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CCA  

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
 

Viva o Dia 3 de Dezembro 

Dia internacional das Pessoas com deficiência. 

Instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é 

comemorado em todo o mundo hoje, dia três de dezembro.  

Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; promover 

os direitos humanos; conscientizar a população sobre assuntos de deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com deficiência 

e pensar a inclusão desse segmento na sociedade, para que ele influencie os programas e políticas que o afetem.  

As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade pode trazer, tanto para pessoas com 

deficiência quanto para a sociedade, e a divulgação desse fato entre os governos, as empresas e o público em geral. Neste 

sentido, como um dos princípios básicos dos Direitos Humanos, a acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção 

da igualdade. 

Por que a acessibilidade é importante? 

 “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. ” Fonte Lei Brasileira de Inclusão 

A acessibilidade é um direito fundamental para todas as pessoas com diversidade funcional. 
 

Fonte: Educadores em união 
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BOLETIM CCA PROVIM 
 

Saúde mental – “Abrace quem você é” 
 

Queridos leitores, espero encontrá-los bem. Quanto tempo né, 

saudades! Quem diria que chegaríamos tão rápido nesse mês de 

dezembro não é mesmo, onde costumamos celebrar o Natal e 

nos aproximamos do Ano 

Novo, épocas normalmente festivas, de união com a família, 

recheadas de emoções, pensamentos e sentimentos marcados 

pelo novo, desconhecido e encerramento de ciclos em nossas 

vidas. 

No entanto, para muitas pessoas, essa época pode não ser 

sentida como um momento de celebração, onde muitas vezes 

o estresse, ansiedade, solidão e a tristeza podem se fazer 

presentes, seja por terem suas famílias distantes, término de 

relacionamentos, problemas com a saúde mental, perdas e 

outras situações que possam fazer a pessoa vivenciar essas 

épocas de uma forma diferente e mais dificultada do que 

outras. O que nos ajuda a compreender que cada pessoa sente 

e vive momentos de formas únicas, tendo cada ciclo de vida 

um sentido e significado diferente para cada um de nós, por 

isso, é necessário respeito e compreensão com o que nós 

mesmos e as outras pessoas sentem. 

Tivemos um ano bastante difícil, não é mesmo? Coberto de 

desafios, incertezas, dificuldades, perdas, tristezas, marcado 

por saudades, adaptações, mudanças, distâncias. Exigiu que 

nos reinventássemos, que percebêssemos as infinitas 

possibilidades que temos de ser e de existir, até mesmo formas 

diferentes das que antes conhecíamos, a saber o valor da 

convivência em família, da comunicação, da presença com 

nossos filhos/amigos/parentes, o valor e significado das 

pessoas e dos relacionamentos nas nossas vidas e também 

compreendermos a importância da empatia, respeito e 

gentileza, tanto com as nossas dores como também com as dos 

outros. 

Nos fez perceber que, mesmo passando por várias dificuldades 

em nossa caminhada pela vida, que somos superações, somos 

resilientes, pois já passamos por outras situações igualmente 

adversas antes, mas que conseguimos encontrar estratégias 

para melhor enfrentar aquele problema na época que talvez 

nem achávamos que conseguiríamos superar e que mesmo 

com os desafios, vencemos, não é mesmo? 

Portanto, reforçou o quanto é essencial cuidarmos de nossos 

filhos/família e do que sentem, mas também e principalmente 

cuidar de nós mesmos, de nossas emoções, de nossas saúdes 

físicas e mentais, respeitar e valorizar nossa história, quem 

somos e com quem em rede de apoio (amigos, família, colegas 

de trabalho, instituições educacionais, sociais, de saúde, 

comunidade religiosa) podemos sempre contar em nossa 

trajetória, seja nos momentos bons e nem tão bons assim, pois 

cada um de nós, nossas emoções, saúdes mentais e nossas 

vidas importam! 

dentro para fora em nós, nas relações e no mundo.  
 

 

   

 

Podemos dizer que a época natalina e o fim de ano, também 

são momentos de revisão de vida, de nossas ações, escolhas 

e de encerrar ciclos, assim como foi com a pandemia 

enfrentada por todos nós nesse tempo, que nos fez refletir 

rumo a transformações necessárias que tinham que ocorrer 

de 

O natal e o fim de ano também nos fazem questionar e 

relembrar, como em um filme, o que passamos, inclusive 

sobre dificuldades e conflitos pessoais que durante o ano 

passamos, mas também nos desperta para as magias da vida, 

que são as emoções e sensações 

que nem sempre ao longo do ano damos a devida atenção e 

acolhimento, como: a alegria, o amor, a união, o respeito, a 

empatia, a gentileza, o autocuidado (cuidar de si mesmo de 

dentro para fora com o mesmo carinho que cuidamos dos 

outros), a solidariedade, a compaixão e principalmente a 

gratidão! 

Então, proponho neste artigo que, apesar das adversidades, 

desafios, perdas e adaptações que tivemos de enfrentar neste 

ano de tempos sombrios, que possamos levar também o que 

nos ensinou e despertou de melhor. Portanto, que a partir de 

hoje, possamos passar a fazer esse exercício de enxergar o 

que tem de potente também nos momentos de tempestade 

que já passamos, desenvolvendo assim a gratidão por 

alguma coisa que aprendemos com tudo isso vivido que 

levaremos em nossa bagagem da vida a partir de agora, para 

que após a tempestade, o arco-íris, mesmo que tímido, possa 

aos pouquinhos em seu próprio tempo começar a sair para 

todos nós. 

Pedimos presentes ao Papai Noel nessa época, não é 

mesmo? Bom, meu pedido na cartinha para ele esse ano 

será.... GRATIDÃO! Isso mesmo, sem pedidos, pois ao 

invés de pedir presentes, esse ano escolhi agradecer, mesmo 

tendo passado por muitas tristezas e dificuldades, escolhi 

expressar minha emoção e sentimento de gratidão por esse 

ano que mesmo em meio as tempestades enfrentadas, nos 

ajudou a ver tanta força que mora em nós e que me permitiu 

ajudar e caminhar junto de tantas pessoas. E vocês, o que 

vão pedir ou contar ao Papai Noel na cartinha desse ano? 

Como vão dizer que estão se sentindo? 

Encerro a coluna de saúde mental “Abrace quem você é!” 

desse ano, desejando que a gratidão, a esperança, a empatia, 

o amor e a gentileza continuem florescendo em seus 

corações e lares! E lembrem-se que estaremos caminhando 

junto com vocês também no ano seguinte, afinal, juntos 

somos mais fortes, não é mesmo? 

Obrigada pela confiança em nós, somos um por todos e 

todos por um! Feliz Natal e um próspero ano novo! Se 

cuidem e até breve! 

Com carinho,  

Monique Lowczyk Carvalho. 

#recriandolacosepossibilidades 
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BOLETIM CCA PROVIM 
 

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 

 

 

 

Quero ARR: Alegria, 

Responsabilidade e Respeito! 
 

Queridos familiares e educandos! Mais um ano que ser vai, um 

ano muito diferente de todos os outros. 

Muitos aprendizados, perdas, oportunidades, novas formas de 

se relacionar! Mas, vencemos. Chegamos até o final dele. Que 

tudo que vivemos até hoje possa contribuir para que nossa 

esperança permaneça viva, nossa fé seja cada vez mais forte, 

que estejamos sempre abertos ao novo e, principalmente, que 

nunca mais esqueçamos daqueles que estão ao nosso redor. 

Nós do CCA PROVIM queremos agradecer a parceria, a 

confiança, o carinho e a troca de aprendizados e experiências 

que aconteceram durante todo o ano. Que 2021 renove nossas 

forças para continuarmos firmes no alcance dos nossos 

objetivos. Boas Festas para todos!  

Equipe CCA PROVIM 
  

 

 

   

 

Boas Festas! 
 

Olá queridos leitores, educandos e familiares. 

O mês de novembro tornou-se um mês muito especial para nós 

do CCA Provim, pois marca o retorno de nossas atividades 

presenciais no Instituto Dom Bosco, desde março de 2020  

nossos encontros de todos os dias haviam sido paralisados 

devido a pandemia do novo coronavírus, mas no dia 30 de 

novembro de 2020 o tão esperado retorno aconteceu! 

Retorno esse que nos trouxe também muita expectativa e 

esperança quanto a dias melhores, Nos preparamos e nos 

capacitamos para proporcionar aos nossos educandos 

momentos de aprendizado e de muita alegria, e a todo instante 

pensando no bem-estar e na saúde de todos, uma vez que a 

pandemia ainda não acabou e precisamos tomar todos os 

cuidados que pedem as organizações da saúde.  

Seguimos nossas atividades presenciais as segundas-feiras, 

quartas-feiras e sextas-feiras. São três dias na semana com 

muita diversão e atividades que promovem conhecimento e 

muita alegria, e muito mais está por vir! Contaremos também 

com a participação de uma grande parceira do CCA Provim a 

PINACOTECA DE SÃO PAULO, parceira esta que também 

realizará uma bela atividade com os nossos educandos. 

Seguimos firmes e fortes, trabalhando para atender bem nossos 

educandos e suas famílias, contem sempre conosco! Equipe 

CCA Provim.    

 

João Paulo, Educador social 
 

  

 

 

   

 

Agradecimentos 
 

Muito obrigada por vocês fazerem parte da nossa família. 

Um feliz natal há todos vocês, desde a direção, tios e tias e 

a todos dá equipe de limpeza desejo a todos vocês um feliz 

natal e um ano novo abençoado por Deus! 

 

Sra. Selma Curcino  

Mãe de educando 
 

 

   

 

Colorir 
 

03 

mailto:myrian.varallo@idb.org.br
mailto:joao.silva@idb.org.br

