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Editorial
Olá queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos 

a mais uma edição do nosso Satélite Hoje. Esta-
mos muito felizes em poder compartilhar com você, 
as ações que foram realizadas nesse primeiro semestre 
de 2019. Para nós, mostrar as ações que nossos par-
ceiros realizam, é ver que juntos somos mais fortes na 
luta pela garantia dos direitos que consecutivamen-
te contribui para o estreitamento dos vínculos sociais 
e comunitários. Iniciamos com um assunto que deve 
ser olhado com muita atenção: 18 de maio – Dia Na-
cional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes, várias ações territo-
riais aconteceram, a fim de, produzir conscientização 

inclusive aos familiares de nossas crianças. Uma ação 
desenvolvida pela Escola Rosina Frazatto traz práticas 
de alimentação saudável, com a criação de uma horta 
hidropônica além de trazer os benefícios de se ter uma 
vida saudável. A parceria entre Casa Hosana e FEAC 
garantem a participação no Festival Alice no País das 
Maravilhas, que anualmente leva um grupo de Organi-
zações da Sociedade Civíl parceiras ao teatro Iguatemi 
como atores. Para finalizar, uma ação sobre a história 
do Progen Satéilite Íris que através de atividades socio-
educativas vem resgatando as memórias, afinal, a uni-
dade está perto de completar seus 15 anos de existência. 
Desejamos uma excelente leitura.

Destaque!

Grupo de adolescentes do Progen visitam 
exposição na Casa do Lago na Unicamp. 
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HORA DE BRINCAR

Jogo dos 7 erros
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 “SATÉLITE EM MOVIMENTO”
Mobilização 18 de Maio

No mês de Maio aconteceram, no Satélite Iris, 
duas ações de Mobilização do 18 de Maio que 

é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes.

No dia 17 de Maio, no espaço da Arena Satélite Iris, 
aconteceu uma atividade planejada e executada pela 
Rede Novas Atitudes composta pelos serviços do ter-
ritório: Progen– Satélite Iris, Centro de Referência de 
Assistência Social/Satélite Iris, Escola Estadual Rosi-
na Frazatto, Casa Hosana, CRAS/Florence, Secretaria 
Municipal de Cultura. A ação foi realizada das 8h às 
12h. Os educandos do Progen  Satélite Iris seguiram 
em cortejo, com o batuque e uma faixa, da unidade 
do Progen até a Arena Satélite. No local havia brin-
quedos infláveis, barracas com espaços de abordagem 
sobre a temática, tendas com escambo e exposição de 
artesanato. Houve, também, a apresentação de uma 
peça de teatro encenada pelas crianças e adolescentes 
da Casa Hosana. 

No dia 18 de Maio, das 9h às 11h, no espaço do 
campo de areia, no bairro do Satélite Iris, a equipe 
do Progen planejou, articulou e executou uma Roda 

Cultural com o objetivo de mobilizar e conscientizar 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e toda 
comunidade sobre a temática e formas de denunciar 
tal violação de direito. A atividade iniciou com o cor-
tejo que fez o percurso da Unidade do Progen  Satélite 
Iris até o campo de areia. Após cortejo, foi realizada a 
abertura da roda cultural com uma fala apresentando 
o caso de Araceli e apresentando o canal de denuncia: 
Disque 100. Neste dia foram desenvolvidas atividades 
lúdicas, artísticas e esportivas, como: roda de capoei-
ra, futebol, três cortes, oficina de flor de gesso, oficina 
de pulseiras e pintura facial. Além de deixar expostas 
a faixa e os cartazes construídos pelos educandos du-
rante a semana nos momentos das rodas de conversa 
e das atividades socioeducativas. 

É importante ressaltar que o tema 18 de Maio foi tra-
balhado junto às crianças e adolescentes do SCFV – 
06 a 14 anos e com os usuários do SCFV – CCII, nas 
rodas de conversas, utilizando diversas estratégias, 
como: músicas, vídeos e textos.

O compromisso e a responsabilidade de denunciar 
são de todos: profissionais das diversas áreas, família 
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Equipe Progen Satélie Íris

Araceli Cabrera Sánchez Crespo (São Paulo, 2 de julho de 1964 – Vitória, 18 de maio de 1973) foi uma 
criança brasileira assassinada em 18 de maio de 1973. Seu corpo foi encontrado somente 6 dias depois, 
desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Os principais suspeitos, Paulo Cons-
tanteen Helal e Dante Michelini, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo, foram condenados 
pelo crime em 1980. No entanto, em novo julgamento, em 1991, os reús foram absolvidos após extensivo 
reexame do processo. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na data da morte de Araceli.

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As liga-
ções podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico 
fixo ou móvel (celular), bastando discar 100. O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos 
direitos humanos pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que 
ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. O Disque 100 recebe, 
analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos relacionadas aos seguintes grupos e/ou 
temas: Crianças e adolescentes; Pessoas idosas; Pessoas com deficiência; Pessoas em restrição de liberda-
de; População LGBT, entre outras.
http://www.camaracampos.rj.gov.br/9-camara/869-dia-nacional-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-
-criancas-e-adolescentes
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/disque-100



6                                                                                                          Campinas, Junho/Julho 2019__________________________________________________________________________________

Rosina Frazatto realiza projeto com objetivo de 
melhorar a qualidade de vida das crianças   

Observamos cada vez mais 
a substituição das brinca-

deiras que envolvem movimentos 
físicos pelos jogos eletrônicos de 
forma bastante sedentária. Ou-
tro grave fator de risco à saúde é 
a disponibilidade de alimentos 
não saudáveis  na dieta cotidiana. 
A Escola Estadual Professora Ro-
sina Frazatto dos Santos se preo-
cupa com a formação do aluno e 
entende esse processo de maneira 
bastante significativa pois os há-
bitos alimentares e de movimen-
to ainda não estão consolidados, 
sendo possível construir uma vida 
adulta sob novos. Os alunos são 
ainda potenciais multiplicadores 
dos saberes e conhecimentos ex-
perienciados na escola, atingindo 
seus familiares, ampliando esse 
trabalho para além dos muros da 
instituição.

As ações, fruto da parceria es-

Equipe Gestora: Sandra Ap. Gabriel Tonini, Angélica Carnicelli Adam, Cibelle Barbosa Franchetto, Jose Ap. Monteiro 

cola com o Instituto Arcor Brasil, 
tiveram inicio em agosto de 2018, 
dentro do programa Aprendendo 
Brincando, que propõe dois eixos 
de trabalho: alimentação saudá-
vel e vida ativa. A escola resolveu  
abordar esses temas tratando da 
importância das escolhas alimen-
tares através de troca de receitas e 
preparo de alimentos da horta es-
colar com a participação dos pais, 
promovendo atividades física 
através do resgate de brincadeiras 
folclóricas, bem como, intensifi-
cando a importância do consumo 
de água. Espera-se, como resulta-
do, a melhora do aproveitamen-
to dos espaços da escola para o 
movimento e brincadeira, maior 
aproximação da criança com a 
prática de atividades físicas de 
maneira divertida e colaborativa, 
além de práticas alimentares mais 
saudáveis, melhor consumo de 

água e nutrientes para sua forma-
ção física e qualidade de vida.

Dentre as muitas atividades pro-
postas neste projeto já foram  re-
alizadas:

•  Construção de uma horta 
vertical hidropônica 

•  Palestras sobre a horta e 
sobre contaminação do solo;

•  Instalação de uma “cama 
de gato” - imagem abaixo

•  Instalação de uma parede 
de escalada horizontal;

Outras ações ainda estão pro-
postas até a conclusão deste pro-
jeto, em outubro de 2019.

A Escola Estadual Profa. Rosi-
na Frazatto dos Santos vem bus-
cando, através de esforços conti-
nuados, possibilitar que o aluno 
tenha contato dinâmico com sua 
aprendizagem, trocando saberes e 
fortalecendo sua cidadania.
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Crianças participam de espetáculo em 
parceria com Fundação FEAC

No inicio do ano de 2018, 
a Casa de Maria de Na-

zaré – Unidade III Casa Hosana, 
foi uma das Instituições selecio-
nadas para participar do Proje-
to Arte e Cultura da FEAC, com 
a atividade de Danças Urbanas. 
Ao longo do ano, os educandos 
que participaram da atividade 
com o educador social Marcelo 
Marculino ensaiavam para par-
ticipar do musical “Alice no País 
das Maravilhas”.

Os educandos além de dançar 

no espetáculo, puderam colocar 
em prática seu talento para o 
teatro, participando de diversas 
cenas que aconteceram ao longo 
do musical. Os artistas da Ins-
tituição interpretaram persona-
gens como o Chapeleiro Louco 
e a Lebre Maluca.

As apresentações ocorreram 
nos dias 17 e 18 de dezembro, 
no Teatro Iguatemi Campinas.
pensando no Fortalecimento de 
Vínculo, as famílias dos artistas 
puderam também ir ao Teatro 

assistir as apresentações, e se di-
vertir muito além de poder des-
frutar de um momento cultural, 
descontraído e muito prazero-
so, valorizando a arte e a cultura 
construída pelos educandos.  

Casa de Maria de Naza-
ré – Unidade III Casa Hosana 
Agradece imensamente a cola-
boração dos funcionários, edu-
candos e familiares no empe-
nho para que o a participação 
dos educandos fosse uma exce-
lente experiência a todos. 

Casa de Maria de Nazaré – Unidade III Casa Hosana

Imagens da apresentação das crianças em 
Dezembro no teatro Iguatemi Campinas 

Imagem de divulgação Fundação FEAC
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Adolescentes produzem documentário sobre os 15 
anos do Progen na comunidade do Satélite Íris 

Não se esqueça de acompanhar nossas 
redes sociais

Facebook - ProjetoGenteNova
Instagram - @projetogentenova

Durante o primeiro semestre de 2019 os adolescen-
tes da atividade sócio educativa de “Curta-Metra-

gem” vem elaborando um curta de documentário, com 
o tema “Progen Satélite Iris”. Quem passou pelo Progen, 
nesses quase 15 anos? A atividade acontece todas às 
quintas-feiras e as gravações são feitas internas e exter-
nas, com objetivo de contar melhor a história do Progen 
no bairro, já que em 2020 o Progen Satélite terá um ano 
de comemoraçoes relacionadas aos seus 15 anos de exis-
tência . 

O curta é composto por pessoas que fizeram e fazem 
parte da história, como Dona Neuda (auxiliar de apoio 
do Progen) que conta como o Progen chegou no bair-

ro e as mudanças desde então, também educadores que 
um dia foram educandos, como Thifany, Gustavo, Renan 
e Fabrício, eles revelam um pouco dessa trajetória de 
aprendizado e para complementar foi possível realizar a 
entrevista com usuários do CCII (Centro de Convivência 
Inclusivo e Intergeracional) que realizam a atividade de 
ginástica, elas compartilham com chegaram até o Progen 
e quem de suas famílias foram beneficiadas pelo serviço.

Dentro da rotina diária do Progen, os educandos fil-
mam, desde a acolhida, até as rodas, horário dirigido, 
almoço, café e durante as atividades socioeducativas, 
assim quem não conhece irá conhecer um pouco dessa 
história. 

Willian dos Santos Oliveira 
Gabriel Lindemberg Gonçalves de Sousa

Da esquerda para direita Lindaura Xa-
vier e Neuza Francisca participantes da 
atividade de ginástica entrevistadas no 
documentário.

Da esquerda para direita Luciana 
Aparecida Miranda Virti e San-
dra de Paula Cairos participantes 
da atividade de ginástica, entre-
vistadas no documentário.

Willian dos Santos Oliveira manu-
seando a câmera para filmagem


