
Publicação elaborada por integrantes dos serviços e parceiros da comunidade Satélite Íris I

Nesta edição 7º Graduação de Capoeira promo-
ve encontro intergeracional entre 

unidades do Progen

Pág. 5

Campinas - Novembro/Dezembro de 2018 nº 13

Pág. 6

Casa Hosana promove evento 
especial para celebrar o dia das 

crianças com ajuda de voluntários

Pág. 7

Você já ouviu falar em 
BPC? Fique atento para a 
renovação do cadastro do 
benefício. 

Pág. 8

S A T E L I T E  H O J E

Atividades culturais ampliam       
repertório dos alunos na escola 
Rosina Frazatto. 



2                                                                                                      Campinas, Novembro/Dezembro 2018_______________________________________________________________________________________

Editorial
Caros leitores e leitoras, chegamos a última  edição 

de 2018 do Jornal Satélite Hoje. 
Agradecemos novamente aos parceiros que sempre 
colaboraram com o periódico recheando-o de novi-
dades.  Não podemos deixar de citar o apoio da Sec-
retaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos e o Instituto Robert 
Bosch , que possibilitam o encontro em rede além da 
divulgação do trabalho realizado .
O ano de 2018 está chegando ao fim e com ele, di-
versas atividades foram realizadas, a começar pelas 
mudanças que a escola Rozinha Frazatto passou  e 
que permitiram uma melhora no ambiente escolar. 

trouxeram ainda um pouco de tudo o que aconteceu 
de atividades culturais para os alunos. A Casa Hosana 
mostrou como pôde contar com a ajuda de voluntá-
rios para realizar uma festa inesquecível para as crian-
ças e adolescentes no dia das Crianças. O CRAS Saté-
lite não ficou de fora dessa edição e nos lembrou da 
importância de renovar o “Cadastro Unico”, Não sabia 
que ele é impressindível para quem recebe o BPC?. 
Ah! não sabe o que é isso? Dá uma olhada  la na pá-
gina 8. O Progen realizou a 7ª  edição da Graduação 
da Capoeira que foi regada de novidades. Essa edição 
está imperdível, não acha? 
 Tenham uma excelente leitura e até 2019!

Destaque!

Uma publicação semestral do Projeto Gente Nova

Relações Públicas Responsável 
Fernando Pompeo - CONRER P4003   
        
    
Jornalista     
Leticia Xavier       
    
        
   

Pedagoga
Aline Alves

Coordenadora Técnica
 Haydée Monteiro

Coordenadora Geral 
Izabel Santos de Almeida

Expediente

Educandos fotografam a 
comunidade e registram a 
Avenida John Boyd Dun-
lop antes da reforma que 
prevê mudanças e criação 
de um corredor de transi-
to rápido para onibus em 
Campinas. 
As obras do Sistema BRT (Bus Rapid Transit, 
transporte rápido por ônibus), o Rapidão de 
Campinas, já estão em andamento. A entrega 
dos corredores finalizados está prevista para o 
primeiro semestre de 2020 Segundo a EMDEC.
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Jogo dos 7 erros 

Vamos Brincar ?
Encontre a 

saída
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 Rosina passa por mudanças que proporcio-
nam melhoras em ambiente escolar  

No início de 2018 a Escola Estadual Profa. Rosina 
Frazatto dos Santos recebeu uma nova equipe ges-

tora, representada pela diretora efetiva Sra Sandra Ap. G. 
Tonini e vice-diretora Angélica C. Adam.

Muitos foram os desafios, poucos eram os espaços e 
os recurso, mas havia algo mais nesta Unidade Escolar, 
havia o carinho e o comprometimento de todos os pro-
fessores e funcionários com a aprendizagem de nossos 
alunos.

Essa gestão acredita que uma escola segura, acolhedora 
e com espaços para atividades específicas é essencial para 
a aprendizagem. Nossa primeira batalha foi a retirada do 
lixo da porta da escola, pois entendíamos que o acumulo 
de detritos em frente a unidade escolar feria os ensina-
mentos sobre meio ambiente e higiene. Ser bem acolhido 
faz toda a diferença, assim revitalizamos a faixada dos 
muros de nossa escola, no intuito de que nossos alunos 
sintam prazer de pertencer a essa comunidade escolar, 
além de facilitar a identificação desta escola com o perfil 
de seus alunos. 

O próximo passo foi separar o espaço de atendimento 
aos pais e a comunidade do local onde as crianças reali-
zam o intervalo. Isso se fez necessário pensando na se-
gurança interna dos alunos que acabavam tendo acesso 
ao portão da rua. Colocamos também piso no refeitório 
dos alunos aumentando as condições de higiene deste 
espaço. 

Durante o recesso de julho/2018, enquanto alunos e do-
centes desfrutavam de suas tão merecidas férias, a equipe 
gestora, juntamente com os funcionários, reorganizou o 
espaço da sala dos professores garantindo a criação de 
uma sala de leitura, onde os alunos e professores pudes-

Sandra Ap. Garbriel Tonini– Diretora de Escola Efetiva

sem ter acesso ao acervo literário e realizassem emprésti-
mos e devoluções dos livros de forma organizada. A sala 
de leitura era um desejo desta comunidade escolar, pois 
acreditamos que o desenvolvimento da competência lei-
tora é de extrema importância e expande os horizontes 
da criança.

Neste ano de 2018 as escolas receberam uma verba do 
Orçamento Jovem Participativo, que deveria ser aplica-
da de acordo com necessidades apontadas pelo Grêmio 
Estudantil, representação máxima da voz dos alunos na 
escola. A partir da conversa com os alunos gremistas 
demos início a adaptação de um dos espaços da escola 
criando uma quadra esportiva.

Muito foi feito, mas ainda há muito por fazer. Temos 
grandes sonhos e eles se fortalecem nas parecerias esta-
belecidas, entre elas Psicologia da PUC, Odontologia da 
PUC, Instituto Arcor, NovasAtitudes.Com, Secretaria do 
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
da cidade de Campinas. Nosso reconhecimento especial 
a parceria Escola x Família, pois sem a confiança dos fa-
miliares para com o trabalho desta gestão nenhuma des-
tas vitórias seria possível. 
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O mês de Novembro teve início com o 7º evento de 
Graduação de Capoeira. O evento é desenvolvido 

anualmente com a proposta de fortalecer os vínculos fa-
miliares e comunitários, entre os usuários, comunidade, 
Progen e os parceiros que possibilitam a realização do 
mesmo (Secretária Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e  Insti-
tuto Robert Bosch). Essa foi a primeira vez em 7 anos 
que esse evento foi realizado for a da Vila Bela, contamos 
com a quadra da unidade Satélite Íris.

Com a primeira edição em 2012 a graduação da Capo-
eira no Progen tem como objetivo mostrar o trabalho so-
cioeducativo desenvolvido com a atividade de Capoeira 
no Progen que reflete nas crianças, adolescentes, adultos 
e idosos. Através da convivencia esses espaços se tornam 
lugares de troca escuta, auto cuidado onde quem partici-
pa também tem a possibilidade de conhcer usuários das 
outras unidades de proteção básica do Progen. 

O evento começou por volta das 9h com apresentações 
do grupo da atividade de Arte de Rua que abriu o dia 
com um coral cantando músicas que remetem luta e re-
sistencia como a musica de Geraldo Vandré “Pra não di-
zer que não falei das flores”. O batuque deu o ritmo para 
o coral na musica “Canção da partida”. Após a abertura 
com música a roda de Capoeira começou com a energia 
lá em cima. cerca de 86 crianças e adolescentes e 12 ido-
sos participaram desse momento que contou com a pre-
sença de Capoeiristas de outras regiões do Brasil, como 
por exemplo, região Sul com representante de Florianó-
polis e Centro Oeste com represetante de Brasilia. 

A graduação é dividida entre os que serão batizados 
(Quem não tem nenhuma corda) e os que já foram ba-

 Progen realiza 7º evento de Graduação de 
Capoeira com convidados de outros estados

tizados (precisam trocar a corda) esses avançaram no 
aprendizado da arte. Pela primeira vez, um grupo de 
adultos e idosos partiparam ganhando sua corda por fa-
zer parte da atividade de “capoterapia” realizada na uni-
dade Progen Vila Bela. Esse grupo pôde aprender um 
pouco da Capoeira e descobrir os benefícios que ela traz 
para a  saúde e para a vida.

Para finalizar uma roda de maculele fechou o dia com 
muita energia e vibração mostrando a importancia do do 
trabalho desenvolvido pelo Progen que assegura direitos 
para os usuários.

Leticia Xavier 
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Não se esqueça de acompanhar nossas 
redes sociais

Facebook - ProjetoGenteNova
Instagram - @projetogentenova

A escola ocupa importante função na formação do 
indivíduo em sua totalidade. Seria uma escolha 

simplista das instituições educacionais se isentarem dos 
espectros culturais para focar apenas no aprender a ler 
e escrever e nos conhecimentos matemáticos. A Escola 
Estadual Professora Rosina Frazatto dos Santos acredi-
ta em uma escola que vai além, uma escola que dialoga 
com a bagagem trazida pelo aluno e não olha para este 
ser aprendente como uma tabula rasa, conceito antigo 
citado pela primeira vez por John Locke. Segundo ele, “a 
criança, ao nascer, era um papel em branco sobre o qual 
o professor podia tudo escrever”. 

E qual é a importância da cultura na escola?
A cultura é um componente ativo e transformador na 

vida do ser humano. Bourdieu afirma que “a cultura é o 
conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua jus-
tificação última [...] uma não pode ser pensada sem a 

outra”. Nessa perspectiva a escola, como uma entidade 
socializadora, tem o dever de abarcar as diversas culturas 
ampliando o repertorio em uma sociedade tão rica em 
tradições como o Brasil.

As atividades culturais não são somente uma forma de 
lazer para os alunos, sustentam seu crescimento pessoal 
e a assimilação da diversidade, fortalecendo assim a for-
mação de uma pessoa mais segura, confiante, crítica e 
criativa, por isso, projetos culturais são de grande impor-
tância, além de serem divertidos e socializadores. 

Para Darcy Ribeiro (1972) as atividades culturais são 
heranças que se resume em um conjunto de saberes 
perpassados através das gerações, saberes estes manifes-
tados e experimentados pelos ancestrais, compondo as 
aprendizagens de uma comunidade.

Candau (2003) afirma que: “A escola é, sem dúvida, 
uma instituição cultural. Portanto, as relações entre es-
cola e cultura não podem ser tratadas como pólos inde-
pendentes, mas sim como universos entrelaçados, como 
uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós profunda-
mente articulados.” 

A escola deve seguir o papel de intermediador entre 
as diferentes culturas e não se limitar as preferências e 
orientações pessoais dos profissionais envolvidos, uma 
vez que a garantia da abordagem da cultura esta prevista 
nos PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais. A E. E. 
Profa. Rosina Frazatto dos Santos entende a celebração 
de datas do calendário festivo como uma nova perspec-
tiva na forma de aprender, tão importante quanto outras 
metodologias. 

Atividades ampliam repertório cultural dos 
alunos da escola Rosina Frazatto 

Angélica C. Adam – Vice Diretora de Escola
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Crianças e adolesncentes comemoram o 
dia das crianças com diversas atividades 
No dia 11 de outubro 

aconteceu a Festa em 
Comemoração ao Dia das 
Crianças na Casa de Maria de 
Nazaré - Unidade III Casa Ho-
sana. Este ano contamos com 
a importante parceria de uma 
equipe de voluntários, assim foi 
possível proporcionar um dia 
repleto de atividades lúdicas, 
brincadeiras e muita diversão. 

Pensando na integração e na 

interação entre dos usuários 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, a 
festa aconteceu em um horário 
intermediário, onde as crianças 
puderam brincar de futebol de 
sabão, pintura de rosto, brinca-
deiras, cama elástica, mesa de 
jogos, dançar os passos e core-
ografias aprendidos durante as 
atividades de Danças Urbanas 
ao som de um DJ voluntário. 

Também foi possível oferecer 
um lanche especial com chur-
rasco, mini hambúrguer, pastel, 
refrigerante, algodão doce e pi-
colé.

Ao final os voluntários entre-
garam um presente para cada 
participante. Os atendidos se 
divertiram muito e puderam 
desfrutar de um momento di-
ferente, descontraído e muito 
prazeroso.

Casa de Maria de Nazaré – Unidade III Casa Hosana
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Os idosos acima de 65 anos e as pessoas com 
deficiência que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) devem estar inse-
ridos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. É o que determina a Portaria 
Interministerial n° 5/2017, publicada no Diário 
Oficial da União.

O cadastramento pode ser feito até dezembro 
de 2018 nos Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) ou nas secretarias de assistência so-
cial dos municípios.

Pessoas que recebem o BPC precisam fazer o 
Cadastro Único até Dezembro deste ano 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garan-

tia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiên-
cia e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção, nem de 
tê-la provida por sua família.

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do 
grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo 
vigente.

Por se tratar de um benefício assistencial, não é neces-
sário ter contribuído ao INSS para ter direito. No entan-
to, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão 
por morte.

Informe-se no CRAS: o cidadão pode procurar o CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social) mais pró-
ximo da sua residência para esclarecer dúvidas sobre os 

Para mais informações: 
https://www.inss.gov.br/be-

neficios/beneficio-assistencial-
-ao-idoso-e-a-pessoa-com-de-

ficiencia-bpc/

critérios do benefício e sobre sua renda familiar, além de 
receber orientação sobre o preenchimento dos formulá-
rios necessários.Na caminhada no centro da cidade de 
Campinas, os adolescentes passaram pela, Catedral me-
tropolitana de Campinas, Francisco Glicério de Cerquei-
ra Leite, Largo do Rosário, Basílica Nossa Senhora do 
Carmo, Monumento tumulo Carlos Gomes, marco zero 
de campinas na Praça Largo do Carmo e Praça Carlos 
Gomes. “Eu sempre ia no centro, mas nunca tinha pas-
sado pela rua da praça Carlos Gomes, e também não co-
nhecia a história das praças que passei” Rayane Taynara

Do barulho da cidade, a arte exposta na rua, pessoas 
caminhando e toda arquitetura urbana que vem se de-
senvolvendo na grande cidade trouxe aspectos positivos, 
capaz de perceber a dimensão da história e ampliar a vi-
são para além do bairro que moramos. 

O QUE É O BPC? 


