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Editorial
2011 chegou e, como acontece todos os
anos, a Reconciliação escolheu um tema para
ser desenvolvido durante este ano. Esse tema
norteia o trabalho de todos dentro da instituição. A palavra em moda nos dias de hoje é
Sustentabilidade, e assim, nossos coordenadores, juntamente com os demais colaboradores da Reconciliação, chegaram à conclusão de que também nós deveríamos investir
em sustentabilidade. Como nossas atividades estão diretamente relacionadas a pessoas, nosso tema será a
SUSTENTABILIDADE NAS RELACÕES
HUMANAS.
Esse tema é uma continuidade do tema de
2010, que foi “Fazer a Diferença”. Fazer a
diferença para as crianças, os jovens e suas
famílias em toda Vila São José, através de
ações e de atitudes positivas em relação às
suas vidas e à sua comunidade.
Nossos temas têm sempre como eixo central os 12 Valores Universais: Amor, Cooperação, Felicidade, Honestidade, Humildade,
Liberdade, Paz, Respeito, Responsabilidade,
Simplicidade, Tolerância e União. Complementam esses norteadores universais os
quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Fazer, Conviver e Ser, e tudo dentro
dos preceitos da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos.
Assim, de posse de todos esses conceitos, nossos educadores desenvolveram seus
temas, cada um compatível com a faixa etá-

O Papi Noel chega à Sede

ria de seu grupo. Os pequenos, de 6 a 8 anos,
trabalharão o tema “Vivendo valores por meio
das brincadeiras do folclore brasileiro”. Para
as crianças de 9 a 11 anos foi escolhido o tema
“Vivendo valores comigo e com os outros”.
Para os jovens preparou-se o tema “Vivendo
valores comigo na relação com o outro e na
minha família”, e, por fim, os adolescentes
desenvolverão o tema “Vivendo valores comigo, na relação com o outro, na minha família e na comunidade em que vivo”.
Podemos perceber o eixo norteador da
Sustentabilidade em todos os temas a serem
desenvolvidos durante este ano de 2011 na
Reconciliação. O tema será aprofundado de
acordo com a idade. As demais atividades
oferecidas pela Reconciliação também se
espelham nesse conceito e complementam,
assim, nosso quadro de atividades.
Felizmente, devido às doações de pessoas e de entidades que acreditam em nosso
trabalho, podemos dar continuidade a programas que agora já fazem parte de nosso dia a
dia, como o teatro, a música e as artes, os
projetos de leitura e de biblioteca, passeios
culturais, orientações de higiene, de saúde e
nutricionais, além de orientação e prevenção
a doenças sexualmente transmissíveis e
atendimento odontológico.
Agradecemos a todos que nos apóiam, e
esperamos poder contar com sua valiosa ajuda também neste ano de 2011.
Beatriz Breuel, Presidente da Diretoria

Almoço festivo na Sede

Nossas Festas Natalinas

Almoço festivo no Cantinho da
Criança

Depoimento da nossa psicóloga, Sra. Viven Frank Mitteldorf
Sou Psicóloga e Psicanalista da
Criança e presto serviço de atendimento psicológico na Reconciliação desde 2008, tanto no Cantinho da Criança como no Espaço
Gente Jovem. Trabalho, principalmente, com as crianças e os
jovens encaminhados pelos educadores, coordenadoras, escolas
ou a pedido das próprias crianças.
Meu trabalho se estende a entrevistas e orientações aos pais e aos
educadores, inclusive com algumas contribuições às formações
destes últimos. Os atendimentos
são realizados individualmente ou
em grupo, dependendo do caso e
do momento do paciente.
O objetivo do meu trabalho com
as crianças e jovens encaminha-

dos é promover o resgate e crescimento de seus próprios recursos
através do uso de material lúdico
e da fala. Dessa forma e, dependendo da queixa, é possível auxiliar os pacientes a retomar seu
desenvolvimento, tornarem-se
mais autônomos, encontrar formas de expressão e de reação
mais satisfatórias, obter redução
da ansiedade, etc. Paralelamente, o trabalho com os pais ou responsáveis, tem o objetivo de sensibilizá-los a respeito dos mecanismos familiares de formação ou
manutenção dos sintomas nos filhos e ajudá-los a encontrar formas de melhorar o ambiente familiar, contribuindo para a redução
das queixas. O trabalho com os

educadores tem como finalidade,
além de manter um canal de comunicação aberto para que as intervenções possam ser mais rápidas, a orientação a respeito das
interações entre educadores e alunos. Visa-se a alcançar a compreensão da importância de um
olhar não focado sobre os sintomas, mas, sim, sobre o indivíduo
que, na maioria das vezes, assim
reage por não ter outra forma de
expressão, naquele momento.
O trabalho na Reconciliação é
para mim muito estimulante e gratificante, tanto pessoalmente
como profissionalmente, e quero
aqui agradecer pela oportunidade
de trabalhar com essa equipe formidável.
Monica Vivien Frank Mitteldorf -

Arte e Literatura na Praça Vila São José
Em dezembro, tivemos a oportunidade de apresentar um dos
nossos trabalhos com as crianças
e os jovens referentes à mediação da leitura. O grupo da educadora Hilda, juntamente com os
adolescentes de
nosso Clube do
Livro, apresentou
momentos de leitura, contação de
histórias, jogos literários etc., na
Praça Principal
da Vila São José.
Houve mesas
com livros de
nossa biblioteca,
divididos por faixa etária, cada
uma sendo explicada para o público por membros do Clube de Li-

vros.
Pouco a pouco, foram
chegando as crianças
dos outros grupos, cada
uma com um livro próprio na mão,
que elas, nessa ocasião, podiam

trocar por um dos livros expostos.
Na mesma ocasião, as crianças
do grupo da Hilda apresentaram
para a comunidade uma maravilhosa exposição - “Museo Vivo” -,
na qual elas próprias foram as esculturas famosas. Foi muito emocionante ver a seriedade com a
qual as crianças interpretaram seu
papel de estátua viva, ficando um
tempo considerável sem se movimentar. O público pôde prestigiar
a beleza e a criatividade das crianças.
A finalidade do evento foi trazer
a comunidade da Vila São José
para mais perto de nossa entidade. Podemos dizer, com orgulho,
que esse objetivo certamente foi
atingido.
Valdirene Rocha

O Cantinho da Comunidade se destaca
2010 foi o ano de “fazer a diferença” no Cantinho da Comunidade. Dos nossos cursos de culinária da Terezinha, cabeleireiro e
manicure da Lapa, Informática,
Montagem e Manutenção de Micro participaram 277 pessoas e,
em dezembro, tivemos 127 formandos.

Também das oficinas de artesanato participaram 482 pessoas.
Com os produtos artesanais
participamos do tradicional bazar
de Natal da Igreja da Paz, e este
ano nossa barraca foi um sucesso. Nossos produtos apresentavam a mesma qualidade dos demais produtos expostos.

Tarde Cultural com público do bairro

violão.
Os espectadores tiveram também um
momento de mostrar o seu talento, indo
ao palco, dançando e se divertindo com
os nossos artistas.
O grupo já está trabalhando com a nova
peça, que é uma montagem de Shakespeare, “Entre Tempestades e Sonhos”,
que, em breve, estará nos palcos.
Valdirene Rocha
O Grupo Artemanha realizou,
no último final de semana de fevereiro, uma deliciosa tarde cultural, para a qual foram convidados
todas as crianças e todos os adolescentes seus pais, amigos e vizinhos.
Muito além do recheado pastel
oferecido, o público também se divertiu com os talentos dos jovens

do grupo. Eles apresentaram diversos estilos de dança, tais
como a do ventre, o
samba e a dança de
rua. Também houve
esquetes curtas que
arrancaram muita risada do público, e música ao vivo, com lindas vozes ao som do

Apresentando nossa nutricionista

Meu nome é Patrícia Ferreira
Cardoso, tenho 31 anos, sou natural de Belo Horizonte e me formei em nutrição em março de
2010.
Comecei meu trabalho na Reconciliação em julho de 2010. É
meu primeiro trabalho formal

como nutricionista. Por enquanto, está superando as
minhas expectativas em trabalhar com as crianças sobre questões alimentares.
Elaboro os cardápios na
Sede da instituição, realizo
pesquisas sobre nutrientes
dos alimentos servidos e disponibilizo aos educadores o
cardápio do
dia com essas informações, para que
eles incentivem os
educandos a experimentar os alimentos servidos. Além
disso, ministro palestras educativas
sobre a pirâmide

alimentar, nutrientes e diversos
assuntos relacionados a essa
área.
Tenho como objetivo propiciar às crianças alimentação saudável, mostrar-lhes os benefícios de comer bem e experimentar sempre novos alimentos, novas formas de prepará-los.

Depoimento da Christianna, estagiária da
Alemanha

O meu nome é Christianna, tenho 19 anos e sou estagiária da
Alemanha.
Há sete meses, já estou no Brasil. Depois de duas semanas de
curso de português em agosto, em
Porto Alegre, vim para São Paulo,
para trabalhar um ano aqui no Programa Comunitário da Reconciliação.
Estou muito feliz porque tenho
a oportunidade de estar aqui, de
aprender a viver a cultura e o dia a

dia brasileiro convivendo com as
crianças e os funcionários da Reconciliação.
Nos primeiros meses, fiquei
acompanhando e observando o
trabalho nos núcleos. Agora já comecei a realizar minhas próprias
atividades. No Cantinho, colaboro no curso de manicure, na reunião com o pastor Herrmann e no
curso de culinária. Já ensinei algumas receitas alemães, e os resultados foram vendidos no bazar
na Igreja da Paz. Além disso, comecei a dar aulas de inglês duas
vezes por semana, no Cantinho
da Comunidade. Na Sede, eu ajudo o professor de música nas aulas de violão e de teclado e vou
dar aulas de reforço para alguns
alunos de 12 e 13 anos. Além disso, estou planejando atividades
com alguns educadores, desenvolvendo projetos, por exemplo,

Em meados de novembro, fomos surpreendidos por uma nova
lei federal: nossa creche deveria
mudar a faixa etária de atendimento. A partir de 2011, teríamos
que atender crianças com idades
de 2 a 3 anos e 11 meses, ou,
então, desistir do convênio.

A p ó s
reunião, a
diretoria se
decidiu por
aceitar as
novas exigências da
Secretaria
da Educação, porém com um número menor de
crianças, para não prejudicar a
qualidade do atendimento. E assim, ao final de dezembro, tivemos mais uma formatura, dessa vez interna, com todas as 120
crianças que nos deixaram. Nos-

um projeto de Páscoa e um „Festival Brasileiro-Alemão“ para conhecer culturas diferentes.
Até fim do ultimo ano, passei um
dia por semana na Creche.
Também fiz projetos de culinária
e de troca de desenhos de crianças
da Creche com crianças da Alemanha no período de Natal.
A partir de 2011, são atendidas,
na Creche, apenas crianças de 2 a
3 anos. Por isso fica mais difícil para
eu continuar com projetos parecidos. Assim, passo mais tempo nos
outros núcleos da Reconciliação.
Adoro trabalhar aqui com essa
variedade de pessoas, de ofertas e
de desafios. Sou muito grata porque
fui muito bem recebida e porque
todo mundo me ajudou a me adaptar.
Já se passou mais que a metade
do meu tempo aqui em São Paulo.
Não quero pensar na despedida,
mas, sim, estou feliz que posso ficar mais cinco meses e quero aproveitar bastante esse período.

Mudança no Cantinho da Criança
sos aluninhos de 4 e
5 anos foram encaminhados para as EMEI.
Neste momento, já
estamos trabalhando
plenamente com seis
grupos de crianças de
2 a 3 anos.
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