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Editorial

C

hegamos a 2ª e última edição do ano do Conexão
Jovem do ano de 2018. E como falamos na edição
anterior o tempo está cada vez mais rapido. O final do
ano já chegou e com ele os resultados de um ano repleto de aprendizagens e conhecimentos que fazem dessa
edição mais uma vez ser recheada de coisas boas sobre a
nossa comunidade e nossa cidade. É importante citar que
o trabalho desevolvido que possibilita a realização deste
periódico só é possível por conta do apoio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência
e Direitos Humanos. Os parceiros aumentam cada vez
mais e trazem atividades que desenvolvem contirbuindo
para que o Conexão Jovem seja cada vez mais rico de diversidade e informação. Nessa edição contamos um um
novo parceiro. A EMEF Padre Melico Cândido Barbosa
vem mostrar os resultados de um projeto de cinema na

• Destaque

escola que abriu as portas para alunos conherem o Rio
de Janeiro. A escola Fabio Faria de Syllos continua com
projetos de incentivo ao aluno e dessa vez, mostra para
eles a importancia dos simbolos nacionais. A escola de
período integral Prof Carlos Lencastre traz a iniciação
cientifica e aproxima adolescentes de um conhecimento
que muitas vezes achamos estar muito longe das nossas
possibilidades. O Progen não ficou de fora dessa edição
e também trouxe um pouquinho de suas atividades. Para
fechar, o Cecco toninha traz um pouco sobre seu trabalho
e seu cronograna de atividade. Desejamos que o ano de
2019 seja ainda mais recheado de notícias boas na vida
de cada um e que possamos continuar com esse trabalho
que traz um pouco do que nossa comunidade faz.
Desejamos uma excelente leitura e até 2019.

Dúvidas, sugestões e matérias: jornal@progen.org.br

Crianças fazem
grafitte em muros
da comunidade
com autorização
dos moradores na
atividade de Arte
de Rua.

Martha Garcia
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Fabio de Syllos trabalha Simbolos
Nacionais com os alunos
Nosso Projeto tem como objetivo principal estimular a noção de patriotismo e civismo entre os estudantes, além da aprendizagem do exercício da ética
e cidadania. É sabido que grande parte dos brasileiros desconhecem o verdadeiro significado da letra e
do histórico do hino, quais são e o que representam
cada um de nossos símbolos. A partir da realização
do Projeto, a Escola se propõe a incentivar o respeito
aos símbolos nacionais de forma efetiva e dentre os
objetivos se destacam o resgate de atitudes de respeito
aos símbolos nacionais e o sentimento de pertença à
nação.
O projeto em nossa escola é desenvolvido na sala de
aula pelo professor e de forma coletiva toda quintafeira, na entrada do período, há a execução do Hino
Nacional e o hasteamento das Bandeiras: Nacional,
São Paulo e Campinas. A cada semana uma turma
realiza o hasteamento das três bandeiras havendo a
participação de todos em uma cerimônia solene.

T

odas as comunidades possuem símbolos que as
representam e não poderia ser diferente no Brasil. A formação dos conceitos éticos e políticos devem ser trabalhados na escola. Os símbolos nacionais
como a bandeira e o hino transmitem o sentimento
de união nacional, buscam mostrar a soberania de
um país, e tem a função de representar a identidade
de uma nação, ou seja, sua história, seus valores, suas
riquezas, seu povo. Ensinar a ler, a escrever e a utilizar
raciocínio matemático, por mediação dos símbolos
pátrios através de textos informativos e jornalísticos
é uma grande oportunidade para fortalecer a compreensão dos direitos e deveres dos cidadãos.

Marcia Garbin - Professora Coordenadora

Não se esqueça de acompanhar nossas
redes sociais
Facebook - ProjetoGenteNova
Instagram - @projetogentenova
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21ª Ação cidadã apresenta o que foi trabalhado
no segundo semetre de 2018

O

dia 27 de outubro ficou
marcado pela realização do
evento Ação Cidadã, que ocorreu na
Praça de Esportes Brasil de Oliveira na Vila Bela. Em sua 21ª edição
a ação cidadã contou com diversas
atrações: música, teatro, poesias,
oficinas, brinquedos e brincadeiras,
pipoca, algodão doce e muitos sorrisos. Uma dessas apresentações foi
o espetáculo “ Jogo da vida”, que
teve como elenco os educandos,
usuários e equipe do PROGEN. Foi
um espetáculo intergeracional, que
levou ao público as atividades que
aconteceram durante o ano, tanto
das crianças quanto de adultos e
idosos.
O evento é desenvolvido anualmente com a proposta de fortalecer
os vínculos familiares e comunitários e por se tratar de uma ação que
envolve toda a equipe do PROGEN
e os usuários, é possível desenvolver
o protagonismo, o acesso às políticas de direitos, a apropriação dos espaços e equipamentos do território,
a articulação com a rede socioassistencial e parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos
Humanos.
Tal ação preencheu a tarde da comunidade e familiares presentes,
onde parcerias possibilitaram

apresentações culturais diferenciadas com temas relevantes sobre o
cenário atual do país encenadas pelo
grupo Núcleo Cultural Cupinzeiro,
contando também com outros parceiros que desenvolveram oficinas
de dança no evento sendo Grupo
Rasteirinha e Forró do Improviso.
A comunidade pôde apreciar também a apresentação musical de uma
das referências do bairro Sr. Aluisio,
bem como da poetisa Thais e Fernanda Souza com apresentação de
Rap.
A 21ª edição da Ação Cidadã foi
marcada com muita alegria, arte e
empenho de todos envolvidos.

Carlos Junior Tobias - Educador Social
Marcela Egídio de Souza Ferreira –
Assistente Social
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Projeto Cinema na escola proporciona ida
ao Rio de Janeiro para alunos da
EMEF Padre Melico

N

o mês de outubro alunos da
escola EMEF Padre Melico
Cândido Barbosa, exibiram o filme
“Violências Cotidianas” na Mostra
Geração do Festival Internacional
do Rio de Janeiro.
O filme “Violências Cotidianas”
foi produzido por 27 alunos do 6º
ao 9º ano com a orientação da Professora de Língua Portuguesa Aline
Jekimim Goulart através do projeto
“Cinema na escola”. Que oferece
cursos de cinema para professores
que depois de capacitados, transmitem os ensinamentos para os
estudantes. O projeto tem por objetivo discutir a respeito da utilização
ética e responsável das tecnologias
de registro de imagens, bem como
estimular a criatividade narrativa e
imagética dos alunos dos ciclos III
e IV envolvidos. O Projeto, propõe
aproximar as práticas audiovisuais com o protagonismo discente
através da produção de vídeos curtos. Para a produção de vídeos, realizamos oficinas periódicas, nas quais
os alunos têm oportunidade de produzir seus próprios vídeos, com o
uso do celular, trazendo o cinema
para a prática e aproximando-o da
realidade dos alunos.
Em maio deste ano, aconteceram
diversas rodas de conversas no contra turno, nas quais participavam
professores e alunos do 6º ao 9º ano,
e tinham como objetivo discutir o
tema “violência”, pensando no dia
18 de maio que é o dia nacional de
combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes.
A partir das rodas de conversa, foi
pensada a realização de um evento
com todos os alunos dos Ciclos 3 e

4 (6º ao 9º ano), no qual aconteceriam várias atividades de reflexão
sobre o tema “violência”. Como dentre estas atividades prevíamos debates, os alunos decidiram produzir
um filme, o qual serviria como base
para um dos debates, que aconteceria com oitavos e nonos anos do
Ensino Fundamental. O filme “Violências Cotidianas” foi produzido
por alunos de 9º ano, foi exibido e
debatido durante o evento.
O filme “Violências Cotidianas”
pretende demonstrar ações do dia a
dia e é dividido em três partes. Na
primeira, há uma cena sobre o assédio, em que meninos assediam
meninas com expressões machistas.
Na segunda parte, há uma cena de
racismo em um restaurante, em que
uma família de etnia branca desconfia de um menino por ele ser negro
e solicita a intervenção de um segurança, que age como se o menino
negro, que tinha ido ao banheiro,
fosse realmente suspeito. Na terceira
parte, há pequenos diálogos, novamente com expressões machistas, as
quais podem ser reproduzidas inclusive pelas mulheres. Para a produção
do filme, tinham equipes de roteiros,

filmagens, atores e edição. No total,
participaram 27 alunos. Os debates
que ocorreram em maio, a partir do
filme, foram bastante interessantes e
tiveram avaliação positiva por parte
dos alunos e da comunidade escolar.
EMEF Padre Melico Cândido Barbosa
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Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional
proporciona atividades para os participantes praticar a
Convivencia e o fortalecimento de vínculos
O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
- Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humano desenvolve ações
que possibilitam prevenir as
situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento
de pertença e de identidade,
fortalecer os vínculos familiares e comunitários, através de
diversas atividades diárias em
especial para o público adulto e
idosos com o objetivo de:
º Trabalhar valores, como: responsabilidade, participação,
solidariedade, convivência e
cidadania, incentivando a participação das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
de modo a facilitar o desenvolvimento da criatividade,
do trabalho em grupo assegurando espaços de convivência
familiar e comunitária;
º Integrar a família e a comunidade como co-responsáveis no
processo educativo de modo a
favorecer o fortalecimento dos
vínculos nas relações familiares
e comunitárias, assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento
de relações de afetividade e
sociabilidade, prevenindo a
ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;

N

o dia 17/09, terça feira, tivemos um momento muito especial! O
grupo de mulheres da atividade de Danças Brasileiras, acompanhadas pela educadora Suzana Campos e pedagoga Yanê Sant’Ana Batista,
estiveram no CEI Presidente Castelo Branco, para uma apresentação e
interação com as crianças. Tal ação é fruto da parceria entre o PROGEN
Unidade Vila Bela e a Escola de Educação Infantil, que vai de encontro
com nossas estratégias metodológicas visando a “articulação em rede” e
o fortalecimento de vínculos comunitários.

N

o dia 21/08 os participantes do Grupo Gira Vida, participaram de
atividade cultural externa intitulada tarde no Cinema, no Shopping
Unimart. Contou com a participação de 21 usuários do PROGEN Vila
Bela e 02 educadoras. O filme escolhido foi “Christopher Robin - Um
Reencontro Inesquecível”, que leva o personagem principal a reviver sua
infância e a partir deste momento reviver valores daquela época e nova
vivência em família. A atividade colaborou com convivência cultural, exploração do meio social, direito de ir e vir e, fortalecimento de vínculos
entre os atendidos e seus pares. Tarde muito proveitosa.
Equipe Conexão Jovem
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A importância da Iniciação Científica no Ensino
Fundamental Integral

A

Escola Estadual de Ensino Integral, Profº Carlos Lencastre através da Iniciação Científica,
tem estimulado seus alunos a serem os futuros pesquisadores do Brasil. A ideia surgiu no ano de 2015 e
já levou alguns projetos para serem apresentados em
eventos, como na Mostra de Ciências e Tecnologia
3M. Em 2016, os alunos do 6º ano, sob a orientação da
professora Andrea Terneiro, apresentaram o projeto
“Adubo orgânico de casca de banana para o plantio
do tomate cereja”, ganhando em terceiro lugar, na categoria Ciências Agrônomas, o prêmio de R$ 900,00.
Em 2017 tivemos mais uma apresentação com o tema
“Meteorologia” sob a orientação do Professor Carlo
Freire.
Este ano, 2018, os professores, Andrea Terneiro (ciências), Carlo Freire (História), Ana Maria Rodrigues
(Ciências) e Julian Guedes (Ciências) da escola Carlos
Lencastre estão orientando projetos com os seguintes
temas: Bobina de Tesla, Depressão e sobre o Big Bang.
Segundo os professores Carlo e Julian “Os alunos
participantes são muito dedicados e sabem que vão
enfrentar muitos desafios, por isso, são sempre motivados pelos seus professores. A família, também colabora com esse processo, assim se sentem mais determinados”.
As alunas Layane Marques (9º ano) e Diandra Silva
(9º ano) são uma das alunas participantes da iniciação
científica com o projeto sobre a Depressão entre Adolescentes. Este projeto consiste em compreender a depressão e propor medidas para ajudar os adolescentes
a superarem esta doença. Elas afirmam: “Todos os alunos da escola deveriam fazer parte do projeto, criando

assim, pessoas com uma capacidade de querer solucionar os problemas atuais e se tornarem cientistas”.
A aluna Isabelly Victória de Souza, também do 9º
ano, tem o projeto referente a “Bobina de Tesla”. Este
projeto busca entender o funcionamento da bobina,
criada por Nikola Tesla por volta de 1890, que é um
transformador ressonante capaz de gerar uma alta
tensão eletromagnética, que está ligada à ideia de corrente alternada, tão necessária a transmissão de energia elétrica sem fio nos dias de hoje.
Nos anos anteriores, alunos que concluíram o ensino
fundamental anos finais com a participação na Iniciação cientifica estão com seus projetos em andamento em nível de ensino médio em outras instituições.
Quando revemos estes alunos, sempre nos agradecem
pelo aprendizado, pois alcançaram seus objetivos.
Carlo Curvelano Freire- Professor e
Julian Miranda Pinto Guedes Professora

8
Campinas, Novembro/Dezembro 2018
___________________________________________________________________________________

Fique por dentro!
Centro de Convivencia Toninha desenvolve atividades que
promove o encontro entre pessoas

O

Centro de Convivência e
Cooperativa (CECCO) Toninha é um equipamento público da
Secretaria de Saúde, conveniado ao
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira que compõe a rede de atenção
psicossocial do SUS Campinas.
Tem como objetivo promover o
encontro entre as pessoas, criando
condições que favoreçam a inserção e a integração dos indivíduos

por meio de atividades coletivas,
atividades artesanais, culturais, corporais e educacionais. Promove a
saúde, o desenvolvimento da autonomia e a inclusão social por meio
de atividades intersetoriais com a
cultura, educação, assistência social, esporte, trabalho e renda, entre outros, através de um modelo
comunitário de atenção à saúde da
população.

Cronograma das atividades

Equipe Cecco Toninha

