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EJA recebe até 14 de junho
matriculas para novas turmas
AULAS DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS DE ARARAQUARA SÃO MINISTRADAS NAS UNIDADES DO CENTRO E JARDIM SELMI DEI
Até o dia 14 de junho,
continua aberto o período de matrículas para o
EJA, ou programa para
Educação de Jovens e
adultos, em Araraquara.
Podem se matricular
interessados de, no mínimo, 15 anos de idade que
já cursaram ou deixaram o Ensino Fundamental, ou aqueles que
estejam fora da escola,
até mesmo quem nunca
a frequentou. As aulas
do segundo semestre de
2019 do programa terão
início no dia 31 de julho.
Em entrevista na terçafeira (14) ao programa

‘Canal Direto com a Prefeitura’ (que vai ao ar de
segunda a sexta-feira, às
18h30, pela página do
Facebook da Prefeitura),
a gerente de Educação
de Jovens e Adultos, ligada à Secretaria Municipal da Educação, Rosane
Araujo, explicou detalhes
do EJA.
Para efetivar a matrícula, é preciso apresentar alguns documentos.
Quem já cursou uma
escola, por exemplo,
apresenta histórico escolar, se tiver, além de
duas fotos, um comprovante de endereço resi-

dencial e um documento pessoal, como RG. E
quem tem idade entre 15
e 18 anos incompletos
também precisa estar
acompanhado de pais
ou responsáveis.
As matriculas são feitas
em uma das unidades do
EJA em Araraquara: na
Rua Voluntários da Pátria, 2154, no Centro, e
no Caic Rubens Cruz, no
Jardim Selmi Dei.
Vale destacar, segundo Rosane Araújo, que
nos últimos dois anos foi
atendida a demanda por
vagas no EJA, mesmo
para quem ficou na lis-

ta de espera. As duas
unidades disponibilizam atualmente cerca
de 600 vagas.
Na unidade do Centro, que sedia o NEJA
(Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos), as
aulas são ministradas
no período da tarde, das
13h às 17h30, e no noturno, das 18h às 22h30.
No Caic do Selmi Dei,
das 18h às 22h30. Em
ambos os cursos, são oferecidos passe escolar,
lanche e merenda.
REFERÊNCIA
Rosane Araujo ressaltou que o diferencial no

Escoteiros de Araraquara fazem
atividade com Oficina das Meninas
AMBAS INSTITUIÇÕES TRABALHAM COM JOVENS E UNIRAM
A PROATIVIDADE AO CONTATO COM A NATUREZA
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Neste último final de
semana (11), os jovens
de 18 a 21 anos do Grupo Escoteiro Araraquara
“José Luiz Torquato”,
realizaram uma atividade de cunho social para
a Oficina das Meninas,
que desempenha o trabalho de acolhimento
cultural e sociopedagógico de crianças, do sexo
feminino, em situação
de vulnerabilidade social em Araraquara. Na
ocasião, participaram
cerca de 55 pessoas entre jovens escoteiros, crianças da Oficina e adultos voluntários, que realizaram atividades de
conhecimento, aventura
e de contato com a natureza, sendo que os objetivos foram trabalhar,
junto às várias atividades didáticas, o acolhimento e interação entre
as meninas, os jovens e
o ambiente natural.
Além disso, essa atividade foi a inauguração
de uma "escalada de cordas", planejada e instalada pelos escoteiros na
Roca de Fogo Acampamentos, que foi grande
parceira no projeto.

A atividade contou
com o apoio dos vereadores Rafael de Angeli,
que apoiou o projeto
quanto à Oficina das
Meninas, e Elias Chediek, que contribuiu com
a disponibilização de um
ônibus utilizado para o
transporte da meninas
até o local.
O MOVIMENTO
ESCOTEIRO
Um movimento para
jovens, feito por jovens.
Essa é principal engrenagem do Movimento
Escoteiro: a vitalidade
das crianças, adolescentes e jovens que passam
por nossos caminhos e
renovam nossas energias, aliada à experiência
dos adultos voluntários.
O Escotismo é um movimento educacional
que, por meio de atividades variadas e atraentes,
incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. Acreditamos que, por meio da
proatividade e da preocupação com o próximo
e com o meio ambiente,

podemos formar jovens
engajados em construir
um mundo melhor, mais
justo e mais fraterno.
A OFICINA DAS
MENINAS
O Centro Cultural e
Assistencial Oficina das
Meninas é uma organização sem fins lucrativos
que atende crianças e
adolescentes. Tem suas
atividades direcionadas
para meninas de 6 a 18
anos, priorizando famílias de baixa renda nas
quais as mulheres sejam
provedoras (“chefes de
família” como mães,
avós, tias ou legalmente
responsáveis). A entidade dispõe de uma equipe de profissionais atuando como educadores
sociais nas áreas de dança, artes cênicas, inclusão
digital, educação para
valores, orientação e prevenção em saúde e um
espaço lúdico, além de
um grupo de apoio administrativo e de serviços de alimentação, limpeza e manutenção.
Para os trabalhos pontuais, conta com um grupo de voluntários que
tem desempenhado pa-

pel importante na realização de eventos, captação de recursos, organização de atividades extras e reorganização da
biblioteca.
A ROCA DE FOGO
ACAMPAMENTOS
A ideia do projeto do
acampamento Roca de
Fogo, surgiu em 1995.
Com o sonho de criar um
espaço e uma metodologia para o desenvolvimento de habilidades
pessoais e do autoconhecimento de jovens, de várias idades, aplicados ao
ar livre. Para o idealizador da Roca de Fogo, Lincoln Ferri Amaral,
“acampar é uma oportunidade de convivência e
troca de experiências entre as pessoas através do
contato com a natureza,
onde todos encontram
chances de manifestar
criatividade e desenvolver habilidades. Onde as
amizades se formam e se
fortalecem, valorizando
aquilo que realmente importa na vida”.
Você pode conhecer um
pouco mais sobre as instituições nas páginas oficiais delas no Facebook.

Uniara é apoiadora da 1ª Corrida e
Caminhada Oficina das Meninas
EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO, A PARTIR DAS 8H
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A Universidade de
Araraquara – Uniara é
apoiadora da “1ª Corrida e Caminhada Oficina
das Meninas”, que será
realizada no dia 16 de
junho, a partir das 8h,

com a largada e a chegada no Centro Cultural e
Assistencial Oficina das
Meninas – CCAOM, ou
simplesmente Oficina
das Meninas (rua Padre
Manoel da Nóbrega, 540,

no Parque Alvorada).
As inscrições devem
ser realizadas pelo endereço https://minhasins
cricoes.com.br/evento/
1CorridaeCaminhadaOficinadasMeninas,
onde podem ser consultados os valores para
participação.
“É uma atividade importante para divulgar a
Oficina, o espaço, visto
que sempre é uma luta
manter a instituição no
padrão que sempre ofe-

recemos às meninas”,
destaca a analista de Recursos Humanos da
Uniara e também uma
das diretoras do CCAOM, Jussara Aparecida
Gimenes Borges.
Detalhes sobre as atividades desenvolvidas na
Oficina das Meninas estão disponíveis nos endereçoshttps://oficina
dasmeninas.org.br/ e
www.facebook.com/OficinaDasMeninas.

EJA em Araraquara é o
incentivo oferecido pela
atual administração
municipal, que vai além
da ampliação do número de vagas e da estrutura física.
“O diferencial pode
ser observado também
no currículo, com aulas
de Inglês, artes e educação física, e o modelo
desperta interesse até
em outros municípios”,
ressaltou.
A gerente de Educação
de Jovens e Adultos também citou outras formas
diferenciadas do EJA em
Araraquara, como as sa-

las seriadas do Ensino
Fundamental I, do 1º ao
5º ano, para um melhor
acompanhamento dos
alunos, principalmente
dos que nunca frequentaram regularmente
uma escola.
Rosane lembrou mais
um detalhe: existem casos de pessoas que se
formaram no EJA e em
seguida, com a sequência dos estudos, concluíram seus cursos universitários.
Para mais informações
sobre o programa e a
matrícula, o telefone é o
3301-1912.

Feijoada reunirá
nordestinos de
Araraquara e região
Para resgatar a cultura nordestina na cidade
de Araraquara e região,
o empresário Edson Jaspion e a EFP Segurança, realizará no próximo
dia 19 de maio, a partir
das 11 horas, a Feijoada
da Associação dos Nordestinos de Araraquara,
conhecida como - ANA.
O evento gastronômico tipicamente nordestino, contará com sorteio
de brindes, comidas típicas e será realizado na
Associação da Penitenciaria, na Avenida Francisco Vaz Filho, 4035, Jardim das Estações Araraquara-SP e tem por objetivo reunir a toda a
classe nordestina de Araraquara e região para

matar a saudade da terrinha e manter as tradições do povo nordestino.
No cardápio, pratos típicos como: tradicional
feijoada, sarapatel, caldo de mocotó, dobradinha. Além do cardápio
farto o evento contará
com show de Eduardo
Sene e Peito do Forró
Pressão.
Os convites estão sendo vendidos à R$15 na
EFP Segurança, na Rua
Galileu Galilei, 830, Parque São Paulo, Pizzaria
Centrale, na Av Dr Albert Einstein, 1715 no
Parque São Paulo e com
a professora Patrícia da
Zumba. Mais informações pelo telefone: 16
99249-6772/3339 6672.
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Campanha de Prevenção de
Acidentes do SEST SENAT
atinge mais de 2000
motoristas e trabalhadores
do transporte
O SEST SENAT, Unidade de Araraquara,
atendeu mais de 2.000
pessoas, através do Programa de Prevenção de
Acidentes, no último
mês. A iniciativa, é da
CNT (Confederação
Nacional do Transporte) e do SEST SENAT
(Serviço Social do Transporte) e (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte), que consiste em ações programadas, mobilizações
socioeducativas, marketing social, saúde e
qualidade de vida, para
orientar motoristas e
trabalhadores do transporte na prevenção de
acidentes de trânsito.
Durante 3 meses,
uma Van equipada
com TV, cadeiras, mesas e sistema de geolocalização, e uma equipe especializada, levará aos trabalhadores do
transporte informações

e orientações sobre segurança no trânsito e
prevenção de acidentes,
com tema: “Nenhuma
mensagem vale mais
que a vida”. A mensagem, refere-se ao uso
indevido do celular no
transito, uma das maiores causas de acidentes atualmente.
Segundo a CNT, até o
ano passado, o índice
de acidentes chegou a
mais de 40.000. Entre
as principais causas
está a falta de atenção
e principalmente uso de
celular, além do uso de
álcool e drogas.
O Programa, teve início nacionalmente, em
março de 2018 e chegou
a Araraquara no último
dia 25 de março. São 55
Van espalhadas por
todo o Brasil. Na, região a ação já percorreu
três cidades, entre elas:
Matão, São Carlos, Ibaté em mais de 40 ações.
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