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Editorial

Neste ano de 2011, a Reconciliação comple-
ta 25 anos de existência.

Há 25 anos, pessoas já preocupadas com o
futuro de crianças e de jovens menos favoreci-
dos, que perambulavam sem destino pelas ruas
de Vila São José, periferia sul desta grande
metrópole que é São Paulo, deram início ao
que hoje temos grande orgulho de chamar de
Reconciliação. No início, era apenas um proje-
to, uma tentativa, como o nome mesmo diz,
que podia ou não dar certo. Um projeto pode
ou não ser executado, se tornar realidade...mas
este , graças à dedicação e perseverança de
muitos voluntários, colaboradores e doadores,
tornou-se um forte e contínuo programa, o nos-
so Programa Comunitário da Reconciliação.

Para comemorar essa grande data, a Recon-
ciliação está preparando grandes festividades
para as crianças e a comunidade local, além de
uma grande feijoada comemorativa, na Igreja
da Paz, que nos apoia desde o início de nossas
atividades. Escolhemos o mês de outubro, por

ser ele o mês da criança aqui no Brasil.
Mas não paramos por aí. Estamos prepa-

rando também para esse momento o lança-
mento do nosso novo logotipo e do site re-
novado e atualizado. Após 25 anos, nosso
menininho com a pipa, que nos acompanhou
por tanto tempo, será substituído. Mas a pipa
continua....Será uma nova pipa, leve e ale-
gre. A pipa, que para nós significa a espe-
rança, continuará seu voo incansável, levan-
do em frente, nos próximos 25 anos, os so-
nhos e realizações da Reconciliação.

Agradecemos a todos que nos apoiaram
nesse último quarto de século e esperamos
poder continuar contando com sua valorosa
ajuda para os anos vindouros.

Parabéns à Reconciliação e a todos que
tornaram possível a realização daquele “Pro-
jeto” de 25 anos atrás.

Beatriz Jost Breuel,
Presidente

No dia 26 do mês de julho, as
crianças do grupo de música  es-
tavam aguardando ansiosos sua
apresentação na praça Schunk
(Pça de São José). Bastava olhar
em volta com atenção, e percebi-
am-se muitos olhares atentos, cri-
anças solfejando baixinho as letras
das canções que estavam por ser
apresentadas, violonistas dedilhan-
do violões e tecladistas testando
seus instrumentos. Podia-se en-
tender o nervosismo, pois essa era
sua primeira apresentação fora da
instituição.

O professor e os instrumentis-
tas, que são alunos das oficinas

Apresentação do grupo de música da Reconciliação na Praça Schunk, no dia
26/07/2011

de violão e de teclado, já estavam
instalando o som e colocando as
cadeiras e os instrumentos nos
seus lugares. E os monitores (ado-
lescentes do projeto) do coral, por
sua vez, organizavam as pastas,
que continham as músicas e as
respectivas letras, para cada uma
das crianças.

Depois de tudo montado e orga-
nizado na praça, os integrantes do
coral e os alunos do projeto des-
ceram para a apresentação que
contou com a presença da comu-
nidade em geral.

Todos aplaudiram com entusias-
mo as músicas com característi-

cas populares, cantadas e tocadas
pelas crianças do nosso programa.

Música após música, percebia-
se que os cantores e os instrumen-
tistas estavam cada vez mais en-
tusiasmados com o que ali acon-
tecia, eram sorrisos e feições que
demonstravam sensação de magia
e de realização.

Esse foi só o primeiro de mui-
tos momentos positivos que serão
apresentados pelo grupo de músi-
ca do Programa Comunitário da
Reconciliação.

Rony Sales,
professor de música



Esse projeto começou há al-
guns anos pela iniciativa de alguns
jovens voluntários alemães.

Essa iniciativa tem como obje-
tivo o melhoria das condições de
moradia de algumas famílias na
Comunidade atendida.

Com a verba levantada por es-
ses jovens junto a seus amigos na
Alemanha, damos continuidade a
essa atividade.

Neste ano de 2011, atendemos
três famílias. Uma foi beneficiada
com a construção de um banhei-
ro, possibilitando melhores condi-
ções de higiene e saúde. A outra
família foi atendida com a reforma
de sua residência de 2 cômodos,
instalação da energia elétrica  e re-
forma do banheiro. A terceira famí-
lia foi favorecida com a construção
do telhado de sua residência, a ins-
talação da caixa d’água, o fecha-
mento das laterais do terraço e a

Projeto de reforma de
casas da Comunidade

No Cantinho da Comunidade,
oferecemos, entre outros cursos
e oficinas, o curso de cabeleirei-

Cantinho da Comunidade – Curso de Cabeleireiro
ro, manicure e colo-
rometria.

Temos muita sa-
tisfação de acompa-
nhar o progresso dos
nossos participan-
tes, seja pela inser-
ção no mercado de
trabalho, seja abrin-
do seu próprio negó-
cio.

Gostaríamos de
parabenizar a jovem
Michelle, de 21

anos, que participou dos nossos
cursos de cabeleireiro e colorome-
tria. No ano passado, ela inaugu-
rou seu salão nas proximidades do
Cantinho da Comunidade. Michel-
le participa como voluntária, uma
vez por semana, no nosso salão.

A sra. Ima também inaugurou,
no dia 01/09, seu salão. Isso só foi
possível com sua coragem e atitu-
de empreendedora.

Também temos o jovem Rafael,
de 18 anos, que atendia em
um salão montado em sua
própria casa. Agora resolveu
se associar à sua cunhada e,
juntos, montaram o Salão
Portal da Beleza, nas proxi-
midades da Sede da Recon-
ciliação, atendendo a Comu-
nidade local. Desejamos a to-
dos eles muito sucesso.

Aula de música (flauta doce)

Hora do almoço

Basar na Sede

Feijoada



Como todos os anos, durante as
férias de inverno, festejamos a “Se-
mana da Partilha”. O grupo “Mon-
teiro Lobato”, com crianças entre
7 e 8 anos, elaborou o seguinte tex-
to coletivo:

Na semana da partilha brinca-
mos bastante e nos divertimos
muito.

Teve um concurso de dança,
participamos de várias brincadei-
ras, criamos um grito de guerra,
competimos com outros grupos,
criamos bandeira para representar
os grupos, mascotes que foram
bem diferentes um dos outros.

Os alunos e educadores foram
separados por equipes, por cores.

Adoramos a comida, e o melhor,
os educadores traziam a comida
até a mesa e nos serviam.

O passeio ao Sesc foi bem le-
gal, o tempo estava ensolarado.
Assistimos a uma peça de teatro,
“Contos e assombrações”, e brin-
camos de escorregar no jacaré.

Foi uma semana muito legal,
divertida e engraçada.

Semana da partilha

Neste ano, o Instituto C&A in-
troduziu muitas novidades no nos-
so trabalho conjunto, com o objeti-
vo de promover a leitura entre nos-
sas crianças e nossos adolescen-
tes, assim como entre os membros
da comunidade que nos rodeia.

Nossos colaboradores estão to-
dos engajados nesse objetivo e par-
ticipando de encontros, seminári-
os e workshops.

Desde 2006, o Programa Comu-
nitário de Reconciliação tem o
apoio do Instituto C&A no projeto
“Prazer em ler”. O objetivo desse
projeto é potencializar e integrar o
tripé acervo, mediação e espa-
ço de leitura. As ações do pro-
grama podem ser agrupadas em
três frentes:

Desenvolvimento: Compreen-
de a formação continuada de edu-
cadores mediadores de leitura; a

O programa “Prazer em ler”
criação ou adequação de espaços
de leitura nas instituições que são
parceiras do Instituto C&A na im-
plementação do programa, a orga-
nização de seus acervos e o apoio
ao desenvolvimento de projetos (ou
práticas) de leitura.

Disseminação: Fazer com que
a sociedade reconheça a importân-
cia da leitura e adquira o hábito de
ler é o objetivo do programa “Pra-
zer em Ler” desde o seu lançamen-
to. Na prática, o trabalho engloba
a organização de seminários, con-
cursos e premiações, a utilização
de diferentes mídias para propagar
a importância da leitura, o apoio ou
a realização de campanhas, a edi-
ção de publicações sobre leitura e
a participação em feiras e eventos
da área.

Articulação: A articulação com
diferentes agentes sociais que atu-

am ou podem vir a atuar
na promoção da leitura é
uma ação fundamental
para o programa “Prazer
em Ler”. Essa frente de
trabalho inclui a aproxi-
mação e a mobilização
de outras organizações
sem fins lucrativos, bem
como de empresas e do
poder público, para uma
atuação conjunta da pro-
moção da leitura.

Resultado das aulas de culinária - Pâes diliciosos

Festa Junina

Apresentaçao do grupo de música
na Praça da Vila São Jos~e
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Atividades extra curriculares durante o último trimestres

Gostariamos de transmitir aos nossos leitores uma visão completa das atividades variadas que
acontecem fora da nossa programação diãria

Data Acontecimento Participantes
17.06 Formação e capacitação da equipe Todos os colaboradores
21.06 Visitação à Feira Fipam (feira de panificação) 34 alunas do curso de culinária com a

professora
28.06. Cinemark “As crônicas de Narnia” 201 crinaças e 14 educadores
30.06 “Oficina de culinária” na Associação Prato Cheio em
                     Perdizes Nutricionista
07.07. Visita à exposição “ Somos Terra” no Parque Ibirapuera 3 grupos de crianças
11-15.07 Semana da Partilha, tema “ Sustentabilidade nas Todas as crianças e adolescentes
                     relações humanas com seus educadores
12.07. Visita à exposição “Somos Terra” no Parque Ibirapuera 2 grupos de adolescentes
18.07. Festa Junina 600 pessoas participantes
20.07. Formatura e coquetel dos cursos de informática,
                    cabeleireiros, montagem e manutenção de micro,
                    culinária e manicure 70 alunos formados
26.07. Apresentação de músicas na Praça da Vila São José Alunos com instrumentos
28.07. Passeio ao Sesc Interlagos, Recreio nas férias 8 grupos de crianças
29.07. Formação dos colaboradores. Saída cultural ao

Sitio do Pica-pau Amarelo , Tema: mediação de leitura Todos os colaboradores
06.08. Bazar beneficente 15 colaboradores voluntários
10.08. Saída para Biblioteca Monteiro Lobato 2 grupos
13.08 Encontro com famílias 96 famílias
16.08. Seminário “ Conversas ao pé da página na C&A 3 educadores
18-19.08 Apresentação pela Trupe Literária e entrega dos                 Todas as crianças e adolescentes
                      premios do Concurso Literário “Contação de com seus educadoes
                      historias
19.08. Visita dos alunos intercambiários do Colégio Porto 30 alunos e 2 professores

Seguro
23.08. Sarau de folclore Todas as crianças e adolescentes com

seus educadores
26.08. Formação e capacitação da equipe Todos os funcionários
28.08. Feijoada beneficente 330 feijoadas vendidas

09-10.09 Seminário Bibliodiversidade realizado pelo Polo de 5 educadores, coordenadora do Projeto
Leitura LiteraSampa (Polo composto por 7 instituições de Leitura e 12 adolescentes
que realizam projetos de incentivo à leitura literária em
parceria com o Instituto C&A)

11.09. Festa na Igreja da Paz, barraca da Reconciliação
       10 voluntarios

Visite o Site do nosso grupo de teatro Artemanha
http://grupo-artemanha.webnode.com.br/

Visite o Site do nosso grupo de teatro Artemanha
http://grupo-artemanha.webnode.com.br/


