
 
 
  

Um jeito novo de informar 

 30 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – ECA 

  O ano de 2020 é um ano especial, pois celebraremos, no 

próximo dia 13 de julho, os 30 anos da Promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma legislação 

pioneira e importantíssima na Proteção Integral da 

Criança e do Adolescente. A novidade dessa importante 

lei é que pela primeira vez, coloca crianças e 

Adolescentes no status de Sujeitos de Direitos e, 

responsabiliza Poder Público, sociedade e Família no 

cuidado, Proteção e garantia de seus Direitos [Art.4º do 

ECA].  Nesses 30 anos, muitas foram as conquistas; as 

mais importantes é atuação dos governos na elaboração de 

políticas públicas e destinação de recursos para a 

implementação e execução das mesmas, o que resultou 

em vários serviços socioassistenciais; mais muito mais 

ainda, uma forte atuação da Comunidade, por meio da 

atuação dos diversos atores sociais que tem atuado na 

militância ativa, no diálogo constante com o poder 

público – mesmo que este seja resistente e ou negligente – 

e no acompanhamento e avaliação sistemática dos 

serviços, bem como na árdua atuação dos Órgãos de 

Controle Social( Conselhos De Direito e Conferencias); 

afim de garantir a manutenção e ampliação dos direitos 

Fundamentais das Crianças e Adolescentes. 

Muito já se fez, e não é possível pensar nos 

avanços e conquistas do Estatuto da criança e do 

Adolescente na Cidade de São Paulo, sem entender que 

esta história bonita nasce com a atuação comprometida, 

séria e qualificada dos Salesianos, por meio de sua 

atuação na construção, discussão, implementação das 

políticas públicas voltadas à Criança e Do Adolescente, 

sempre respeitando os princípios legais contidos no ECA. 

Continuaremos comprometidos na Defesa e na 

implementação dessa jovem Lei, afim de que a Proteção 

Integral das Crianças e adolescentes se tornem uma 

realidade afim de que de fato, eles sejam cada vez mais 

vistos, como “Prioridade absoluta “. 

 

Israel Divino Marques, Educador Salesiano, 

IDB, CEDESP Dom Bosco Vila Paulistana 
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Prevenir é o caminho! 

  A lavagem das mãos é uma das principais estratégias para a 

prevenção de infecções. Sabiam disso? Uma correta higienização 

das mãos, diminui em até 40% o índice de contágio de doenças e 

infecções. 

  Diante do quadro preocupante da pandemia do coronavírus 

(COVID – 19), todos nós precisamos seguir corretamente as 

orientações passadas por órgãos da saúde. 

  A lavagem das mãos com água e sabão precisa ser feita, 

principalmente nas seguintes situações: 

1) Antes e após ir ao banheiro. 

2) Ao chegar em casa. 

3) Antes e após as refeições. 

4) Ao preparar alimentos. 

A maneira como higienizamos as mãos também é importante. 

Abaixo estão algumas recomendações: 

1) Retire acessórios (anéis, relógios, pulseiras, aliança, etc). 

2) Aplique qualquer tipo de sabão  (líquido ou em barra), de forma 

que cubra as mãos de maneira uniforme. 

3) Lave a palma das mãos. 

4) Esfregue a palma sob o dorso da mão. 

5) Passe a mão entre os dedos. 

6) Lave o dorso dos dedos. 

7) Lave as unhas e ponta dos dedos. 

8) Por último e não menos importante: esfregue os punhos por 40 a 

60 segundos, enxágue com água corrente, com as mãos 

erguidas,  de forma  que a água sempre desça em direção aos 

cotovelos. 

Estes simples gesto salva vidas! 

Vamos praticar? 

 

Ana Cláudia de Menezes Barbosa 
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Espero que todos estejam bem. 

Esta semana minha dica é quanto a importância da 

higienização das mãos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas on-line com o educador Vitor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de desenho - pelo aplicativo 

Zoom, às segundas-feiras, das 15:00 

as 15:50 horas.  

É só ter papel, lápis, borracha e um 

grande sorriso no rosto! 

 

Oficina de treino funcional para 

educandos e familiares – pelo 

aplicativo Zoom às segundas-feiras, 

das 16:00 as 16:50 horas.   

 

Participem! 
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Saúde mental – “Abrace 

quem você é” 
“Nossos Sentimentos, Pensamentos e Emoções - 

Sentir ou Não Sentir? Eis a Questão!” 

Queridos leitores, essa semana, refletiremos sobre os 

Nossos Sentimentos, Pensamentos e Emoções, a fim 

de que possamos lidar de forma mais positiva com 

eles em prol de nosso bem estar físico e mental e 

verdadeiramente abraçar quem somos, ainda mais 

nesse momento de pandemia, em que nossa vida está 

uma montanha russa de sentimentos, não é mesmo?! 

Mas afinal, o que vocês acham, nós devemos: “Sentir 

ou Não Sentir? Eis a Questão”. 

Muitas vezes, evitamos sentir as coisas para não 

sofrer, mas o que não sabemos é que, ao fazermos 

isso e não sentirmos as tristezas, raivas ou nossos 

medos, assim como sentimos também as alegrias e 

sentimentos bons, perdemos a oportunidade de 

cuidar de nós mesmos e de escolher novas formas de 

pensar, sentir e agir para resolver uma situação, 

podendo nos fazer até adoecer.  

Emoções: dão origem aos nossos sentimentos básicos 

como: alergia, tristeza, medo, raiva e nojo, ou seja, as 

emoções surgem como informantes, quando nosso 

corpo quer falar para nós como ele está se sentindo 

quando algumas coisas nos acontecem (boas ou 

ruins). Por exemplo: “Sinto que não vou conseguir 

passar na prova (insegurança/medo)”, “Sinto que eles 

não gostam de mim (tristeza)”, “Sinto que ajudei 

muito aquela pessoa (alegria/gratidão)”. Há emoções 

que são mais fáceis de serem identificadas porque já 

as conhecemos. Expressar e comunicar uma emoção 

pode acontecer de várias formas: chorando, rindo, 

sorrindo, abraçando, respirando, conversando (forma 

positiva) e não de forma negativa como xingar, 

batendo ou gritando. LISTA DE EMOÇÕES mais 

conhecidas por nós: alegria, medo, culpa, raiva, 

vergonha, tristeza, esperança, nojo, calma, decepção, 

orgulho, compaixão, desânimo, gratidão.  

Aprendemos então, que as emoções querem e 

precisam ser sentidas por todos nós e quando damos 

voz as nossas emoções, nomeamos e as ouvimos, 

elas encontram sentido e significado e nos ajudam a 

viver de uma melhor forma com os nossos problemas 

e momentos de vida (bons ou não tão bons assim), 

permitindo nos libertar do que tanto nos aprisiona 

quando nos calamos. Por isso que expressar e 

conversar sobre o que pensamos, sentimos e nos 

acontece é tão importante e necessário, isso é cuidar 

de nós e nossa saúde mental e com a dos outros. 

   

Monique Lowczyk Carvalho (Psicóloga IDB - 

CRP 06/131862) 

 

 

 

 

Agradecemos a todos que tornaram possível mais essa 

edição do nosso boletim! 

Elaborado por: Oficina de Tecnologia e Mídias Digitais. 

Editor responsável: João Paulo da Silva 

 

Quer dar sugestões para as próximas matérias do boletim 

CCA Provim? Envie nos seguintes e-mails. 

myrian.varallo@idb.org.br 

joao.silva@idb.org.br 

 

 

 

Que tal começar o dia com uma frase motivacional? 

Acordar e ouvir uma frase ou palavra motivadora faz toda a 

diferença em nosso dia, pensando nisso a Sra. Tereza Maria, 

mãe de nossa educanda Sara Piedade mandou uma bela 

contribuição para o nosso boletim, escolha uma para inspirar o 

seu dia! 
 
 
 
 

 

 

 

Para um dia melhor!  

Caça-emoções 
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