
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jantar Primavera Nosso Senhor do Bonfim 

Aproveitando o ensejo da chegada da 

estação primavera, nossa comunidade católica 

realiza um jantar especial, onde reunimos todos 

os grupos para confraternizar nossas atividades e 

caminhada, antes do advento. Nosso Jantar 

Primavera aconteceu no dia 05 de outubro, cujo 

espaço foi generosamente cedido por nossa 

parceira a ECI Raul Machado. Momento muito 

significativo para nossa comunidade, pois temos 

a oportunidade de provocarmos uma reflexão de 

como é bom e agradável estarmos juntos, nos 

divertindo, unidos e celebrando o dom da vida. Essa integração valoriza e fortalece os grupos da igreja e a comunidade, 

num trabalho agradável, com a efetiva participação e colaboração de todos os envolvidos para a realização desse evento.  

 

 

 

 

 

 

Na Semana de 07 a 11 de outubro foi realizada 

uma programação especial para as crianças que 

vivenciam as atividades na ARCA durante todo ano. 

O brincar por brincar esteve em auge recheado de 

atividades diversas que trouxeram alegria e diversão 

para a garotada. Torneios, Apresentações de Circo, 

Passeio de Trenzinho, Festival de Natação, Jogos 

Eletrônicos e muita recreação fizeram parte da 

semana preparada para garantir esse direito de lazer 

das crianças. 

 

 

No Mês de Setembro tivemos mais uma reunião da 

Rede Socioassistencial Amiga da Ilha do Bispo com a 

participação das instituições que compõem como membros. 

O encontro aconteceu no Centro de Formação, Qualificação 

e Vivência (Anexo da ARCA) e contou com a assessoria de 

Jordânia Furbino do Instituto InterCement, onde foi 

direcionado o olhar para as ações realizadas até o momento, 

como também sinalizamos alguns pontos para reflexão das 

atividades e ações de 2020. A ARCA faz parte da comissão 

gestora de Rede juntamente com o CRAS Ilha d Bispo e a 

InterCement e as reuniões ordinárias acontecem uma vez por 

mês nas terceiras terças-feiras.  
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Festa das Crianças no dia 27/10 as 16:30 com muitas 

brincadeiras, comidas e concurso de dança. A criançada 

se divertiu bastante. 

Os alunos comemoraram a semana da criança com cinema na escola, tarde do 

pijama, Picnic, banho de piscina e contação de história com teatro de bonecos. 



Todos os textos foram construídos por representantes das instituições citadas no informativo. 

 

 

O Balcão de Formação e Orientação ao Emprego 

encerrou mais um ciclo formativo. Foram finalizados no mês 

de outubro três cursos de qualificação profissional: 

Informática Básica em parceria com a SECITEC ministrado 

pelo SENAC, o Curso de Assistente Administrativo em 

parceria com o SENAI, através das atividades do projeto 

Atores da Cidadania executado em parceria com a ESSOR 

Brasil e também foi concluído o percurso de formação humana 

MUVA, que teve como objetivo fortalecer aprendizagem dos 

jovens nas questões comportamentais e profissionais 

participou do Percurso de Formação Humana MUVA 22 

jovens da comunidade. O balcão de formação e Emprego da 

Arca está aberto para a comunidade diariamente, das 8:00 às 

17:00, onde passamos orientações sobre mercado de trabalho, 

realizamos cadastros e encaminhamos para oportunidades de emprego. MAIORES INFORMAÇÕES 3221-1836. 

 

 

Oficina de pintura CEARTE comunidade de José 

Pagano. A minha oficina de pintura fez uma integração 

interdisciplinar com as atividades criadas pelos 

professores da EJA. Da nossa escola Frutuoso Barbosa 

ilha do bispo. Atividades: o filme. Bacurau. Análise. 

Desenho: releitura das imagens observadas filme. 

Discussão sobre a temática do filme, a importância 

cultural e política do filme Bacurau: um filme nordestino 

que reflete a ideologia política, a violência no Brasil 

Nordestino. Os alunos presentes na Projeção do filme 

Bacurau no cine bangue; reflexão sobre a temática do filme; discussão e releitura das imagens observadas no filme.  No 

processo foi marcante a presença do ator (atriz) Dany que atua seu personagem no filme, onde o mesmo é também 

professor da escola. A professora Flávia, Edivânia e Dany de forma brilhante atuam neste processo, comprometidas com 

a EJA. E em especial os alunos da EJA que compartilharam de forma crítica e sensível as ações pedagógicas dos 

professores da escola EJA. Seguem as fotos. 

 

 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de renda no valor 

de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para 

idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, por isso, 

apresentam dificuldades para a participação e interação plena na 

sociedade.  Para a concessão deste benefício, é exigido que a renda familiar 

mensal seja de até ¼ de salário mínimo por pessoa. Para Maiores informações procure o CRAS mais próximo. 

 

 

Em outubro foi realizada na Unidade Integrada de Saúde da Família da Ilha 

do Bispo ação de combate e imunização ao sarampo. As crianças são mais suscetíveis 

às complicações da doença, que podem evoluir para óbito. Nos últimos 90 dias, foram 

confirmados 13 óbitos pela doença no Brasil, sendo sete óbitos (53,8%) em menores 

de cinco anos de idade, dois (15,4%) na faixa etária de 20 a 39 anos e quatro (30,8%) 

em adultos maiores de 40 anos. Para viabilizar o ‘Dia D’, além de manter a vacina de 

rotina nos postos de saúde e fazer bloqueio vacinal, o Ministério da Saúde adquiriu 

este ano 60,2 milhões de doses da vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, 

rubéola e caxumba, representando a maior compra de vacinas contra o sarampo dos 

últimos 10 anos. 
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