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Creche estreia seu Berçário
E 2019 começa com uma 

grande novidade! A Creche 
Tiãozinho iniciou este ano letivo 
com  a abertura do nosso Berçário. 
A mais nova salinha do Berçário II 
atende 16 crianças na faixa etária 
de 1 a 2 anos de idade.

“Preparamos um ambiente 
aconchegante e acolhedor para 
receber os bebês e todas as 
crianças”, ressaltou a diretora da 
Creche, Elaine Brandão Couto.

Segundo ela, o processo de 
acolhimento e adaptação é um 
momento de transição em que as   
crianças vão se habituando à nova 
rotina longe dos familiares que 
têm como referência. 

“Dia após dia, as crianças criam 
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um vínculo com os professores, 
coleguinhas e as atividades, e vão 
se sentindo cada vez mais seguras 
no ambiente escolar”, disse Elaine.

Para este ano letivo, a equipe 
docente da Creche preparou 
atividades lúdicas, cantinhos de 
brinquedos e brincadeiras que 
irão estimular a aprendizagem e 
a interação das crianças. Muita 
coisa boa por aí!

“Que 2019 seja de grandes  desa-
fios e traga resultados positivos 
para o crescimento da instituição 
como um todo, e que possamos al-
cançar todos os nossos objetivos 
elencados”, concluiu a diretora.

Sejam bem-vindos, bebês e cri-
anças da nossa Creche!
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Não acuse o irmão que parece 
mais abastado. Talvez seja simples 
escravo de compromissos.

*
Não condene o companheiro 

guindado à autoridade. É provável 
seja ele mero devedor da multidão.

*
Não inveje aquele que administra, 

enquanto você obedece. Muitas ve-
zes, é um torturado.

*
Não menospreze o colega 

As boas-novas de 2019
mensagem dos dirigentes

O ano letivo começa já repleto 
de boas-novas. Uma delas é 

a inauguração do Berçário da Cre-
che Tiãozinho. Novinho em folha 
para atender crianças de 1 a 2 
anos de idade. Bem lúdico!

O Núcleo também começou com 
a grande novidade: a volta da 
oficina de Robótica, que ficou fora 
da grade curricular no ano passado. 
As crianças e os adolescentes 
estão empolgadíssimos! Outro 
significativo evento foi a conso-
lidação da transferência de 51 
alunos do Núcleo para o CETECC 
ratificando a importância da con-
tinuidade do trabalho junto a 

estes jovens.
Os alunos do CETECC foram 

assistir a um dos musicais mais fa-
mosos do mundo: “O Fantasma da 
Ópera”. Que privilégio ter acesso a 
um espetáculo tão aclamado.

Os alunos do MOVA (Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adul-
tos) também tiveram um início 
de ano letivo interessante: foram 

convidados a escrever uma carta 
para eles mesmos, colocando no 
papel todas as suas expectativas e 
desejos para 2019. As cartas serão 
abertas apenas no final do ano.

Os Cursos Livres do CETECC 
foram bem procurados. São novas 
turmas que terão ensino de muita 
qualidade também neste ano. 

E o primeiro evento benefi-
cente da Casa do Caminho e 
da SAFRATER em 2019 é um 
almoço português, daqueles 
de dar água na boca. Delícia!

2019 já começa bem pro-
missor! Que venham novas  
boas notícias! 

mensagem espiritual

conduzido a maior destaque. A 
responsabilidade que lhe pesa nos 
ombros pode ser um tormento in-
cessante.

*
Não censure a mulher que se 

apresenta suntuosamente. O luxo, 
provavelmente, lhe constitui amar-
ga provação.

*
Não critique as pessoas gentis 

que parecem insinceras, à primeira 
vista. Possivelmente, estarão evi-

tando enormes crimes ou grandes 
desânimos.

*
Não se agaste com o amigo mal-

humorado. Você não lhe conhece 
todas as dificuldades íntimas. 

*
Não se aborreça com a pessoa 

de conversação ainda fútil. Você 
também era assim quando lhe fal-
tava experiência.

*
Não murmure contra os jovens 

menos responsáveis. Ajude-os, 
quanto estiver ao seu alcance, 
recordando que você já foi leviano 
para muita gente.

*
Não seja intolerante em situação 

alguma. O relógio bate, incessante, 
e você será surpreendido por inú-
meros problemas difíceis em seu 
caminho e no caminho daqueles 
que você ama. 

***
(Francisco Cândido Xavier. Do 
livro “Agenda Cristã”, ditado 

pelo Espírito André Luiz)
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Robótica volta ao Núcleo em 2019
atividade educacional

A robótica voltou!
Após estar suspensa no ano 

passado, a oficina de Robótica voltou 
com tudo no Núcleo Tiãozinho em 
2019. O objetivo é treinar nossas 
crianças e adolescentes  para que 
elas participem dos torneios que 
acontecerão durante  o ano.

Também foram iniciadas as 
demais oficinas: de Capoeira, 
Ballet, Xadrez, Tênis, Informática e 
Esporte. O ano letivo começou no 
dia 1o de fevereiro, e o tema deste 
ano é “Valores para Vida”.

Os treinos de futebol  acontecem 
sempre às segundas, terças  e 
quintas-feiras.
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Crianças e adolescentes estão muito 
empolgados com a volta da Robótica
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Aniversariantes: 
bolo, alegria e 

sorrisos

Nem bem começou o ano letivo, 
e já tivemos a comemoração dos 
aniversariantes de janeiro e fe-
vereiro. Além do  “parabéns a 
você”, bolo confeitado, docinhos, 
refrigerantes e lanches, a festa 
teve o ingrediente mais gostoso: o 
sorriso no rostinho de cada criança 
do Núcleo. Vale ou não vale uma 
comemoração assim?

Esportes 
voltaram a todo 

vapor: treinos de 
futsal (ao lado) e 
de tênis (abaixo)

As alunas do Ballet que, com 
graciosidade e leveza, iniciam a 

oficina deste ano 



atividade educacional

2019: as boas-vindas aos novos e 
antigos alunos do CETECC

Início de ano letivo é sempre de 
apresentação da equipe e de 

reconhecimento do lugar. Não foi 
diferente para os novos alunos do 
CETECC. 

No dia 31 de janeiro alunos novos 
(e também os antigos) puderam 
participar do evento “Ambientação 
e workshop de boas maneiras”, 
para entender o que é a SAFRATER 
e  o CETECC e como eles funcionam.

Durante sua apresentação, 
Rosa Lima Costa, a Rosinha, vice-
presidência da instituição, abor-
dou a proposta da SAFRATER e a im-
portância de sua identidade social 
na comunidade. Ela falou ainda de 
como a instituição pretende atuar 
no desenvolvimento da criança 
até a sua fase adulta. Outro ponto 
abordado por ela foram os serviços 
oferecidos.

Na sequência, a diretora do 
CETECC, Tatiane Nascimento, expli-
cou aos alunos sobre o projetos ali 
desenvolvidos e apresentou o corpo 
docente e os demais colaboradores 
da instituição, assim como a rotina 
dos serviços e seus propósitos. 
Tatiane ressaltou a importância de 
os alunos participarem ativamente 
dos programas e atividades pro-
postos.

“Essa apresentação inicial de 
boas-vindas e o tour pelas de-
pendências do CETECC são de 
fundamental importância para os 
alunos, para que eles possam en-
tender como tudo aqui funciona, 
nossas regras e as condutas que exi-
gimos dos alunos. Eles entendem 
como devem se comportar nas 
nossas instalações. É uma forma  
também de dar boas-vindas aos 
novos e antigos alunos da nossa 
instituição”, declarou Rosinha.
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Novos e antigos alunos do CETECC durante evento de boas-vindas

E o ano já começa com um musical

Quem nunca ouviu falar de “O 
Fantasma da Ópera”, um dos mu-
sicais mais famosos do mundo? 
Pois os alunos do CETECC tiveram 
a oportunidade de assistir à no-
va temporada brasileira desse 
espetáculo, em cartaz no Teatro 
Renault, em São Paulo. A atividade 
cultural ocorreu no dia 13 de feve-
reiro, logo no início do ano letivo. 

Baseado na obra-prima do es-
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Alunos do CETECC na porta do Teatro Renault para assistir ao espetáculo

critor francês Gaston Leroux (1868-
1927), o musical “O Fantasma da 
Ópera” narra a história de um gênio 
musical com o rosto deformado 
que vive nos subterrâneos de uma 
ópera de Paris. 

O espetáculo, que está em cartaz 
na Broadway há mais de 30 anos, já 
foi visto por mais de 140 milhões de 
pessoas em 35 países, 160 cidades 
e traduzido para 15 idiomas.



atividade educacional

Aluno do MOVA escreve carta 
para ele mesmo ler no futuro

Você já pensou em escrever 
uma carta para você mesmo 

ler no futuro? Essa atividade 
interessante foi proposta aos 
alunos do MOVA (Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos) 
no início do ano letivo.

Na proposta “Carta para o Futuro”  
cada alunos escreveu uma carta 
para ele mesmo, colocando todos 
os seus desejos e expectativas para 
os estudos e vida pessoal. Essa 
carta será aberta no final do ano.

A atividade “Volta às aulas! O 
futuro nos espera!” foi realizado 
no dia 4 de fevereiro. Consistiu 
em desenvolver a memória dos  
alunos pensando no passado, ao 
relembrar cada momento de suas 
férias de forma oral e depois es-
crita. “O objetivo é que pensemos o 

Alunos do MOVA na atividade “Volta às aulas! O futuro nos espera”
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passado, escrevendo e exercitando 
a escrita de verbos nesse tempo 
e evidenciando que a memória e 
a experiência precisam ser valori-

zadas, sendo um aprendizado sig-
nificativo”, afirmou Ivone Gusmão, 
diretora de Educação da SAFRATER.

Depois de conversarem sobre as 
férias, era o momento de planejar o 
futuro, com a atividade “Carta para 
o Futuro”. “As atividades se com-
plementaram: pensando o pas-
sado justamente para entender o 
presente e planejar o futuro”, disse.

E o resultado não poderia ser mais 
significativo. Veja o depoimento de 
uma das alunos do MOVA.

“Penso em ler e escrever 
melhor, quero aprender a escrever 

o suficiente para me ajudar no 
trabalho e também fazer algum 
curso profissionalizante. Quem 
sabe até chegar a faculdade!”

(Antônia Sandra)



Em busca dos Cursos Livres

Voltados a um público de 15 a 
59 anos de idade, os Cursos 

Livres de sábado do CETECC, para o 
1o semestre deste ano, tiveram dois 
sábados de inscrição: dias 9 e 16.

Nos dias de inscrições, a SAFRATER 
realiza testes de seleção e faz en-
trevistas. No total, foram disponi-
bilizadas 250 vagas, além das re-
matrículas.

No dia 9, a seleção foi para o Curso 
de Inglês by União, com 50 vagas 
disponíveis. Compareceram 90 can-
didatos. Eles foram submetidos a 
uma avaliação. Os não aprovados 
foram instruídos a participar do 
processo seletivo do dia 16, a fim 
de tentar vagas em outros cursos.

No dia 16, compareceram 123 
candidatos para se inscrever nos 
demais cursos. Foram aprovados 
116 candidatos.

A aula inaugural, que reuniu cer-
ca de 300 alunos, aconteceu no dia 
23 de fevereiro, com apresentação 
do corpo docente e do projeto da 
SAFRATER.

atividades comunitárias

Fila de candidatos na porta do CETECC, em dia de inscrição para os Cursos Livres de sábado
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Cursos Livres:
✓ Comunicação e Expressão: 20 alunos.
✓ Contabilidade Básica: 40 alunos.
✓ Desenvolvimento de Blogs e Sites: 20 alunos.
✓ Excel Básico: 20 alunos.
✓ Excel Intermediário: 20 alunos.
✓ Eletricidade Básica Residencial (Módulo I): 40 alunos.
✓ Inglês by União: 100 alunos (50 iniciantes e 50 rematrículas).
✓ Matemática Fácil: 40 alunos.

Cursos Regulares:
✓ CAJ: 91 alunos (sendo que 51 alunos vieram do Núcleo).
✓ Formação para Cidadania: 54 alunos (oriundos do CAJ e Cedesp  

e com idade entre 15 e 19 anos). O objetivo é prepará-los para o 
mercado de trabalho, iniciando sua trajetória por meio do Programa 
Jovem Aprendiz.

Aula inaugural reuniu cerca de 300 alunos



atividades comunitárias
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Sabe aquela roupa que você 
não usa mais? E os sapatos 

deixados de lado? Você pretende 
se desfazer de algumas bijouterias? 
Seus filhos cresceram e não que-
rem mais brincar com aqueles 
brinquedos de criança? Você tem 
bolsas encostadas no seu guarda-
roupa? Nós temos uma dica certa 
para você: doe tudo isso que ain-
da está em bom estado para o 
Breshopping!

Todos os produtos e peças doadas 
ao Breshopping passam por uma 
rigorosa triagem e, depois, são co-
locados à venda, com preços super 
em conta. Diariamente, dezenas de 
pessoas vão ao Breshopping para 
comprar nossos produtos.

Sendo assim, sua doação tem 
destino certo: as crianças, adoles-
centes e jovens das obras sociais 
da SAFRATER. Pois tudo que é 
vendido no Breshopping tem sua 
renda revertida para a Creche, 
Núcleo e cursos profissionalizantes 

Araras com roupas femininas no Breshopping
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Tem roupas que não usa mais?
Doe essas peças ao Breshopping

Calçados em ótimo estado e com preços bons

do CETECC. Nós costumamos dizer 
que as doações ao Breshopping se 
transformam em 
educação e espe-
rança!

Como doar
Doar ao Breshop-

ping é super fácil: 
basta entregar suas 
peças, roupas e pro-
dutos no próprio 
local ou deixá-las 
em contêineres na 
recepção da Casa 
do Caminho, em 
horário comercial. 

O Breshopping 
está situado num 
sobrado ao lado da 
Casa do Caminho, 
na Vila Clementino.

Doe e compre no 
Breshopping. A re-
compensa é gerar 
esperança!

Nossos endereços:

• Breshopping
Rua Estado de Israel, 73.
Fone: 4329-4330.
• Casa do Caminho
Rua Estado de Israel, 59.
Fone: 2348-2230.

Para mais informações:
• SAFRATER: 5084-9058. 
•E-mail: queroajudar@
tiaozinho.org.br
•Site: 
www.tiaozinho.org.br

Sua ajuda é importante!
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nossos eventos

Culinária portuguesa com certeza!
Quem já frequentou alguma 

vez os eventos da Casa do 
Caminho e da SAFRATER sabe que 
são imperdíveis! Principalmente 
nossos almoços beneficentes, 
nos quais você come bem por um 
preço justo e ainda tem uma tarde 
agradável, com música e muita 
diversão.

O próximo almoço beneficente 
já tem data marcada: dia 31 de 
março, um domingo. Será o Almoço 
Beneficente Português com direito 
a bingo também.

O cardápio? O que há de melhor da 
culinária portuguesa: bacalhoada, 
sardinha portuguesa na brasa, 
pernil assado e os deliciosos 
bolinhos de bacalhau, além de 
saladas, mix de cogumelos e arroz 
branco. Para as crianças, há a opção 
de Prato Kids, menores.

A programação prevê também 
uma apresentação do Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal.

O convite custa R$ 60 (bebidas 
e sobremesas não estão inclusas). 
Crianças menores de 10 anos não 
pagam. 

Venha experimentar essas delícias 
da cozinha de Portugal!

expediente
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