
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Educação que acolhe, valores que transformam!  

 
 

DICAS SOBRE DESFRALDE 
 

 
     Todos sabemos que o desfralde não é fácil, é xixi pra lá, suja sofá daqui, limpa calcinha e cueca 
de lá… mas calma, não é impossível! Tendo em vista que crianças com autismo possuem um 
desenvolvimento neuropsicomotor atípico, elas precisam de mais tempo para controlarem 
funções de evacuação e micção. Por isso, separamos algumas dicas para ajudar vocês nesse 
momento: 
 
     Analise se a criança está pronta para o desfralde: Um dom sinais é quando elas começam a 
demonstrar fisicamente que estão fazendo cocô, se abaixando em um cantinho, agachando ou 
apalpando a fralda. Você pode começar a perguntar: Henrique, você fez cocô? Para incitar que a 
criança responda “sim” caso tenha feito e reconhecer quando fez ou não. 
 
     Dê modelos: Insira brincadeiras relacionadas ao banheiro, leve os animais no banheiro para 
fazer xixi, pegue objetos para simbolizar o vaso e leve os bonecos para fazer cocô! Além disso, é 
importante mostrar que outras pessoas também utilizam o banheiro. Comece a mostrar quando for 
ao banheiro e descrever o que está fazendo. Você também pode mostrar outras pessoas indo ao 
banheiro como um irmãozinho, primo ou amigo. 
 
     Crie histórias sociais: As histórias sociais são dicas visuais para que a criança compreenda 
mais facilmente o processo. Além disso, elas facilitam a criação da previsibilidade. Por isso, faça 
fichas com desenhos que representam os passos necessários para ir no banheiro. 
Escolha reforçadores. É frequente que a criança precise associar a ida ao banheiro com algo muito 
legal e interessante como forma de reforçar seu comportamento. Em um post anterior falamos sobre 
reforçamento positivo, vale a pena conferir. Por isso, selecione um brinquedo que a criança gosta 
muito para que ela só tenha acesso após fazer xixi ou cocô no vaso. Lembre-se: é importante ser 
rápido e entregar o brinquedo imediatamente, assim que ela começar a fazer xixi ou cocô. Dessa 
forma, ela recebe reforço positivo toda vez que vai ao banheiro, o que faz com a frequência desse 
comportamento aumente. 
 
     Forneça um apoio para os pés: É essencial que a criança esteja com os pés apoiados, assim 
ela consegue ter conforto e segurança na hora da urina e das fezes. 
 

Fonte : INSTITUTO FAROL  

 
 

5ª Edição - Outubro/2020 



 

 

 

 IDEIAS, IDEAIS E IDEOLOGIAS. 
 

Professor Cláudio Venâncio  

 

          Ao longo da sua existência, o homem procurou contemplar, transformar e representar a vida 

das mais diversas maneiras as quais lhe foram cabíveis. Dentre suas organizações, criou para tal 

fim as artes, a linguagem, a religião, a educação, a filosofia, a ciência, a matemática e a política. 

Na realidade, não é necessário grandes esforços mentais para compreender que todas essas 

esferas, dentro da dinâmica organizacional da vida humana, estão intrinsecamente coligadas, de 

tal modo, que dificilmente uma jamais existiria sem a outra. 

 

  A esse exemplo, podemos tranquilamente afirmar que em uma sociedade onde não se 

incentiva ou se opõem as produções 

artísticas, se modela uma sociedade 

culturalmente doente, em uma sociedade 

onde não se credibiliza ou se ignora a 

ciência, se promove a estagnação, em uma 

sociedade onde não há mais a devida 

preocupação com o bom estabelecimento 

da linguagem, torna-se uma sociedade 

desprazerosa de se ouvir, em uma 

sociedade onde não se devota os devidos 

cuidados ao meio ambiente, as pessoas dentro dessa mesma sociedade ficam desambientadas, 

em uma sociedade onde o pensamento crítico reflexivo é proibido de ser cultivado e desenvolvido, 

torna-se uma sociedade repleta de fantoches que darão adesão às coisas mais estupidas e 

irrelevantes ao próprio desenvolvimento, uma sociedade que não prioriza a educação em sua 

plenitude, torna-se uma sociedade emaranhada de ignorância, uma sociedade conformista, 

indiferente ou despolitizada, torna-se uma sociedade regida por seres esdrúxulos e vazios.  Nesse 

sentido, todo ser mortal e idôneo, em meio à escassez e carência de algo digno de ser contemplado, 

deve obrigatoriamente aderir uma postura transformadora, afinal, as coisas aí estão porque em 

dado momento, em maior ou menor grau de colaboração, nós as constituímos. Desse modo cabe 

somente a nós refaze-las sob a pena de melhorias. 

 

            A necessidade humana de se apegar a algo que lhe traz certa segurança, muitas vezes se 

transforma naquilo que nos faz mais inseguro.  O tempo todo, diretamente as nossas decisões 

definem nossas vidas, por isso, são tão 

importantes.  O fato de possuirmos pernas não nos 

facilita saber quando, como e por onde caminhar. 

Em uma sociedade complexa e dinâmica como a 

nossa, as escolhas nem sempre serão fáceis, 

entretanto, não podemos nos omitir das grandes 

decisões ou de modo irresponsável e leviano 

decidir por aquilo que trafega na contramão da 

vida. Afinal, dentre todas as ideias, ideais e 

ideologias que nos são o tempo todo ofertadas, 

devemos fazer a nossa principal exigência, viver.    

PENSANDO A RESPEITO  

FILOSOFIA 



A vida, mesmo quando instituída por configurações pouco 

agradáveis, nos dará duas sólidas opções, contemplá-la ou 

transformá-la. Aqui pegaremos o exemplo das produções 

teatrais, essas, mesmo envolvendo um grande número de 

pessoas, desde sua criação passando pelos exaustivos 

ensaios, montagens cenográficas, elaborações de roteiros, 

correções, definições até o momento de sua apresentação de 

estreia, ao final do processo, a coisa toda se resume em dois 

tipos distintos de pessoas que dela farão parte, aquelas que irão assistir e aquelas que irão atuar.  

Pense a respeito. 

 

• Sugestões para maiores reflexões: 

 

Música 

IDEOLOGIA 

Interprete: Cazuza 

Disponível no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=XoiF-pDzod4 

 

  

                                                  Filme 

       Democracia em Vertigem (2019) 

       BRASIL, Direção Petra Costa,  

       DISTRIBUIÇÃO NETFLIX;  

 

 

 

 

 

Livro 

HUMANO DEMASIADO HUMANO 

Autor: Friedrich Nietzsche,  

Editora Companhia das Letras,  

São Paulo. 2005 

 
 

 

 

 

Livro 

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

Autor: Autor Amartya Sen,  

Editora Companhia das Letras,  

São Paulo. 2010..M. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XoiF-pDzod4


 

 

 

 

 A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E MAIS ALGUNS AVANÇOS 
 

Professor Cláudio Venâncio  
 

  

Promulgada em 05 de Outubro de 1988, após meses de trabalho que teve a participação e a colaboração 

direta dos mais variados setores da sociedade, foi apresentada ao país a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. Liderada pelo Doutor Ulisses Guimarães, renomado político e presidente da Assembleia 

Nacional Constituinte durante o processo de sua elaboração, essa Carta Magna, representou para o nosso país 

a efetivação do processo de redemocratização que vinha sendo paulatinamente desenvolvido desde o final do 

ano de 1978 com a Lei da Anistia, passando pela eclosão dos 

Movimentos a favor das Diretas Já que superlotavam as principais ruas 

e avenidas do país no início da década de 1980, a eleição indireta do 

político civil Tancredo de Almeida Neves em 1985 encerrando os 21 

anos do regime ditatorial civil-militar, alimentando e unificando o 

espírito nacional da população e suas expectativas da insurgência de 

uma “Nova República”. Contudo, os eleitores brasileiros somente 

voltariam às urnas para a escolha de seu governante supremo em 15 de 

Novembro de 1989.  

No entanto, as transformações sociais promovidas pelas 

determinações normativas expressas na Constituição de 1988 trouxera 

para a reorganização social brasileira a garantia de princípios 

MOMENTO HISTÓRICO  

HISTÓRIA 



fundamentais, os quais, de certo modo, repararia, beneficiariam e fariam 

justiça a muitos grupos, outrora marginalizados, explorados e ignorados 

pelos conjuntos de leis contidos em Constituições anteriores. Nos anos 

seguintes após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 

muitas medidas, reparações e reformluções foram feitas em prol do 

aprimoramento do documento vigente. Foram acrescentadas a ele leis 

convertidas de conquistas da movimentação da sociedade civil, tais como 

a LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e outras providências. Art. 1o É instituído o Estatuto 

do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos; a Lei Maria da Penha, 

formalmente pautada na Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica, familiar ou qualquer outro tipo de lesão e discriminação contra a mulher, nos termos do § 8º do 

art. 226 da Constituição Federal de 1988; a Lei 7.716 que define os crimes resultantes de preconceito de raça 

ou de cor, entre outras. Veja abaixo algumas das mais importantes determinações que fomentam os princípios 

constitucionais. 

 

• O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança.  

• Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente em relação à manutenção de 

sua cultura e à garantia da posse de suas terras.  

• As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas no país.  

• Foram assegurados os direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas as condições pacíficas de 

convivência.  

• O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos e jovens entre 16 e 18 anos.  

• A jornada de trabalho foi estipulada em no máximo 44 horas semanais, com direito à greve 

assegurado..M. 

 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de Outubro de 1988. 

  

https://colegiomayararodrigues.com.br/site/fale-conosco/


 

 
 

 S.O.S PANTANAL E AMAZÔNIA 

 

Professor Cláudio Venâncio 

 
 

     Uma seca recorde de queimadas, 

seguida de mudanças climáticas e 

degradação de biomas interligados. 

Essa fatal combinação tem levado o 

Pantanal, maior área úmida continental 

do planeta, a sofrer um estado 

preocupante. Dados confirmam que a 

apreensão tem fundamento, nesses 

últimos meses esse território tem 

agonizado em chamas, as maiores 

ocorridas nas duas últimas décadas. O 

presente cenário de trevas vem provocando reação entre os brasileiros, que cobram medidas 

urgentes. 

 

      Dentre muitas críticas que os especialistas ambientais estão fazendo sobre as políticas 

públicas, a principal direciona-se aos órgãos de fiscalização e suas ineficácias perante o processo 

de desmantelamento, de maneira que, essas ações comprovadamente ilegais avançam 

descontroladamente por todos os biomas. Como resultado, um terrível desequilíbrio do 

ecossistema está causando graves impactos na área do Pantanal. 

 

      “O mundo atualmente presencia um cenário ambiental sem precedentes. O Brasil está no centro 

disso, com sua política ambiental caótica, entreguista e bárbara de proteção à maior planície 

alagada do mundo e à própria Amazônia”. Movimentos organizados, Organizações nacionais e 

internacionais estão reforçando suas cobranças sobre as devidas providências do Ministério do 

Meio Ambiente frente essa situação devastadora, não somente no Pantanal e na Amazônia, mas 

também nas regiões do Cerrado. 

       Segundo números do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), o Pantanal registrou no mês de 

julho 1.684 pontos de queimadas. O 

índice é o mais alto desde o início da 

medições desses dados no ano de 

1998. Comparando com o mesmo mês 

no ano anterior, quando foram 

registrados 494 focos, houve um 

incrível aumento dos incêndios em 

240%. Tristes e indignantes imagens da 

região em chamas repercutem desde o mês passado pelo país e pelo mundo, semelhantes as do 

céu de cidades da região centro-oeste do Brasil acobertado pela fumaça. As cenas que mais têm 

chamado atenção mostram a situação da área e exibem importantes espécies da fauna pantaneira, 

tais como os jacarés e as sucuris mortas em decorrência das extensas queimadas. 

COTIDIANO POLÍTICO  

POLÍTICA 



 

        Durante o período de seca tem se reduzido as periódicas inundações do bioma. Somando a 

isso, segundo apontamentos de ambientalistas, o desmatamento recorde na Floresta Amazônica e 

os incêndios que também atingem o Cerrado brasileiro impactam no Pantanal. 

Ocupando o centro das atenções mundiais desde o ano passado, a Amazônia teve 9,2 mil km² 

devastados num período de 12 meses. Esses números assustadores referem-se ao período de 

agosto de 2019 a julho de 2020, em comparação ao mesmo espaço de tempo anual, ou seja, de 

2018 a 2019. Essas apurações são feitas pelo sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo 

Real (Deter), do INPE. 

 

          Essa terrível devastação ilegal dos 

biomas brasileiros, ambientalistas e 

ativistas que lutam em defesa do meio 

ambiente, apontam para a expansão do 

agronegócio por todas essas regiões, 

certificados ser esta a fonte das 

problemáticas que geram o desequilíbrio 

do ecossistema, ao lado de uma 

fiscalização deficiente por parte dos 

órgãos governamentais. Tudo em função 

da produção artificial e desregrada de 

pastagens para a criação de gado, 

atividade típica e recorrente dessas áreas. Veja abaixo o parecer da Change. Org Brasil, uma 

importante instituição, das muitas que estão se mobilizando e se comprometendo através de ações 

e iniciativas em defesa do bem estar e proteção das regiões Pantanal e da Amazônia. 

    

         O Pantanal está em chamas! Desde o início deste ano, um dos mais importantes biomas do 

mundo, santuário da biodiversidade, está queimando. Fauna e flora estão sendo devastados! Já 

são mais de 1 milhão de hectares de mata destruídos pelo fogo nos estados do Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Não podemos fechar os olhos para esta que é a maior tragédia ambiental em 

décadas no Pantanal. Um desastre sem precedentes, nunca tiveram queimadas como essas que 

estão acontecendo. A junção da seca com outros fatores, como o aumento do desmatamento, os 

incêndios causados pela ação humana e a diminuição da fiscalização geraram essa calamidade 

que presenciamos. Mais de 90% dos incêndios são provocados pelo homem, apenas 3,5% de toda 

a região tem unidades de conservação para garantir proteção e, somente neste ano, 11 mil hectares 

foram desmatados para dar lugar ao crescimento do agronegócio na região. 

 

         Além disso, a degradação da Amazônia também interfere no que está acontecendo no 

Pantanal. Pois com o aumento do desmatamento lá, o fenômeno dos “rios voadores” tem sido 

afetado, diminuindo as chuvas e aumentando as secas na região central e sudeste do País. Os 

danos dessa situação catastrófica são inumeráveis. Muitos animais, como jacarés, macacos, 

cobras, antas e tatus, estão morrendo carbonizados por causa dos incêndios. 

 

         Os especialistas já contam com redução de espécies. Precisamos que as autoridades olhem 

para os incêndios que DEVASTAM O PANTANAL há 7 MESES, se importem mais e tomem as 

devidas providências com urgência e assertividade para que os incêndios cessem!!!  

Maiores informações a respeito dessa instituição – Change. Org Brasil .M. 
 

Fonte de Pesquisa e extrações: Portal Change Org Brasil 28/08/2020 editado por Mainary Nascimento 



 

 

 

ÓLEO DE COCO A GORDURA QUE EMAGRECE 

 

     

      Eu nunca apresentei 

problemas com excesso de 

peso, em contrapartida 

cresci observando minha 

mãe em uma luta constante 

para reduzir o peso, foram 

diversas fórmulas, dietas 

malucas, restrições 

alimentares sem sucesso, 

eu via sua frustração  em 

seus olhos, com o tempo 

eu cresci e chegou a hora 

de escolher a profissão, me 

formei nutricionista e quando  ainda era estudante minha mãe adotou minhas dicas e 

emagreceu 10Kg, com mudança alimentar e caminhadas diárias. 

Com o passar do tempo ela conseguiu manter o peso, porém seus exames ainda estavam 

alterados, nesta época eu já estava formada e com conhecimento em nutrição funcional, 

minha mãe novamente mudou a maneira de se relacionar com a comida melhorando 

principalmente a qualidade dos alimentos ingeridos e dentre eles  ela incluiu o óleo de coco. 

 

     O óleo de coco é uma gordura saturada, formada por 45% de ácido laurico um ácido 

graxo de cadeia média e quando absorvido se transforma em nosso sangue em um ácido 

chamado monotaurina. O ácido laurico é um potente antibiótico, anti inflamatório, 

antifúngico e anti-parasitário. 

 

     Óleo de coco modula 

peso ou seja, quem é magro 

ganha peso e quem é obeso 

emagrece, previne 

tromboses, diminui colesterol 

total, LDL e aumenta HDL. 

 

     Acelera o metabolismo, 

se consumido diariamente, 

aumenta o gasto energético 

do organismo. Ele estímula o 

funcionamento da glândula 

tireoíde que está diretamente 

DICA DE ALIMENTAÇÃO  

NUTRIÇÃO 
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ligada ao nosso metabolismo, o que aumenta a queima de calorias. 

 

    O esvaziamento gástrico quando se consome o óleo de coco é mais lento por ser uma 

gordura, aumentando assim a saciedade reduzindo o apetite, o mesmo reduzido evita os 

beliscos ocasionais e a sabotagem da reeducação alimentar. 

 

A compulsão por carboidratos também é controlada porque assim como as fibras, o óleo de 

coco ajuda a manter os níveis estáveis de glicose e não estimula a liberação de insulina, 

controlando assim a compulsão. 

 

Logo abaixo algumas sugestões de como você pode consumir o óleo de coco: 

 

• Utilize para temperar salada 

 

• Para untar assadeiras no lugar da farinha 

 

• Picar morangos ou qualquer outra fruta e mergulhe no óleo de coco para aumentar a 

saciedade 

 

• Acrescentar 1 colher de chá do óleo  em 1 xícara de café e 1 colher de chá 

 

• de canela para não precisar adoçar 

 

• Colocar na geladeira para formar um creme e utilizar em diversas preparações..M. 
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