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EDUCAÇA
Ã

Projeto Gentileza gera Gentileza
4º Ano Ensino Fundamental
Toda semana temos aula da Escola da Inteligência, onde reforçamos nossos conhecimentos sobre as atitudes corretas, a
boa conduta no convívio com os colegas e os valores tão importantes para nossa formação integral. A partir desta roda
de conversa, confeccionamos cartazes, placas e saímos em
busca por um mundo diferente, no qual promovemos o respeito, a generosidade e combatemos o BULLYING, a agressividade e muitos outros aspectos negativos do comportamento.
O fruto desse trabalho foi uma passeata pela escola, junto
com os amigos do 2º ano. Foi um momento inesquecível.
Ficou para nós o exemplo do Profeta Gentileza e da sua
coragem em propagar pelas ruas da cidade palavras de amor,
carinho, otimismo e gentileza.
Quênia Renata Diniz
Professora 4º Ano / EF
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P l a n t i o d e á r vo re s n o R e m a n s o Fr a te r n o
Projeto meio ambiente - As florestas (GREI 4)
Educação Infantil

Nossa escola está inserida em uma
Reserva Ambiental de grande beleza,
onde podemos sentir, até mesmo no
clima, a influência das florestas no
ecossistema e em nossas vidas. O estudo da mata nos arredores da escola e
sua importância tem o intuito de despertar a consciência ecológica de nossas crianças, para que compreendam
a importância de respeitar e preservar
o meio ambiente. No dia 26 de maio,
nós do GREI 4, que estamos estudando o tema: “As florestas”, realizamos o
plantio de mudas de árvores nativas
como o Ipê, e em extinção, como o
Chichá, no espaço da Educação infantil. Esta segunda encantou as crianças
com suas protuberâncias, com cachos
onde abriga os frutos, lembrando formas de coração. Neste evento, contamos com a coordenação e a orientação do voluntário Roberto Guimarães,
que gentilmente nos ofertou as mudas e explicou às crianças o processo
do plantio e os vários benefícios das
árvores para o ser humano. Agradecemos a todos os envolvidos pelo dia
maravilhoso, que, sem dúvida, plantou
também uma semente de amor no coração de cada um. E a partir de agora,
seguiremos cuidando desse “Bebê Chichá”, registrando em um diário toda a
sua evolução.
Ivone Macedo
Professora do GREI 4

5

EDUCAÇA
Ã

Prêmio para a Educação
do Remanso Fraterno
Este ano o jornal O Globo – Niterói promoveu a segunda edição do prêmio “Sou de Niterói”, contemplando dez áreas de
atuação profissional, nas mais diversas modalidades. O trabalho educacional promovido no Remanso Fraterno foi indicado a concorrer na área da Educação, ao lado de dois outros
professores com atuação reconhecida no nosso município.
E foi com muita alegria que recebemos a notícia de termos
sido os vencedores.
A iniciativa do jornal incluiu votação popular e de jurados,
exposição no Plaza Shopping (até dia 12 de junho) de totens
divulgando a imagem e o trabalho desenvolvido por todos
os indicados ao prêmio, além de matéria no jornal (caderno
de Niterói) e uma noite festiva com a entrega do troféu aos
vencedores no Teatro Municipal de Niterói. O evento foi na
noite de quarta-feira, 31 de maio, e contou com belas apresentações musicais da ONG More Project Brasil, vencedores
na categoria “Música”, que nos encantaram a todos.
De nossa parte, agradecemos a todos que, votando, nos apoiaram. Agradecemos ao jornal O Globo pela indicação e a todos
da organização do evento que nos acolheram. Nosso propósito, ao participarmos dessa iniciativa, foi promover a imagem
do Remanso e o trabalho que desenvolvemos, procurando dar
visibilidade à nossa instituição. Receber o apoio da sociedade niteroiense foi muito gratificante e incentivador. Ter o
reconhecimento do nosso esforço nos enche de gratidão, nos
fortalece para continuarmos acreditando que nosso futuro
pode ser muito melhor se no presente continuarmos positivamente operantes.
Registramos um agradecimento especial aos profissionais da
gestão, os professores e auxiliares de educação que atuam
diariamente e diretamente com nossas crianças, além dos
voluntários que abrilhantam nosso currículo com possibilidades maiores de construção do conhecimento. Também
não nos esquecemos do empenho de todos os funcionários
do Remanso que se dedicam a dar suporte à nossa atividade
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educacional, da administração aos serviços gerais. Todos somam seus
esforços e os melhores sentimentos para viabilizar nossa escola.
Seguimos acreditando no poder que a Educação tem de levar às crianças de qualquer situação social e econômica as possibilidades de
crescimento e engrandecimento espiritual e intelectual. Os desafios
continuam e batem à nossa porta todos os dias com uma mensagem
muito clara: ainda há muito que fazer! Prosseguimos confiantes, contando com a parceria dos que caminham ao nosso lado.
Muito obrigada.
Olga Casagrande
Voluntária
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SOCIA

Meu olhar de estagiária
Acolher é Transformar
Fazer estágio é uma das grandes expectativas do estudante universitário, pois pode ser extremamente frustrante ou
pode fazer você pensar: “É isso que eu quero fazer”.
Em fevereiro deste ano, passei na seleção de estágio e consegui minha tão sonhada vaga. Sonhada mesmo! Porque era
no Remanso Fraterno que eu desejava estar. Depois de exatos
dois meses tive o desafio de compartilhar com você as realizações da Promoção Social, sob o meu olhar de estagiária.
E usando as palavras do meu supervisor Silvester Brandão:
“O campo de estágio é rico na produção do conhecimento e
na articulação entre a instituição e a academia”. Eu também
acredito.
Na verdade, o meu desejo é que você seja atraído (a) e se
apaixone pelo trabalho, que está sendo realizado no Remanso

Dinâmica da parceria da escola com a família
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Fraterno, e se torne um voluntário ou um mantenedor dessa extraordinária obra.
Saiba que nós da Promoção Social amamos o que fazemos. A nossa
área de atuação está no âmbito das Políticas de Educação e da Assistência Social.
Na Política de Assistência Social executamos o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço organiza-se em grupos, de
modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários,
com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
Portanto, temos dois serviços no Remanso: Acolher é Transformar
para as famílias dos alunos do NEPCR, que ocorre nos 2º e 4º sábados
do mês, e o Acolher Jovem, para os ex-alunos, com idade entre 11 e 14
anos, realizados durante a semana (2ª, 3ª e 4ª feiras) no contraturno.
Gostaria de dividir com você o que estamos realizando. Vou falar sobre
a roda de conversa, que tive o privilégio de participar no dia 25/03/17
– Acolher é Transformar.
Nesse dia recebemos a assistente social Tereza Novaes e a advogada
Monique Arduino, para que respondessem as dúvidas dos pais e responsáveis em diversos assuntos jurídicos, já que eles não possuem
acesso a essas orientações e informações de forma prática. O encontro
tinha como propósito levar conhecimentos para que os nossos usuários protagonizassem suas ações. Alguns assuntos levantados por eles
foram: pensão alimentícia, investigação de paternidade, direitos do
trabalhador, divisão de bens, casamento e união estável. Conforme a
Dra. Monique respondia a todos, de forma acolhedora e responsável,
mais assuntos iam surgindo. Como a roda de conversa foi muito participativa e proveitosa, faltou tempo para tantos questionamentos.
Muitas dúvidas foram esclarecidas e o nosso objetivo alcançado: o de
que a partir da socialização das informações e orientações, os usuários de forma efetiva e autônoma acessem os seus direitos.
Quando um trabalho é realizado com dedicação todos saem satisfeitos. Por isso, quero deixar uma frase de Thomas Atkinson: “O esforço
dirigido a um objetivo tem sempre por prêmio, com a consecução daquilo a que se aspira: a satisfação que o triunfo proporciona”.
Samira Dutra
Estagiária do serviço social do Remanso Fraterno

15

SOCIA

Meu olhar de estagiária
Acolher Jovem
Não acho que falar ou escrever sobre qualquer assunto seja
fácil. E a adolescência não é fácil de descrever, mas é muito
agradável.
Eles são a própria alegria, animação, força, vida e futuro. E
quando vejo os adolescentes chegando para o Acolher Jovem
penso: o que será desses meninos e meninas daqui a alguns
anos? Quem eles serão, onde eles estarão, fazendo o quê?
Muitas são as dificuldades que eles enfrentam. Por si só já
enfrentam as alterações naturais do corpo, e ainda, as alterações sociais, familiares e emocionais que se apresentam
ao longo dessa fase. E imagino seus medos e ansiedades. Por
isso, as atividades desenvolvidas com essa turma são muito
especiais; porque eles são especiais.
São oferecidas, neste espaço, oficinas de escultura, canto,
flauta doce, saúde na adolescência, além de oficinas socioeducativas mediadas pela educadora social.
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É preciso se envolver para conhecer a história de cada um, e assim,
pensar de que forma o serviço desenvolvido pode contribuir na superação das dificuldades deles e de suas famílias.
O psicólogo Eduardo Rocha e a educadora social Jaianna Nespoli têm
realizado um incrível trabalho com eles, sendo notórias as mudanças
realizadas na vida desses cidadãos em desenvolvimento.
Foi me dada a tarefa de buscar junto a Universidade Federal Fluminense-UFF a possibilidade de levar os nossos adolescentes para conhecerem o campus universitário, de modo a incentivá-los a conhecimentos, que poderão ser acessados no futuro, levando-os a novos
rumos.
A Reitoria tem o projeto CONHEÇA A UFF, no qual as escolas podem
agendar uma visita guiada pelo campus. No campus da Praia Vermelha, situa-se a Casa da Descoberta, localizada no Instituto de Física,
onde são realizados experimentos de Física e Química para que os
visitantes estimulem a sua criatividade. É algo espetacular!
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SOCIA

No dia 16 de maio nossos adolescentes puderam conhecer
esse espaço cultural e educativo, onde foram acompanhados
por um monitor, aluno da UFF, sendo apresentados a diversos
experimentos. Eles se divertiram muito, e ainda adquiriram
conhecimentos.
Ficará registrado para sempre na memória desses adolescentes o que eles viram e ouviram neste dia, podendo modificar
radicalmente o futuro.
Quero fechar com duas frases: uma de Mahatma Gandhi: “O
futuro dependerá daquilo que fazemos no presente” e outra
de Confúcio: “Se queres prever o futuro, estuda o passado”.
Elas dizem tudo, não é mesmo?
Samira Dutra
Estagiária do serviço social do Remanso Fraterno
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SOCIA

A magia do cantinho de bebê
O Projeto Acolher é Transformar, que iniciou em 2013, tem, atualmente, 5 voluntários para atender cerca de 15 crianças. Trabalhamos com várias crianças, separadas por faixa etária.
Existe um lugar que eu adoro e que é o Cantinho do Bebê, onde
ficam crianças de 0 a 3 anos. Lá é um lugar mágico; tem de tudo!
E, claro, gritos; músicas; brincadeiras e muito amor.
Nós ficamos com as crianças para que as mães possam participar
de outras atividades.
É um trabalho muito gratificante no Acolher. Já cuidamos de bebês com 10 dias de vida e, agora, vemos que estão bem crescidos.
É muito legal acompanhar o desenvolvimento deles! Eu digo que
o Cantinho do bebê é um lugar mágico porque acontecem coisas
que não dá para acreditar.
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Por exemplo: lá na sala tem um degrau e é logo ali, claro, que as crianças
escolhem para sentar. Num belo dia, um lindo menino fez isso várias vezes
e nós chamamos a sua atenção, pois podia se machucar. E como continuou
a fazer, uma tia escondeu o veletrol e ele não viu onde ela o colocou. Então, o pequeno começou a procurar e procurar o velotrol, até embaixo do
colchonete. Como não se divertir nesse trabalho lindo? Também é muito
bonito ver como os irmãos “maiores” (com 3 anos no máximo) cuidam dos
menores e, às vezes nem brincam, se o irmão ficar chorando.

Amo muito esse trabalho! Adoro os companheiros de equipe e nossos bebês incríveis!
Luise Mattos (“Tia Lulu”)
Voluntária do Acolher é Transformar no Cantinho do Bebê
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DOUTRIN

Evento com Raul em
São Pedro Da Aldeia

Aconteceu em 28 de maio de 2017, na cidade de São Pedro D’Aldeia, um seminário coordenado por Pedro Paulo Legey, com abordagem do tema Minha família, o mundo e eu.
Na ocasião Raul Teixeira foi homenageado pelos seus 50 anos de
mediunidade com Jesus.
Mauricio Santos
Voluntário
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