
 
 
 
 
 

Um jeito novo de informar 

    BOLETIM 
CCA  

Respeito ao meu 

amigo, ao meu colega! 
Olá queridos leitores, o Educador Marcílio Francisco preparou 

uma atividade bem divertida e educativa pra vocês, e pra começar 

tem uma história muito interessante. Quem nunca ouviu falar ou já 

leu essa fábula que é um clássico? É isso mesmo, pra quem já viu 

terá a oportunidade de rever, e quem ainda não teve essa 

experiência a hora é agora e o Boletim CCA Provim vai te ajudar 

nessa, confere abaixo essa história cheia de emoção e aprendizado. 

A Cigarra e a Formiga 
Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo 

bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa 

formiguinha, que carregava uma folha pesada, perguntou: 

- Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para 

gente aproveitar! O verão é para gente se divertir! 

- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. 

É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. 

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando 
por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e 

comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha 

carregando outra pesada folha. 

A cigarra então aconselhou: 
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- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir, vamos 

formiguinha, vamos cantar! Vamos dançar! 

A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a 

cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como 

sua amiga.  
Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-

la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao 

trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. 

 A rainha das formigas falou então para a cigarra: 

- Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, 

cigarra! Vai passar fome e frio. 

A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou: 

- Hum!! O inverno ainda está longe, querida! Para cigarra, o que 

importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, sem pensar 

no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar 

alimento? Pura perda de tempo. Certo dia o inverno chegou, e a 
cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não 

tinha o que comer.  

Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a 

formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. 

  Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem 

quente e deliciosa. 

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: 

- No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar 

conosco,  

cumpra o seu dever: toque e cante para nós. Para cigarra e paras 

formigas, aquele 

 foi o inverno mais feliz das suas vidas. 
Fim... 

Na próxima edição teremos a continuação dessa 

atividade, não percam! 
 
 
 

 

 

 O mês de setembro nos traz várias datas importantes e 

especiais para comemorarmos, entre elas estão o Dia do 

Profissional de Educação Física (01), Dia do Repórter 

Fotográfico (02), Independência do Brasil (07), Dia do Médico 

veterinário (09), Dia da Árvore (21), Dia Nacional do Idoso 

(27), entre outras. Além de ser o mês que dá início a estação da 

Primavera, e pensando nisso a oficina de Tecnologia e Mídias 

Digitais propõe a você educando do CCA Provim uma atividade 

bem divertida e que irá colocar sua imaginação em ação! 
Para isso você só vai precisar de um celular e também do 

material artístico oferecido pelo Provim, é bem simples: 
 Com o celular você vai tirar uma foto que represente uma 

dessas datas citadas no texto, pode ser uma foto praticando 

exercício, ao lado de uma árvore, com o seu animalzinho de 

estimação, etc. Já com o seu material artístico basta você 

desenhar, pintar ou até mesmo esculpir um desses momentos é 

só liberar a imaginação, depois é só colocar o seu nome e 

compartilhar a sua arte através das nossas redes sociais. 

Contamos com a sua participação! 

  
 

 
 

 
 

 

 

Criatividade e Arte 

Setembro Amarelo, mês de 

prevenção ao suicídio! 

 O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de 

informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente 

motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios, 

crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para 

falar sobre o problema. Segundo dados recolhidos em 2012 pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 800 mil 

pessoas tiram a própria vida todos os anos, sendo 75% destes 

indivíduos moradores de países de baixa e média renda. Estima-

se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. 

Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte 

entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo 

menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. Todos esses 

números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente 

se existissem políticas eficazes de prevenção do suicídio. 

FALAR É A MELHOR SOLUÇÃO! 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

https://nacoesunidas.org/oms-suicidio-e-responsavel-por-uma-morte-a-cada-40-segundos-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/oms-suicidio-e-responsavel-por-uma-morte-a-cada-40-segundos-no-mundo/


Grupos de Risco - Covid – 19 

Olá, leitores! Espero  que todos estejam bem, assim como suas respectivas famílias. 

Esta semana trouxe um tema que tem gerado algumas dúvidas. 

Vamos falar dos principais grupos de risco, expostos ao contato com o COVID-19. 

A OMS considera as pessoas portadoras dessas comorbidades como grupo de risco: 

Hipertensão arterial e doenças do coração: O Covid-19 pode enfraquecer o coração, ao afetar o músculo cardíaco pode ocorrer 

uma sobrecarga. Como consequência disso, arritmias e paradas cardíacas se tornam mais prováveis. 

Asmáticos: A tendência é que o vírus torne as crises mais graves, pois a sensação de falta de ar e a secreção nos pulmões 

aumentam e o paciente fica muito debilitado. 

Diabetes: Um organismo já com limitações se torna ainda mais frágil. 

Fumantes: As substâncias nocivas do cigarro podem provocar enfisema pulmonar e bronquite. Com os pulmões mais 

debilitados, as chances de que a doença se agrave aumentam. 

Ainda não temos estudos suficientes mas segundo pesquisas as gestantes e puérperas ficam mais vulneráveis neste período. 

As gestantes com comorbidades também precisam de atenção redobrada. 

Idosos: são mais vulneráveis a doenças infectocontagiosas e o envelhecimento do sistema imunológico é a principal causa 

disso. 

Doenças respiratórias crônicas: são pessoas que possuem os pulmões enfraquecidos e apresentam condições que afetam o 

sistema de defesa, além de algumas alterações estruturais que impedem a adequada expulsão, por meio da tosse, de secreções 

provenientes da traqueia, brônquios e pulmões. 

Doenças renais crônicas: pessoas com essa condição possuem uma imunidade mais baixa e apresentam deficiência de 

hormônios renais, o que contribui para a diminuição da imunidade. Além disso, pacientes transplantados fazem uso de 

medicamentos que tornam a imunidade mais baixa para evitar a rejeição do órgão. 

Pacientes com câncer: o câncer e os medicamentos quimioterápicos causam fragilidade no sistema imunológico. 

Isso significa que esses indivíduos podem apresentar uma evolução desfavorável para a COVID-19, por apresentarem um 

comprometimento da resposta imune do corpo. 

Todos as pessoas que apresentam essas comorbidades precisam ter os cuidados de prevenção redobrados e seguir todas as 

orientações das organizações de saúde. 

É importante ressaltar que não existe diferença em a doença está controlada ou não, os riscos são exatamente os mesmos. 

Há alguma recomendação específica para deficientes físicos? 

Até o momento, não há nenhuma orientação diferente para os deficientes físicos, além das que já foram dadas à população em 

geral pelo Ministério da Saúde.  

Obs: Matéria completa você encontra no site do IDB. www.idb.org.br 
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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 

 

 
 

 Olá queridos educandos e familiares do CCA Provim, 

esperamos encontrar todos bem e com saúde! 
 Á cada dia que passa fica mais próxima a volta às atividades no 

nosso IDB e para que esse retorno seja seguro para todos teremos 

que nos adaptar a uma nova realidade. Da nossa parte, enquanto 

educadores, estamos pensando na melhor forma e em estratégias 

para que isso aconteça com muita segurança e responsabilidade. 

Mas, chegou a hora de escutar o que vocês pensam sobre esse 

retorno, o que esperam do IDB. Pensando nisso, nosso Boletim 

CCA criou a coluna QUERO ARR - Alegria, Responsabilidade 

e Respeito, ideia do nosso querido Magno. Ela será dedicada a 

registrar as sugestões de vocês e de seus familiares, seus medos, 

desejos, pois para que tenhamos um bom resultado a opinião e 

colaboração de todos é muito importante para nós. Em breve 

vocês receberão um link via WhatsApp para que possam 

expressar suas ideias sobre uma volta tranquila e segura. Essa 

expressão pode vir de várias formas, textos, desenhos, arte, 

música.  Contamos com a sua participação! Obrigado, Equipe 

CCA PROVIM 
 

 

 
 

 
 

 

Notícia Importante!  
 

Ana Cláudia de Menezes Barbosa 

#projetocariezero 
 

Prevenir é o caminho! 
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