
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE NA  

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

AAAA prática do esporte é extremamente importante para auxiliar 

na qualidade de vida da criança e adolescente. Especialistas  
dizem que, quanto mais cedo a criança cria o hábito pelo 
 esporte, menos propensão ela têm à doenças. O esporte  
traz benefícios físicos e fisiológicos na formação corporal 
e estimulação do sistema cardiorrespiratório, trás também  
benefícios emocionais, pois as crianças e os adolescentes 
 poderão testar as suas capacidades motoras, emocionais e 
benefícios sociais, aprendendo os limites e os comporta- 

mentos importantes na convivência social com outras 
crianças e adultos outras crianças e adultos abrindo porta 
para a sociabilidade, contribuindo para a educação, para o 
convívio e desenvolve a aprendizagens que serão úteis para 
o resto de sua vida, começando a aprender a lidar com o 
próximo, seja ele o parceiro, o adversário, o professor ou o 
técnico. AAAAprender a obedecer regras, a relação causa – 
consequência: “SSSSe eu treino fico bom, se não treino, estou 
fora”, “S“S“S“Se não me dedicar não tenho chance de vencer”, 
etc. “AAAAprende-se também, a responsabilidade para com o 
grupo, não dá para “dormir mais um pouquinho” no dia da 
competição, deixando os companheiros ‘na mão”. 
NNNNão é o esporte que escolhe as crianças, mas estas que 
escolhem as modalidades esportivas. Na infância não há 
possibilidades de prever exatamente como será o 
desenvolvimento na adolescência e fase adulta. NNNNão há 
modalidades esportivas para os altos, os baixinhos, os 
magros, os gordinhos, as meninas, os meninos. Na infância 
todas as atividades esportivas devem ser objeto de 
experimentação para as crianças. 
Maria Zélia Norbiato  Allah. Psicóloga CRP.64632 Psicoterapeuta de 

criança, adolescente, adulto e orientação de casais. Pós graduada em 

psicologia do trânsito com especialização em fobias, medo de dirigir e 

traumas em geral no trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Reunião de Educadores: Pais & Mestres foi de grande 

emoção pelos depoimentos de pais e de mães ao relatar a 

mudança ocorrida nestes anos em que seu filho ou sua filha 

estudam no Colégio Paulo Freire. Tivemos relatos de mãe 

após grande problema de saúde tornou-se Terapeuta 

Coaching, formando se psicóloga, com a missão de cuidar 

das emoções das pessoas. ( estará aplicando Coaching no 

Dia da Mulher).  Relato emocionado da mãe que passou no 

concurso público por ensinar seu filho diariamente nas 

tarefas de casa. De pai que relata que sua primeira filha esta 

no último ano de direito, devido aos bons estudos recebido 

na época  Como colocou a Dra. Aurora, neuropsicológica, 

que dá apoio aos pais  de algumas crianças do Colégio, em 

palestra aos professores no mês de janeiro, e com a 

publicação do texto na Revista Moon de fevereiro: O que 

tem afetado as crianças é que antes elas tinham em casa um 

provedor (pai) e uma mantenedora (mãe) e na atualidade a 

criança tem dois provedores e muitas vezes uma mãe 

provedora e pouco mantenedora devido às várias jornadas 

de trabalhos diária.  

Muito Obrigada a Todos! 

 



 

 

 

 

(foto de 2012 no palco do Colégio) 

Acompanhada de música Árabe  e  

suas alunas. Oficinas de Dança do  

Ventre para alunas e alunos do Colégio 

 e externo. 
 

 

 

 

Participe da Oficina formando  grupo de Mulheres que queiram 
destressar e torna-se  mais ágil nos movimentos ,queimando 
calorias.   A mesma medida para os alunos e para as alunas do 
Fundamental II e Médio e colaboradores. 

 

 
Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade de 

formação pessoal em que um instrutor (coach) ajuda o seu cliente 
(coachee) a evoluir em alguma área da sua vida. 
Aberta a inscrição para terapia Coaching, inscreva-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS ATRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AmoAmoAmoAmo        aquilo aquilo aquilo aquilo     o qual o qual o qual o qual conheço conheço conheço conheço     
e tenho sentimento de e tenho sentimento de e tenho sentimento de e tenho sentimento de 

pertencimentopertencimentopertencimentopertencimento....    
 

a) SSSSerá levada por todas as disciplinas do Colégio do 
Fundamental 1 ao Ensino Médio. TTTTendo como Apoio e 
Organizador o Professor DANILO. EEEEscolhido por dar 
História de Guarulhos no Fundamental 2,  Sociologia e 
Filosofia  para o Ensino Médio, com um tempo extra para 
acompanhar os alunos no contra turno durante a semana.. 

b) CCCComeçaremos com a Região do Jardim São João e 
adjacência onde começou a exploração das primeiras lavras 
de ouro, antes mesmo de Minas Gerais, para fundamental 
2, verificar os biomas sustentável e o que esta impedindo 
Guarulhos de ser uma cidade sustentável e com mobilidade 
humano. 

c) PPPPara o Ensino Médio executará a pesquisa numa Cidade 
Sustentável em S.P. objetivando complementar a pesquisa 
do Fund. 2. Podendo participar pai, mãe, irmãos,  
estudiosos ou interessado que pesquise sobre  o assunto. 

d) OOOOcorrerão  saída uma vez por mês para pesquisa  local, ou  
se for o caso algumas em julho, devido  a grande  extensão 
da nossa região, razão pela qual permaneceremos nesta 
Região em 2017.    MMMMas o lançamento da pesquisa será em 
outubro. 
SSSSerá realizada pela Agência  Turismo Guarulhos, Elton 
Soares, Historiador e  autor do Livro Revelando a Região 
do Jardim São e de vários livros  sobre a Cidade de 
Guarulhos. 

 

CURSO DE  EMPREENDORISMO no Colégio, pelo 
SEBRAE com objetivo de criar no docente e no discente a 
necessidade urgente de preservar o meio ambiente através de 
atitudes voltada ao saúde  ambiental e a cidadania de forma 
consciente. 
 
CURSO DE EMPREENDORISMO pelo SEBRAE no 
Colégio aos Empresários da Região e Adjacência, objetivo 
desenvolver as práticas de Gestão Financeira sustentável. 

 



 

 
 

O avançar da idade é acompanhado de uma tendência a um 

declínio do gasto energético médio diário à custa de uma menor 

atividade física. Isso decorre basicamente de fatores 

comportamentais e sociais como o aumento dos compromissos 

estudantis e/ou profissionais. Alguns fatores contribuem para 

um estilo de vida menos ativo. A disponibilidade de tecnologia, 

o aumento da insegurança e a progressiva redução dos espaços 

livres nos centros urbanos (onde vive a maior parte das crianças 

brasileiras) reduzem as oportunidades de lazer e de uma vida 

fisicamente ativa, favorecendo atividades sedentárias, tais como: 

assistir a televisão, jogar videogames e utilizar computadores. 

Existe associação entre sedentarismo, obesidade e dislipidemias 

e as crianças obesas provavelmente se tornarão adultos obesos. 

Dessa forma, criar o hábito de vida ativo na infância e na 

adolescência poderá reduzir a incidência de obesidade e 

doenças cardiovasculares na idade adulta. A atividade física 

também pode exercer outros efeitos benéficos a longo prazo, 

como aqueles relacionados ao aparelho locomotor. A atividade 

física intensa, principalmente quando envolve impacto, favorece 

um aumento da massa óssea na adolescência e poderá reduzir o 

risco de aparecimento de osteoporose em idades mais 

avançadas, principalmente em mulheres pós-menopausa. 

Revista Brasileira de Medicina do Esporte 

 

Para quem pretende entrar em forma, 

 esse exercício com cara de brincadeira 

 cai como uma "luva", principalmente 

para  aqueles que  fogem da rotina de 

 treinos tradicionais e repetitivos da 

academias. As aulas são uma mistura  

de ginástica com movimentos de  

dança embalados por  ritmos latinos 

 Algumas pessoas podem pensar que 

Zumba é apenas mais um programa de 

exercícios exagerado. No entanto, é um 

 exercício dançante criado na Colômbia há alguns anos, que 

rapidamente conquistou o público a partir de 2001, tornando-

se uma das atividades favoritas das francesas. 

O modelo padrão de uma aula de Zumba são durante 45 

minutos à 1 hora, um professor ultradinâmico lhe oferece 

sequências curtas de dança, acompanhadas  de músicas 

inspiradas nas danças latinas como salsa, merengue, 

samba, mambo e por aí vai.    OOOO rebolado é a base da dança 

latina, e, portanto, do Zumba. OOOOs outros movimentos 

principais são saltos e giros. PPPPara encerrar, as aulas de 

Zumba sempre terminam com alguns minutos de 

alongamento. 
 
Além de ser divertida, aeróbica e trazer bem-estar, a 

modalidade é ótima para perder peso e definir o corpo. 

Por Gabriela Kimura. 

1. Perde peso e tonifica o corpo. 

2. Ajuda a reduzir estresse e ansiedade. 

3. Melhorar a capacidade sanguínea e faz bem ao coração. 

4.  Combate a depressão. 

5. Melhora a auto estima 

6. Pode ser pratico por pessoa de qualquer idade. 

7. Ajuda a fazer novos amigos e socializar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovo de Páscoa 
PPPPor representar o nascimento e a vida, presentear com 
ovos era um costume antigo entre os povos do 
Mediterrâneo. 
DDDDurante as festividades para comemorar o início da 
primavera e a época de plantio, os ovos eram cozidos, 
pintados e presenteados, para representar a fertilidade e a  
vida. 
OOOO costume passou a ser seguido durante as festividades 
dos cristãos, onde eram pintados com imagens de Jesus e 
Maria, representando simbolicamente o nascimento do 
Messias. 
MMMMuitas culturas mantêm até hoje esse costume. NNNNo 
mundo moderno, o ovo fabricado com chocolate virou uma 
tradição de presente no Domingo de Páscoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciaremos com Projeto Solar de Sustentabilidade.  
Aprendendo a economizar em nossas casas a energia 
elétrica. Palestra e orientação  neste mês de abril 
pelo Engenheiro Francis Coviello.  

 

O QUE É ENERGIA SOLAR FOTOVOLTACIA?  

 

 

 

 

ÉÉÉÉ a energia obtida através da conversão direta da luz 
em eletricidade (efeito fotovoltaico) sendo a célula 
fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material 
semicondutor. Quando a luz solar incide sobre uma 
célula fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor 
são postos em movimento, desta forma gerando 
eletricidade. 
 

DESCUBRA AS VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR 
ÉÉÉÉ uma energia renovável. NNNNão é poluente, ou seja, 
não causa danos ambientais, e é uma energia 
silenciosa; ÉÉÉÉ    bastante fiável. OOOOs painéis solares têm 
fácil portabilidade. AAAA sua manutenção é praticamente 
inexistente.ÉÉÉÉ resistente às condições externas. 

Pesquise na Internet e comece  a montar a sua 
placa solar. Peça orientação para os 
professores de ciência ( Fund.2 e Médio) ou 
peça  ajuda ao TIO VALTER que diminui sua 
conta de luz com as placas Solar construídas 
em sua casa, via internet .  

 

    

O Projeto inicia se com o conhecimento das partes  
Histórica + Geográfica + Ambiental da Região do 
Jardim São João, conforme o Livro Revelando a 
História do São  João, pelo Historiador Elton Soares.  
 

As visitas aos locais será realizado pelos alunos do 
Fundamental 2 e Ensino Médio. 
 

Todos os locais que visitarem terá relação com as 
disciplinas de sala de aula, objetivando levar o aluno a   
a ver na prática a teoria de sala de aula, observando os  
tipos de solos, de reservas  ambientais e saber 
relacionar  os acontecimentos a histórico com a atual 
situação do local onde mora.  
Despertando O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO não 
só  do que lhe pertence  mas do mundo globalizado em 
que vive. 
 

FUNDAMENTAL 1 E EDUCAÇÃO INFANTIL  será um 
processo mais dirigido pelos professores com apoio 
dos responsáveis pelos alunos. 
PLANEJAMENTO  DAS ATIVIDADES DE ABRIL: 
Seremos orientados pela Empresa “Turismo de 
Guarulhos”, pelo Historiador Elton Soares e Roni  
As visitações serão sempre no período da tarde e aos 
sábado, para não prejudicar o andamento das aulas. No 
seguinte formato por série/ano: (6º A +  6º B ) ( 7º A + 7º B) 
( 8º A + 9º A)  ( 1º + 2º + 3º ano do Ensino Médio) 
Na 2ª parte estaremos voltados para outras áreas  de 
estudos, sendo que para o Ensino Médio mais voltada para 
opções profissionais em Guarulhos.(obs. as informações 
será dada pelo prof. Daniel na aula de Historia de 
Guarulhos. Abert as pessoas que queiram contribuir com 
os alunos e a formação dos mesmos. 
 

 

 

 

Formação de Grupo de Estudo de ( 03) três alunos, 

por 1hora, com objetivo de dar orientação nas 

dificuldades encontradas nas disciplinas, que 

levam a sentirem impotentes  por não entender. 

Lembrando aos pais e aos alunos que ninguém 

nasce “pronto”. Para obter  bom resultado em 

qualquer disciplina  ou na vida é necessário  um 

fator primordial DISCIPLINA,  que requer vontade 

de SUPERAR  COMPORTAMENTOS REPETITIVOS 

que afetam a concretização dos ideais de vida. 

Obs. Marcaremos o dia e hora para conversar com 

os responsáveis e alunos dos que requerem esta 

Oficina, após concluir a análise.  

 


