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É tempo de agradecer
Cada edição do FOLHAPAE reno-

va o nosso compromisso com as 
famílias, com a comunidade, 

com os voluntários, com os parceiros e 
principalmente com as pessoas com 
deficiência. O final de ano, encerra um 
ciclo onde podemos avaliar ações e deci-
sões, rever planejamentos, estabelecer 
novas metas e objetivos e principal-
mente resignificar a nossa atuação pro-
fissional, que, para ser eficiente e dife-
renciada, deve ter uma combinação 
equilibrada de conhecimento e senti-
mento.

A gestão deve olhar de forma atenta 
para todos os participantes deste pro-
cesso, que envolve a escolarização, rea-
bilitação, inclusão e defesa de direitos 
das pessoas com deficiência e suas 
famílias.

Fazendo uma retrospectiva, e pensando em todos os desa-
fios e conquistas diárias, surge a gratidão. Gratidão por tan-
tas coisas, gratidão por tantas pessoas.

A temática da gratidão vai inspirar as festividades de 
Natal, neste ano de 2018. Tema escolhido pela equipe da esco-
la e que faz aflorar no coração de cada um lembranças e fatos 
importantes para se agradecer. Gratidão é um ato de reconhe-
cimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um bene-

Ana Paula Müller
Diretora

fício, auxílio. Um sentimento que 
expressa a alegria de ter recebido algo 
muito importante, extremamente 
necessário.

Portanto, expressamos a nossa 
Gratidão por todos aqueles que partici-
pam intensamente do dia a dia da 
APAE de Lajeado, sejam profissionais 
das mais diversas áreas ou as pessoas 
com deficiência e suas famílias. 
Gratidão por aqueles que apoiam de 
longe e acompanham com os olhos do 
coração todos os passos da APAE de 
Lajeado. Gratidão por todo suporte 
financeiro, gratidão pelo tempo precio-
so dos voluntários, pelo saber de cada 
profissional, gratidão pelo envolvimen-
to, pela esperança, pelo respeito a tudo 
que é diferente. Mas principalmente, 
Gratidão por cada família que acorda 

cedo e cumpre as suas rotinas, que enfrenta deslocamentos 
longos, transportes, que deixa a sua casa, a sua lavoura, os 
outros filhos, o trabalho, que espera por um longo tempo, por 
tantas coisas. Coisas que só o coração de um pai e de uma 
mãe sabem esperar. Gratidão por podermos abrir as portas da 
APAE de Lajeado, todos os dias e esperá-los com o nosso 
melhor sorriso de acolhida e desejo de que cada dia, seja mais 
um dia cheio de bênçãos. 

Difícil transmitir com palavras a 
verdadeira gratidão em poder traba-
lhar na APAE. Uma simples e signifi-
cativa trajetória que começou atra-
vés de um voluntariado na institui-
ção. 

Os primeiros momentos foram 
de encantamentos e admiração pelo 
trabalho desenvolvido e diferenciado 
que acontecia naquele espaço. O 
olhar de cada criança, adolescente e 
adultos é um encanto de valorização 
que surge em meu coração.  Após 
então todo o encantamento e inte-
gração com os alunos e professores 
comecei a trabalhar como monitor, 
sendo grato por essa profissão.  
Estudando a pedagogia e toda a 
parte teórica pude desenvolver a prá-

tica de ensinar e aprender no dia a 
dia com os alunos e familiares.  O 
ambiente me proporciona um meio 
acolhedor e de poder trabalhar ao 
lado de pessoas tão maravilhosas e 
diferenciadas positivamente. 

Eu sei que essa nova pessoa que 
sou hoje se deve ao meu  sucesso pro-
fissional. E por isso agradeço pelas as 
oportunidades e conhecimentos dire-
cionado sobre ser diferente é normal.  
Sendo o meu primeiro trabalho na 
área da educação, tornando-se grati-
ficante e de suma importância para 
minha verdadeira existência. 
Acordar e saber que estou indo para a 
ESCOLA BEM ME QUER é poder res-
pirar o ar de preciosidade, carinho, 
admiração, conhecimentos, valores e 
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Orgulho e gratidão 
Sempre que reflito sobre a vida, 

lembro da minha trajetória desde a 
infância até hoje, de menino humilde e 
encabulado do interior, das dificulda-
des e medos superados. 

Jamais imaginava naqueles tem-
pos que a vida pudesse ser tão generosa 
comigo, com tantas oportunidades pes-
soais e profissionais, que fazem com 
que hoje eu tenha mais motivos para 
agradecer a Deus do que para lhe pedir 
mais.

Agradecer, ter gratidão, faz com 
que as pessoas se sintam melhores, 
pois é um sentimento que transmite feli-
cidade, prazer, bem-estar, paz.
Sou grato a muitas pessoas que foram e 
são importantes, fundamentais na 
minha caminhada. Meus pais e irmãos, 
minha família, professores, chefes, cole-
gas, amigos, clientes. 

Amor à primeira vista
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12.12.2018 - Festa de Natal no Centro Comunitário Evangélico
21.12.2018 - Encerramento do ano letivo
       e atendimentos na clínica
26, 27 e 28.12.2018 - Apenas a secretaria aberta 
02.01.2019 - Retorno dos atendimentos da clínica
11.02.2019 - Retorno dos alunos para Escola
           Especial Bem me Quer

Um
pouco
da
minha
vida na
nossa
APAE

muito amor. 

Ezequiel Júnior, monitor

Falar sobre gratidão pela APAE de 
Lajeado é falar sobre gratidão de todas 
as coisas dessa vida. Minha trajetória 
com esse mundo especial começou no 
estágio da faculdade, em 2008 para ser 
mais exata, e foi amor à primeira vista. 
Aquele ano foi intenso, de muita apren-
dizagem, de muitas descobertas... Foi o 
início de uma nova caminhada.

Em 2012, as portas da APAE de 
Lajeado se abriram para a minha atua-
ção, desta vez como como profissional... 
Terapeuta Ocupacional da Instituição! 

E como dizem por aí: o sentimento 
de gratidão libera o verdadeiro fluxo das 
coisas. Eu posso dizer que é a pura ver-
dade!  Aqui construí uma história, reco-
nheci amigos, comadres, parceiras e con-
fidentes. Vivi momentos dos mais felizes 
ao mais doloridos. Aqui construí uma 

Gilmar Volken

dente Ito Lanius, para participar da 
diretoria da nossa APAE.

Com a APAE eu aprendi que peque-
nas evoluções para alguns são enor-
mes para outros, que dificuldades 
podem ser oportunidades de aprendi-
zado e crescimento, que no sofrimento 
exercemos melhor a compreensão e 
solidariedade, que apesar de sermos 
diferentes podemos sorrir juntos, que a 
felicidade pode estar em um simples 
sorriso ou num abraço.

Embora a gratidão deva ser exerci-
da todos os dias, no calendário Cristão, 
na quarta 5ª feira de novembro come-
mora-se o Dia de Ação de Graças. Para 
mim é a data mais importante do 
calendário Cristão, sem desconhecer a 
importância das datas reservados ao 
nascimento e ressureição de Cristo.

Mas nada se compara a gratidão 
que tenho por ter sido convidado - há 
quase trinta anos -,  pelo então presi-

Cristiane Luísa Schneider
Terapeuta Ocupacional

extensão da minha família. Vi colegas, 
crianças e famílias se descobrindo e cres-
cendo junto comigo.

 Sou extremamente grata por estar 
aqui, realizando meu trabalho, por que 
sim, esse é o meu trabalho, é o meu 
ganha pão, passo mais horas do dia aqui 
do que com a minha filha, por isso o rea-
lizo com amor, plantando sementinhas 
para tornar a vida das nossas famílias e 
dos nossos pequenos, melhor. 

E sabe o que é mais legal desta expe-
riência?

É que recebo tudo isto de volta, em 
escala ainda maior. Aqui, nossas ações 
despertam mais amor e ainda mais gra-
tidão nas pessoas. E está aí o sentido do 
meu trabalho. Tornar a vida fluída, com 
vínculos sólidos e transformações imen-
suráveis.



APAE comemora o dia do profissional
FOLHAPAE - APAE LAJEADO - DEZEMBRO DE 2018  ::   5

Ex-alunos comemoram inclusão
no mercado de trabalho
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A APAE de Lajeado realizou na noite 
de quarta-feira (25.10) um jantar em come-
moração ao aniversário de 47 anos da insti-
tuição e também pelo Dia do Profissional. 
A diretoria voluntária ficou responsável 

pelo jantar. Foi um momento importante de 
troca e agradecimentos. Parabéns a todos 
que fazem parte da história da APAE.

ANIVERSÁRIO - Para celebrar a 

data do aniversário na instituição, foi orga-
nizada uma comemoração simbólica com 
os alunos e profissionais cantaram para-
béns e saborearam uma torta pelo aniver-
sário da APAE.

Encontro marcou os 47 anos da APAE e homenageou profissionais

Atividades e
brincadeiras na
Semana da
Criança 

Festival Nossa Arte

Torta para comemorar a data especial

No dia 13 de novembro os ex-alunos 
da APAE de Lajeado: Angélica Ebone, 
Camila Ebone, Diego Homem, Douglas 
Caumo, Graziela Berá, Maurício Eninger, 
Maurício Oliveira e usuário Rodrigo da 
Silva celebraram a formatura da turma 118 
do Programa Empresa Acessível A Incluir - 

Inclusão de Pessoas com Deficiência na 
empresa Beira Rio de Santa Clara com par-
ceria especial do Programa SENAI de 
Ações Inclusivas. A APAE parabeniza os 
eternos alunos e famílias por mais esse 
passo e deseja muito sucesso na vida des-
tes hoje profissionais! Foi um prazer fazer 

parte dessa história e incentivar essa cami-
nhada no mercado de trabalho. SUCESSO 
AOS FORMADOS.

O ex-aluno Elias Floriano também foi 
efetivado no supermercado Imec Florestal 
nesse 2018. Parabéns Elias, sucesso!

Alunos celebraram a formatura da turma 118 Elias Floriano na Imec

O XI Festival Regional Nossa Arte das APAES foi sediado pela 
Associação de Taquari e realizado no Colégio Pastor Dohms. Entre as 
APAES presentes estiveram as instituições dos municípios de 
Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, 
Lajeado, Taquari, Teutônia e Venâncio Aires, que participaram das 
categorias: artes musicais, dança moderna, dança folclórica, artes lite-
rárias, artes cênicas e artes visuais. Os alunos e usuários da APAE de 
Lajeado receberam a premiação de primeiro lugar na categoria dança 
folclórica, na categoria artes visuais com desenho e na categoria de 
artes cênicas com o teatro. 

A APAE de Lajeado apresentou trabalhos nas categorias: arte 
cênica com teatro, dança moderna, dança folclórica, artes visuais 
com desenho do aluno Sander Moreira, além de artesanato com a 
Letícia Hommerting. 

Após a classificação, em 2019 terá o Estadual, em Teutônia.

Alunos e profissionais da APAE lajeadense

A coordenadora de projetos Cândida Catto recebeu 
uma homenagem pelo trabalho prestado na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) na 23ª edição 
do Jovens Poetas de Lajeado, realizada em novembro. 
Todos os anos o Rotary Club de Lajeado-Engenho, coorde-
nador do evento, homenageia um professor. Para Cândida, 
receber reconhecimento do trabalho de 45 anos na educa-
ção a deixa feliz, orgulhosa e satisfeita. “Agradeço ao 
Rotary, à Apae, familiares, amigos e colegas de profissão 
que sabem o quanto é importante transformar a adversi-
dade em aprendizado”. 

O aluno da turma de EJA III, José Augusto da Silva 
Feil, de 16 anos teve as três poesias publicadas no livro “Os 
Jovens Poetas de Lajeado”. Os textos publicados pelo 
aluno são intitulados “Amar”, “Amor” e “Natureza”.  

Em novembro iniciou a obra para cobertura da quadra de 
esportes da Instituição. Com o apoio da Diretoria da APAE e acom-
panhamento permanente do Diretor de Patrimônio, Alexandre 
Gravina Martins, a estrutura, deve trazer muito conforto e novas pos-
sibilidades de aproveitamento do espaço para alunos e usuários da 
APAE.

A Semana da Criança foi especial na APAE 
Lajeado. Durante todos os dias os alunos puderam 
participar de atividades e brincadeiras muito 
divertidas. Teve muita dança com a professora 
Paula, a presença da Rádio Sorriso com o 
Programa "Minha escola é tudo de bom", manhã e 
tarde de jogos e brincadeiras, oficina de massa de 
modelar, músicas relaxantes, painel com plástico 
bolha e têmpera, sessão de yoga e exploração de 
jogos. Além disso teve circuito com as turmas de 
Independização, DJ Floyd e apresentação de 
dança das professoras. Também teve bocha adap-
tada para cadeirantes, gincana das cores com as 
turmas e oficina de maquiagem artística. Foram 
muitos lanches especiais e os alunos também par-
ticiparam de uma deliciosa oficina de culinária 
com sanduíche natural.

Jovens Poetas de Lajeado
presta homenagem a

Cândida Catto

A coordenadora
de projetos da
APAE com o
aluno José Feil

Iniciados os trabalhos
para cobrir a quadra

de esportes

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.
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Disponibiliza vagas para 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

e BENEFICIÁRIOS REABILITADOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Interessados, comparecer munidos de documentos, 
das 7h às 11h30min e das 12h45min às 17h30min.

Rua Alberto Schabbach, 485, Centro - Santa Clara do Sul - RS

Você já agradeceu hoje? É hora de parar, sentar e agra-
decer. Pela vida, pela família, amigos, emprego, saúde 
e por ter a oportunidade de sorrir. O 2018 foi o ano da 
palavra “Gratidão”. Espalhada por diversos lugares do 
país, a palavra também foi muito usada e lembrada na 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
fazendo com que todos reflitam sobre o ano que pas-
sou. E que 2018 intenso foi esse?! Passou voando... Foi 

um ano de conquistas, desenvolvimento, trocas de 
experiências e muito aprendizado. Afinal, na APAE se 

aprende diariamente a entender sorrisos e olhares. 
Colhendo frutos com os simples gestos, a APAE agra-
dece a oportunidade de conhecer crianças, jovens e 

adultos com força de vontade de querer ser mais e ir 
mais longe. Agradece às famílias que caminham junto 
conosco ajudando a construir a nossa história dia após 
dia. Gratidão aos pais, professores, funcionários, equi-
pe clínica, diretoria e todos os voluntários que estive-

ram esse ano auxiliando nossa entidade. 
Esse ano, a apresentação de natal programada pelos 

professores e alunos da APAE teve como tema a “Gra-
tidão”. Aqueles que fizeram parte da instituição em 

2018 foram lembrados. Desejamos que 2019 seja ainda 
melhor, de mais agradecimentos e de mais vitórias! 

Muito obrigada a todos que estiveram conosco.
Em pequenos depoimentos de agradecimento, profes-
sores, direção, diretoria, clínica, aluno e mãe demons-

traram toda a gratidão pela APAE e pelas histórias 
que construíram dentro da instituição. 

Sou grata todos os dias! Grata aos meus 16 anos de 
APAE, grata a todos os colegas que trilharam antes de mim 

este caminho apaixonante, grata à todas as famílias que con-
fiaram na Escola de Educação Especial Bem me Quer, mas 

principalmente, grata à todos os alunos que já passaram por 
aqui, nos ensinando, dia-a-dia, a superar obstáculos, con-

quistar desafios, com a grandiosidade dos passos de formi-
guinha. Com certeza, toda a gratidão à escola especial que 
com seu olhar individual e singular consegue chegar ao fim 

de cada ano e apenas agradecer.
Tamara Dresch, coordenadora pedagógica (3)

Gratidão pelos dias de feli-
cidade e esperança que vivo 
aqui na APAE como profes-
sora e por poder ver cada 

pequena e grande evolução 
e conquista das crianças. 

Gratidão também pelos dias 
difíceis que passei, aqueles 
que me trouxeram dúvidas 
e incertezas, estes me dão 

experiência e me fazem cres-
cer como pessoa. Acredito 
que ambos são essenciais 

para a nossa vida. Gratidão 
hoje, por estar entre os 

pequenos, o qual tanto me 
identifica e admiro. 

Gratidão por cada abraço 
apertado e sorriso sincero 

que recebo tanto das crian-
ças quanto das famílias. 

Gratidão por poder conviver 
com essa família Apaeana. 
Gratidão por conviver com 
gente! Gente que nos torna 
uma pessoa ainda mais sen-
sível e humana. Acho que é 
disso que o mundo precisa. 

Michele Pohl,
professora (4)

Tenho muito a agradecer a APAE. Primeiramente o acolhimento 
maravilhoso, pois não tinha ninguém da família com deficiência 
e me senti em casa. Minha filha é muito bem atendida como se 
fosse uma criança normal e está se desenvolvendo muito desde 

que começou o tratamento e a frequentar a escola. Vejo nos 
olhos dela como gosta de ir para escola. Meu muito obrigado de 

coração a todos da instituição! 
Cristiane de Oliveira Schneider, mãe da aluna Luana, 4 anos (6)

Costumo dizer que a APAE não é um trabalho, é uma oportuni-
dade de se desenvolver como pessoa. As vivências diárias nos 
tornam mais humanos e nos oportunizam desenvolver a empa-
tia. Viver esse mundo "APAE" é único. Chegar aqui e receber o 
sorriso e afeto que eles transbordam não tem preço! Sou muito 
grata a Deus por ter me oportunizado um lugar nessa equipe, 
tenho muito orgulho de fazer parte dessa família tão linda que 
se dedica diariamente a essa causa de amor, que é a reabilita-

ção e inclusão das pessoas com deficiência.
Mara Cristina Schmitz, secretária (5)

Adoro jogar futebol, apren-
der a escrever e ler, mexer 
no computador, brincar e 
aula de música. Na APAE 

aprendo mais que na escola 
normal. Agradeço a APAE 
por tudo que fez por mim.
Antônio Miranda de Lima 
Júnior, 13 anos, aluno da 
turma de Ciclo III  A (7)

Gratidão ao que temos e ao que 
somos! Reclamar pelos proble-
mas e desafios diários não é o 
caminho, não é a solução. Ser 

grato é acordar todo dia e saber 
que temos a oportunidade de 
tornar o nosso dia melhor do 
que ontem, principalmente 

daqueles que estão ao nosso 
redor. Sejamos gratos pela 

nossa APAE, pela benção da 
vida e que consigamos viver 

cada dia como se fosse o último!
Régis Kunrath,
presidente (1)

A gratidão é um estado psico-
lógico que nos permite conec-

tar profundamente com o 
mundo ao nosso redor, nos aju-
dando a ser mais conscientes 
e mais completos. Sou grata 
em fazer parte dessa institui-

ção, onde amo realizar meu tra-
balho e sinto um carinho enor-
me por cada pessoa que fre-

quenta a APAE.
Evelize de Oliveira,

psicóloga (2)
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Jairo Cocconi
Gilmar Volken
Luis F. Cardoso de Siqueira
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Rafael Vanhove Malan

FOLHAPAE - APAE LAJEADO - DEZEMBRO DE 2018  ::   9

Conheça os últimos projetos e atividades
das turmas de alunos da APAE

As crianças da turma da 
Educação Infantil - Inde-
pendização da professora 
Michele e monitora Adriana 
vem mostrando uma grande 
resistência em provar novos 
alimentos, mostrando prefe-
rência apenas por bolos e bola-
chas. Como os autistas são 
muito resistentes a mudanças 
é importante estabelecer uma 
rotina de cardápio e um tempo 
razoável para eles se alimen-
tarem.

Desta maneira estão sendo 
oferecidos momentos para 
que possam pegar as frutas 
na mão cheirar e sentir a 
mesma antes dos demais com-
plementos. Muitas conquistas 
já estão sendo percebidas pro-
vando assim novos sabores. 
Neste intuito o incentivo da 
família também é essencial 
para que possamos colher 
novos resultados.

Registro de Firmas - Escritas Fiscais
Imposto de Renda - Perícias Contábeis

Assessoria Contábil

Constantino Chiarelli
Contador CRC/RS 12697

Leandro Chiarelli
Contador CRC/RS 52062

Eng. Diogo F. Dickel
CREA-RS 209.059

Eng. Eduardo B. Gravina
CREA-RS 208.462

Rua Fialho de Vargas, 49, sala 702 - Centro
Lajeado - RS  -  (51) 99340-6609

Alimentação saudável I

No decorrer do segundo semestre, as 
educadoras Alana G. Kuffel e Martina 
Gerhardt, trabalharam com seus alunos 
do o Ciclo I “C” - Independização o pro-
jeto de “Alimentação saudável”. O mes-
mo, teve por objetivo incentivar e esti-
mular os alunos a adquirirem outros 
hábitos alimentares. Projeto do qual, con-
tou com muitos resultados positivos.

A ideia de fazer um projeto sobre ali-
mentação surgiu na necessidade de 
conscientização do Ciclo II “D” sobre os 
benefícios de uma alimentação saudá-
vel.  A introdução deste projeto foi a con-
tação e exploração do livro “A Cesta da 
Dona Maricota”. Atividades como de-
gustação de frutas e vegetais, constru-
ção de roda dos alimentos, visita a feira, 
preparo de receita saudável, conversa 
com a nutricionista fizeram parte deste 
projeto. 

Alimentação saudável II

Para fortalecer vínculos entre usuários, cuidadores, pro-
fessores e assistente social, os Grupos de Convivência da 
APAE realizaram uma confraternização para comemorar 
mais um fim de ano juntos. O local foi o Balneário Fagundes, 
em Mato Leitão e o dia contou com muita diversão, alegria e 
descontração. A atividade foi conduzida pela equipe de ser-
viço social da APAE. Este ano, o serviço de Grupos de 
Convivência funcionará ininterruptamente, possibilitando 
ao público atendido, manter suas rotinas de convivência e 
socialização.

Integração de final de ano

Os quatro elementos
da natureza

A turma de Ciclo “C” A – Inde-
pendização IV da professora Franciele 
A. da Silva e da monitora Ethianna A. 
Yegros está desenvolvendo o projeto 
“Os quatro elementos da natureza” (ar, 
fogo, terra e água). Que vem trazendo 
experiências com os elementos da natu-
reza a cada descoberta observamos em 
nossos alunos o despertar da curiosida-
de e o gosto pelas descobertas.

Durante as atividades muito além de 
explorar, os alunos convivem com o 
outro e com a natureza, socializam obje-
tos e experiências; desenvolveram o 
espírito investigativo; e são estimulados 
a serem autônomos; criaram, descobri-
ram e experimentaram inúmeras possi-
bilidades.

Este trabalho foi importante, pois 
serviu de modelo de atitude sustentá-
vel, e, acima de tudo, da relevância de 
um ensino significativo para cada aluno, 
onde puderam conviver com experiênci-
as repletas de intencionalidade para o 
desenvolvimento da demanda de 
necessidades. A ideia foi oferecer inú-
meras possibilidades com diversas solu-
ções, o que levaram cada aluno direcio-
nar de acordo com sua forma de ser. 
Foram realizadas coisas inesperadas, 
pouco comuns, o que foi uma grande 
oportunidade de aprender através de 
experiências.

Também disseram que “tinha um robô” e “muita gente”.
A empresa mostrou-se parceira com a proposta da inclusão no mercado de traba-

lho. Os alunos também entregaram uma lembrança para os seus colegas e aos padri-
nhos e madrinhas dos jovens, que mostraram-se muito colaborativos e afetuosos.

A Apae sente-se muito orgulhosa de seus alunos e pacientes. Constatamos assim, 
que as nossas famílias estão acreditando no potencial de seus filhos e os mesmos 
estão felizes e realizados com esta nova etapa de suas vidas.

Círculo de Construção da Paz

A professora Maria Elisabete 
e o monitor Ezequiel Júnior, pen-
saram em um momento onde os 
alunos pudessem relaxar e assim 
desenvolver a volta ao estado 
natural e trabalhar a verdadeira 
calma. Na terça-feira, 13 de 
novembro, os alunos da turma 
Ciclo III “C” B – Independização 
tiveram essa vivência, proporcio-
nando um momento onde os alu-
nos abandonassem o estado de 
tensão e juntamente com as emo-
ções usufruíssem do espaço ela-
borado com muito carinho, visan-
do um mundo de sentidos. 

Para contribuir com o relaxa-
mento foi colocado uma música e 
luz espacial com estrelas que sim-
bolizassem a calmaria dos céus e 
assim fazendo que os educandos 
demonstrassem a tranquilidade 
e felicidade de estar vivendo 
aquele momento especial.

Canto do relaxamento No dia 6 de novembro, 
as turmas dos EJAS III e 
IV das professoras Aline 
Lenz e Cristiele Borges, 
juntamente com a Assis-
tente Social Manuela 
Ferreira da Costa e com a 
psicóloga Evelize de 
Oliveira, realizaram o “Cír-
culo de Construção de 
Paz”. O Círculo é uma ati-
vidade de fala e escuta 
“do coração” que visa har-
monizar o convívio e amenizar os conflitos através da afetividade. Foi um momento 
marcante onde cada aluno pode relatar suas percepções do grupo e de si mesmo den-
tro da turma. Foi uma bela oportunidade de reforçar os nossos laços e refletir sobre a 
importância de cada um na soma da força de todos nós. É gratificante ver nossos alu-
nos crescendo, refletindo e aprimorando o seu comportamento. Crescer é antes de 
tudo sentir-se responsável por si mesmo.

Revendo os amigos
A turma EJA V-Oficina, juntamente 

com a professora Francine Becker, psicó-
loga Evelize de Oliveira e coordenadora 
pedagógica Tamara Dresch, realizaram 
uma visita na Beira Rio, empresa de cal-
çados localizada na cidade de Santa 
Clara do Sul. O objetivo da visita foi de os 
alunos conhecerem um pouco da estru-
tura, o trabalho da empresa e também 
para reverem seus colegas e amigos que 
estão incluídos como funcionários.

De acordo com a fala dos alunos “fo-
mos muito bem recebidos”, “a empresa 
é enorme” e “todos os colegas felizes”. 

Conhecendo
novos sabores
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A turma de Ciclo II “A”, junta-
mente com a professora Luana 
Meneghetti e monitora Martina 
Gerhardt, realizou neste semes-
tre diversos trabalhos voltados a 
descoberta das cores. A turma 
teve contação de histórias, várias 
experiências, manuseio de dife-
rentes materiais, aprenderam a 
fazer tinta com produtos naturais, 
e neste momento, realizaram a 
confecção de massa de modelar. 
Cada aluno escolheu sua cor pre-
ferida para tingir sua massinha e 
a brincadeira rolou solta com a 
farinha. O resultado deste projeto 
foi de grandes descobertas e 
muita diversão. Os alunos adora-
ram tantas brincadeiras e novas 
experiências.

Os alunos 
d a  t u r m a 
Ciclo II ”C” - 
Independiza-
ção III junta-
mente com a 
p ro f e s s o r a 
Maria Elisa-
bete e as mo-
nitoras Lídia 
e Franciele, já 
estão espe-

Espírito natalino

Visita ao cactário

Vida autônomaHistórias e cálculos

Transportando com carinho para uma vida melhor.
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3748-5500

R. Bento
Gonçalves, 71
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A turma de Ciclo III “A” da profes-
sora Marilene, participou de uma aula 
divertida. Aprenderam e identifica-
ram o alfabeto, assim como associa-
ram as figuras às letras iniciais. A ati-
vidade lúdica revela-se como instru-
mento facilitador da aprendizagem, 
possuindo valor educacional intrínse-
co, criando condições para que a cri-
ança explore movimentos, manipule 
materiais diversos, interaja com seus 
colegas e resolva situações proble-
mas.

A higiene bucal é a forma mais 
simples de prevenir várias doen-
ças e de cuidar dos dentes e do sor-
riso. O sorriso é um dos cuidados 
pessoais mais importantes, é o 
nosso cartão de visita, não se pode 
separar higiene bucal de saúde, 
são cuidados básicos que deve-
mos ter, além disso, os hábitos 
regulares de higiene bucal fortale-
cem os dentes e mantém as gengi-

Sorriso: nosso cartão de visitas

vas saudáveis e firmes, reduzindo as 
chances de precisar de um tratamento 
curativo e doloroso, além de dar segu-
rança ao se alimentar. Com este projeto, 
a turma do Ciclo III “D”, da professora 
Janine Gueno busquei oferecer ativida-

Durante as tardes de aula na APAE 
os alunos da turma Ciclo I “B” junto 
com a professora Scheila Luiza 
Barkert e o monitor Ezequiel Marques 
Junior trabalharam “Os Cinco Sen-
tidos” com o objetivo de contribuir e 
estimular de forma significativa os alu-
nos a fim de desenvolver os seus cinco 
sentidos. 

Através de diferentes situações de 
aprendizagens os alunos foram desco-
brindo sensações e estímulos trazidos 
pela audição, olfato, paladar, tato e 

A turma de EJA I - Indepen-
dização V, da professora Franciele e 
monitora Ethianna, começou o 
segundo semestre com onze alunos 
e com algumas mudanças ao decor-
rer, mas os laços continuaram se fir-
mando e as adaptações foram acon-
tecendo de forma natural. Após o iní-
cio das aulas foi estruturado um pro-
jeto denominado “Vida Autônoma”. 
Todas as atividades na sala de aula 
foram desenvolvidas de acordo com 
as necessidades dos alunos, respei-
tando a individualidade de cada um.

Foi importante que cada um 
conhecesse o ambiente, experimen-
tasse e vivenciasse a nova rotina da 
turma. O maior objetivo do segundo 
semestre foi ajudar a melhorar a qualidade de vida em casa e 
nos ambientes externos. A ideia foi ajudar a introduzir, manter 
e melhorar as habilidades para que os alunos, possam chegar 
à independência.

rando a chegada do Natal, montando um canto natalino, 
onde as famílias colaboraram para que esse momento 
se tornasse muito significativo para as crianças. Cada 
família enviou um enfeite para o pinheiro para represen-
tar o carinho, feito com produções das crianças, abri-
lhantando ainda mais o ambiente onde convivem. Que 
venha o natal singelo e sincero, com muita luz e amor.

Atividades na praça da escola
Na praça da escola 

os alunos, além de se 
divertirem também são 
estimulados a comuni-
cação, relacionamento 
de amizade, convívio, 
estimulam a motricida-
de, equilíbrio e força,  
desenvolvimento que 
ocorre nestes momen-
tos de descontração.

Momento Brincar
A turma de 

educação infan-
til da Professora 
Marilene G. de 
Almeida e da 
monitora Gio-
vana proporcio-
naram aos alu-
nos o momento 
brincar, com o 
intuito de pro-
mover o desen-
volvimento sensorial e de habilidades motoras, estimula a cog-
nição, a imaginação, a interação, a sociabilidade e gerencia o 
interesse dos alunos. Na foto os alunos participando do momen-
to brincar (Luana, Leandro e Sthefani). 

Através do projeto de histórias infantis estimulamos os 
alunos a realizarem cálculos, que foi enfatizado na história 
“O grande Rabanete”. Para isto, a turma do Ciclo II “B”  reali-
zou a situação do jogo do dado. Com o dado jogaram e conta-
ram as bolinhas da face superior colando em seguida na 
folha que continha seu nome e estava exposta no quadro de 
giz, para realizar ao final da rodada o comparativo de quem 
colou mais e menos bolinhas.

O Grupo de Convivência da manhã das monitoras Iranira 
Rodrigues e Franciele da Rosa realizou algumas saídas com 
seus usuários tendo como objetivo integração e autonomia 
da turma. Foi realizado trabalho de sustentabilidade com 
reaproveitamento de material reciclado.  Os usuários visita-
ram o Cactário Horst e participaram de uma oficina para con-
fecção do terrário para cactos. Foi um momento muito grati-
ficante para todos nós.

Aprendendo sobre flores

O cheiro das flores de setembro ins-
tigou o Ciclo I “A” a trabalhar sobre as 
flores e conhecer um pouco mais sobre 
as partes e a diversidade. Aprovei-
taram para fazer um passeio pela qua-
dra da escola para visualizar as flores 
que haviam na natureza ao nosso 
redor. Estas foram coletadas e explo-
radas. Após, fizeram uma tinta de flo-
res que foi aproveitada para outro tra-
balho. As crianças adoraram a expe-
riência.

Associação das letras

Descobrindo as cores

Os cinco sentidos

des que pudessem auxiliar na preven-
ção das cáries, também contei com a 
colaboração dos pais em atividades envi-
adas para casa, conversamos sobre ali-
mentação saudável, construímos folhe-
tos preventivos e diversas atividades.

visão e todas estas situações tiveram sabor de descoberta. Portanto, é através destas 
situações que os alunos vão aperfeiçoando seus movimentos e conhecimentos.



O Desejo Azul atende desejos relacionados 
ao Grêmio de crianças de 3 a 17 anos que 
tenham deficiência ou doenças graves. Na 

maioria das vezes o presente é uma 
camiseta ou um tour pela Arena do Grêmio. 

Para ser voluntário, basta manifestar 
vontade e ser maior de 18 anos, com espírito 

solidário. Para adquirir a camiseta que os 
voluntários vestem nas ações, que é uma 

das únicas fontes de recursos que o Desejo 
Azul tem, o voluntário que participa adquire 

a camiseta do instituto por apenas R$ 50,00. 

Com essa aquisição por parte do voluntário, 
o aluno ou usuário que se enquadra dentro 

dos critérios, pode receber a camiseta oficial 
do Grêmio. As ações ocorrem a cada 15 dias. 
A voluntária responsável pelas ações no Vale 

do Taquari e Rio Pardo é Giovana Maria 
Girelli, preposta do presidente do Instituto 

Desejo Azul, Eduardo Caminha. Interessados 
em serem voluntários, solicitar pelo 
WhatsApp da APAE (51) 98585-4696. 
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Desejo Azul, Eduardo Caminha. Interessados 
em serem voluntários, solicitar pelo 
WhatsApp da APAE (51) 98585-4696. 
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