
Ensinar é o mesmo que educar? 
Em seu significado estrito ou literal, ensinar é 

transmitir conhecimentos e informações, lecionar, 
instruir, treinar.... Já educar é a ação de promover a 
educação, que compreende todos os processos que 
levam a pessoa a aprender a aprender, a saber pensar, 
a construir conhecimentos, a participar ativamente de 
seu próprio crescimento intelectual, moral e pessoal. 
Segundo essa acepção literal, ensinar é diferente de 
educar. 

Baseados nessa visão dicotômica muitos especia-
listas defendem que a escola deve estar voltada para o 
ensinar, mas não para o educar. Escolas informam, mas 
não formam; ilustram, mas não educam.... Em resumo:  
escolas ensinam e pais educam. 

Mas será assim tão simples? Esses dois aspectos 
da aprendizagem são mesmo distintos? Ou será que, 
na prática, esses dois conceitos se misturam, se 
confundem e se completam, como duas faces de uma 
mesma moeda? 

No mundo moderno, os meios digitais de 
comunicação estão amplamente disseminados e são 
de livre acesso, disponibilizando a todos, inclusive às 
crianças, uma fonte impressionante e inesgotável de 
conteúdos informativos e educativos pertinentes às 
diversas áreas do saber e do conhecimento. Essa 
multiplicidade de meios de comunicação e de 
informação torna obsoleto, ou no mínimo questionável, 
os métodos   convencionais utilizados em sala de aula 
no processo ensino-aprendizagem, bem como no 
relacionamento entre pais e filhos. 

Atualmente o que mais vemos são crianças e 
adolescentes questionando pais e professores com 
base em conteúdos informativos obtidos na internet. É 

comum vê-los desafiando professores e pais 
simplesmente para conhecer e testar seus limites e 
avaliar a utilidade prática daquilo que lhes é ensinado 
ou exigido. Hoje eles estão bem informados sobre seus 
direitos, questionam a validade de suas obrigações e já 
não aceitam imposições sem um sentido plausível. E o 
conflito está estabelecido. É imperioso, agora, motivá-
los, convencê-los, conquistar-lhes a confiança, 
encantá-los...

Nesse ambiente em permanente evolução, rico em 
oportunidades e possibilidades de aprendizagem, 
torna-se complicado identificar os múltiplos agentes 
promotores do ensino e da educação. Hoje já não é 
mais possível trabalhar com valores inquestionáveis e 
certezas absolutas. Já não é mais razoável ensinar por 
ensinar, nem educar por educar. É necessário buscar 
um sentido válido e um método eficaz no que se ensina 
e no como se educa. Agora, mais do que nunca, a 
educação deve integrar o processo do ensino-
aprendizagem. 

Nessa nova perspectiva, professores e pais devem 
procurar interagir, conversar mais, tendo no interesse e 
no bem-estar da criança e do adolescente o foco 
principal de sua ação conjunta. É fundamental ensinar-
lhes o valor da educação, assim como educá-los para 
que aproveitem ao máximo os ensinamentos recebidos. 
E isto porque o ensino influencia a educação, tanto 
quanto a educação interfere na eficácia do ensino.  

 Essa mudança de perspectiva não é trivial nem será 
rápida. Ela impõe uma transformação profunda no 
sistema educacional e no conteúdo programático das 
escolas, cujo foco deixará de ser o ensino e passará a 
ser o binômio ensino-educação dentro de uma parceria 
harmoniosa escola-família. Nisso consiste o desafio...

ENSINAR 
OU EDUCAR?

“Um professor sempre afeta a eternidade. 
Ele nunca saberá onde sua influência termina.”   

Joseph Addison

“A única coisa que interfere com meu aprendizado é a minha educação. ” 
Albert Einstein
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A fé viva não é patrimônio 

transferível. É conquista pessoal.

A felicidade legítima não é 

mercadoria que se empresta. É 

realização íntima.

A graça do Céu não desce a 

esmo. Tem que ser merecida.

A melhor caridade não é a que 

se faz por substitutos. Cabe-nos 

executá-la por nós mesmos.

A fortaleza moral não é produto 

de rogos alheios. Provém do nosso esforço na resistência 

para o bem.

A esperança fiel não se nos fixa no coração através de 

simples contágio. É fruto de compreensão mais alta.

O verdadeiro amor não nasce 

das sombras do desejo. É fonte 

cristalina e inexaurível do espírito 

eterno.

O conhecimento real não é 

construção de alguns dias. É obra do 

tempo.

O paraíso jamais será adquirido 

pela sagacidade da compra. É 

atingível pela nossa boa-vontade em 

fugir ao purgatório ou ao inferno da 

própria consciência.

A proteção da Esfera Superior é inegável para todos 

nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, 

todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz!...

MENSAGEM ESPIRITUAL

PROBLEMAS PESSOAIS

“Projeto Natal” da Creche Tiãozinho
trabalhou o significado e as

tradições do Natal
Na Creche Tiãozinho as datas comemorativas são 

sempre planejadas dentro de uma perspectiva construtiva, 

enfatizando não apenas o aspecto lúdico das comemora-

ções, mas também o seu significado. E foi com base nessa 

proposta que as comemorações de Natal foram conduzidas. 

Nesse sentido, foram organizadas diversas atividades 

ao longo da semana visando facilitar a aquisição e a 

construção de conhecimentos das tradições do Natal pelos 

alunos de forma participativa e descontraída, buscando 

trabalhar com os vários conceitos e aspectos do evento: 

histórico, religioso, social, cultural, simbólico, entre outros. 

  Após as várias atividades, as crianças se deliciaram 

com os quitutes preparados com carinho pela cozinha da 

creche: bolo de chocolate com recheio de doce de leite e 

coco, bolinha de queijo, brigadeiro, beijinho, maria mole e 

refrigerante. 

Mas o ápice da festa foi, como sempre, a tão esperada 

distribuição das sacolinhas de presentes pelo Papai Noel. 

Como nos outros anos, as sacolinhas foram organizadas e 

doadas com muito carinho pelo Grupo de Apoio Francisco 

Alves, formado por pessoas generosas às quais 

agradecemos profundamente a alegria que proporcio-

naram às crianças da Creche Tiãozinho.  

Seguem algumas fotos da entrega dos presentes...
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Num clima de confraternização e alegria os alunos dos vários cursos 

oferecidos pelo CETECC encerraram as atividades do ano letivo de 2015 com a 

apresentação dos trabalhos de conclusão de curso (TCCs). Vale destacar a 

qualidade técnica dos trabalhos apresentados, o que demonstra o bom 

aproveitamento dos alunos. Cerca de 200 alunos participaram das 

apresentações, sem considerar os alunos dos cursos livres que seguem uma 

outra dinâmica. Ao longo do ano mais de 400 alunos se beneficiaram dos 

cursos oferecidos pelo CETECC.  

Seguem fotos das apresentações dos alunos dos cursos do CEDESP – 

Auxiliar Administrativo, Organização e Recepção de Eventos, Balconista   de 

Farmácia, Técnico de Informática, e Inglês para Hotelaria, bem como do CAJ – 

Curso para Adolescentes e Jovens. 

O CETECC foi palco de comemorações
no encerramento dos diversos cursos,

em dezembro
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Continuaram evoluindo, no ritmo permitido pela 
disponibilidade de recursos, as obras de acabamento 
da 2ª etapa do CETECC (pintura interna, colocação 
de portas e vidros, instalações elétricas e hidráulicas 
e acabamento da estrutura de concreto). Serão 
iniciadas agora as obras de acabamento do 7º e 
último módulo do edifício (7 pavimentos de escadas, 
14 banheiros e 1 elevador). Falta providenciar a 
colocação de vidros, azulejos e pisos, o acabamento 
de gesso nos tetos, a instalação de louças sanitárias, 
bem como o acabamento e pintura do poço do 
elevador, que já foi entregue pelo fornecedor e 
aguarda complementação dos serviços de 
acabamento para ser instalado. Foi iniciada a 
construção do muro de contenção abaixo do andar 
térreo (piso do Auditório “Casa do Caminho”), no 
nível da Rua das Curruíras.

No anexo da Casa do Caminho foram concluídas 
as instalações hidráulicas e a concretagem do piso 
da Recepção e do Auditório “Casa do Caminho”, no 

anda térreo. Estão sendo providenciadas, de forma 
cadenciada, as obras de alvenaria, a pintura interna e 
a colocação de portas nas salas e de vidros nas 
janelas do auditório.

Resumindo, no geral as obras estruturais e de 
alvenaria encontram-se concluídas, exceto a 
alvenaria do andar térreo que está em andamento. As 
obras de acabamento encontram-se em evolução. O 
ritmo das obras continuará avançando de acordo 
com a disponibilidade de recursos, o que dependerá 
do recebimento de doações e/ou realização de novas 
parcerias. 

FFconcluídas e disponibilizadas para uso ainda 
no 1º semestre deste ano. Já avançamos muito. E 
com paciência, determinação e muito trabalho 
chegaremos lá. 

As imagens a seguir permitem a visualização, por 
d ive rsos  ângu los ,  do  es tág io  do  p ro je to 
CETECC/CASA DO CAMINHO, no final de janeiro. 

Obras de acabamento da fase 2 do CETECC
e da nova unidade da Casa do Caminho
prosseguiram em dezembro e janeiro no

ritmo possível.

Vista lateral do CETECC-CASA DO CAMINHO, 
pela Rua das Curruíras.

Vista frontal, pela Rua das Curruíras.

Vista lateral interna, com destaque 
em 1º plano - CASA DO CAMINHO.

Edificação de muro de contenção
abaixo do piso da Casa do Caminho,
com acesso pela Rua das Curruíras.

Compactação e preparação do solo,
instalações hidráulicas e colocação
de malha de aço para lançamento
do concreto do piso da Recepção
e do Auditório “Casa do Caminho”.
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Sescon distribui brinquedos para
as crianças do Núcleo Tiãozinho

A Sescon-SP – Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis, empresa parceira da Safrater na 

organização de cursos e doadora de diversos 

equipamentos, neste ano nos brindou também com a 

doação de brinquedos para as crianças do Núcleo 

Tiãozinho. E foi com surpresa e muita alegria que as 

crianças do Núcleo receberam seus brinquedos 

diretamente das mãos da representante da 

presidência do Secon, que muito nos honrou com sua 

visita. O Sescon também nos doou em dezembro 

uma lavadora industrial de louça, suprindo uma 

carência antiga do Núcleo. Somos imensamente 

gratos aos amigos da Sescon pela sensibilidade e 

pela generosidade de sempre. Que Deus os ampare 

e abençoe.  

Seguem algumas fotos da distribuição dos 

brinquedos no Núcleo...

Compactação e preparação do solo,
instalações hidráulicas e colocação
de malha de aço para lançamento do
concreto do piso da Recepção e do

Auditório “Casa do Caminho”.

Acabamento do concreto do piso 
da Recepção e do Auditório 

“Casa do Caminho”.

Acabamento e pintura da Recepção
e do Auditório “Casa do Caminho”, 

no andar térreo.

Lançamento de concreto no piso da Recepção e do Auditório “Casa do Caminho”.

Acabamento do piso de concreto no andar
térreo, onde serão instaladas a Recepção

e o Auditório “Casa do Caminho”.

Acabamento e pintura da Recepção e do Auditório “Casa do Caminho”, no andar térreo.
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Com a presença de mais de 200 trabalhadores 
voluntários e funcionários da Casa do Caminho e da 
Safrater, nossa confraternização de Natal aconteceu 
no dia 12/12, um sábado, no espaço de eventos do 
CETECC. A programação começou com um delicioso 
lanche preparado na cozinha do CETECC. 
Prosseguiu com as apresentações das equipes de 
alunos do Núcleo Tiãozinho que mais se destacaram 
ao longo do ano no ballet, no futsal, na robótica, na 
capoeira e no teatro. Avançou com a belíssima 
apresentação do Coral “Notas do Caminho”. E foi 
concluída com chave de ouro com o tradicional 
Evangelho dos Trabalhadores, cuja palestra foi 
proferida pela Francisca, presidente do Conselho 
Deliberativo-Fiscal das duas entidades.    

Sem dúvida, foi uma oportunidade maravilhosa 
de confraternização e agradecimento: pelas 
experiências compartilhadas; pelos momentos felizes 

vivenciados; pelos desafios superados e pelas 
vitórias conquistadas ao longo de mais um ano de 
trabalho. 

Valeu cada esforço, cada momento comparti-
lhado, a percepção do dever cumprido e valeu, 
sobretudo, podermos contar uns com os outros na 
concretização dos nossos ideais. Formamos uma 
grande e harmoniosa família ─ a Família Casa do 
Caminho ─ cujos laços se fortalecem a cada dia pela 
afinidade de ideais e de princípios nobres.  

Nisso consiste a grande magia e o encanto que 
existe no confraternizar: o sentimento de alegria e de 
gratidão. Agradecemos principalmente a Deus pela 
oportunidade de trabalho que nos foi confiada, pelo 
que se pode plantar e também pelo que já 
conseguimos colher. 

Seguem abaixo fotos de alguns momentos da 
confraternização... 

Mais de 200 pessoas prestigiaram
a confraternização de Natal

dos trabalhadores voluntários e
funcionários da Casa do Caminho

e da Safrater, realizada no CETECC
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 A 2ª etapa das obras do CETECC – CASA DO 
CAMINHO  encontra-se em andamento. Veja a seguir 
como você e sua empresa podem contribuir para o 
prosseguimento e a conclusão do Projeto, beneficiando 
assim centenas de crianças, adolescentes e jovens. 
· Fazendo uma doação de qualquer valor, em nome do 
CETECC, na livraria da Casa do Caminho ou mediante 
depósito nas contas da SAFRATER: no BANCO DO 
BRASIL, AGÊNCIA Nº 1815-5, CONTA CORRENTE Nº 
401.959-8; ou no BRADESCO, AGÊNCIA Nº 420, CONTA 
CORRENTE Nº 33.950-4.
· Doando materiais de construção mediante contato 
direto no CETECC, com os engenheiros responsáveis 
pela obra, na Rua das Guassatungas, 222, Jabaquara, 
São Paulo – Fone: 5011-1950; ou entrando em contato 
com a secretaria da Safrater na Rua Estado de Israel, 59 – 
Vila Clementino, São Paulo – Fone 5084.5098. 

· Inscrevendo-se na campanha “CETECC – EU AJUDO 
A CONCLUIR”, contribuindo com qualquer quantia. 
 Para cadastrar-se como doador na campanha 
“CETECC – EU AJUDO A CONCLUIR”, basta preencher o 
formulário abaixo e encaminhá-lo para a Safrater – 
Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho, na Rua 
Estado de Israel, 59 – CEP 04022-000, São Paulo – SP. 
Você receberá mensalmente um boleto bancário para 
efetuar sua contribuição conforme sua opção, juntamente 
com material institucional de divulgação da Safrater e do 
CETECC, para acompanhamento da obra e das 
atividades da entidade. A inscrição não gera qualquer tipo 
de compromisso formal ou responsabilidade legal do 
doador, podendo ser suspensa a qualquer tempo, sem 
prévio aviso, se assim o desejar.
 AS DOAÇÕES CORPORATIVAS (DE EMPRESAS) 
PODEM SER DEDUZIDAS DO IMPOSTO DE RENDA.

R$                                        ( 

“CETECC, EU AJUDO A CONCLUIR”
Veja como você pode contribuir para a conclusão

do projeto  CETECC – CASA DO CAMINHO

) 

( ) 

CETECC - EU AJUDO A CONCLUIR




