica, mas 

ocorre em paralelo às outras ocupações 

das mulheres, como o trabalho. 

 

     “Entre as ouvidas, 35% disseram serem as responsáveis exclusivas pelo trabalho de suas casas. 

A maioria diz que a divisão permaneceu a mesma ou foi reduzida. Para as mulheres, a 

sobreposição do cuidado, trabalho doméstico e atividade remunerada, bem como das 

preocupações associadas a esses, marca muito mais do que quem está trabalhando, mas se 

dedicando aos seus projetos”, disse Tica Moreno, socióloga da Sempreviva Organização 

Feminista.. .M. 

 
Fonte de pesquisa e extração: Portal Agência Brasil 03/08/2020. Jonas Valente – Brasília/BR. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

   

PASSEIO RURAL: ORQUIDÁRIO TAKEBAYASHI 
 

 

     Bem pertinho de São Paulo, as cidades 

do Circuito das frutas como Atibaia, 

Indaiatuba, Itatiba, Jarinu, Jundiaí, Louveira, 

Morungaba, Valinhos e Vinhedo oferecem 

diversos roteiros de turismo Rural com 

produtores de uva, morango, figo, goiaba e 

caqui. Pense num passeio divertido, contato 

com a natureza e ao mesmo tempo uma 

experiência de aprendizado.  

 

    O Orquidário Takebayashi já existe há 

muitos anos. Começou com uma loja de 

orquídeas e 3 anos atrás, depois de um 

treinamento do SEBRAE, montaram o "colhe 

e pague de morangos". São 4 estufas com 

produção de morangos. 

 

     O sistema de cultivo diferente do cultivo no solo, usam o cultivo elevado semi-

hidropônico ponto final não usam terra e sim mistura de fibra de coco. Os nutrientes para o 

morango crescer vem pela água. Com esse 

sistema conseguem produção o ano inteiro e 

sem resíduos de agrotóxicos. 

 

     Você colhe até encher a cestinha – mais 

ou menos 1kg de morangos – e custa 

R$25,00 cada cestinha com os morangos 

para levar para casa. 

 

     As visitas precisam ser agendadas, até 

para você não correr o risco de chegar lá e 

não ter mais morangos. De segunda a 

domingo, das 9 horas às 17 horas, pelo 

WhatsApp ( 11) 99 9182-4699..M. 

 

 

 

 

 

DICA DE PASSEIO  

TURISMO 



Aniversariantes do Mês  
                                                                                       

Agosto
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