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O
utra novidade da Casa 

da Fonte foi o curso de 

contação de histórias, 

com investimento da 

CSJ, através da Lei Rouanet. 

Ministrado pela atriz Patrícia 

Torres, da Cia Narrar, o objetivo 

é desenvolver a capacidade de 

expressão e uma reflexão sobre a 
vida a partir dos contos de fada. 

Foram 12 horas de oficina e 22 
adultos matriculados.

O
s alunos Fernando Leonardo 

e Sarakali Tozzati se apre sen-

taram no Festival Municipal de 

Ginástica Rítmica que aconteceu 

no final de junho. Acompanhados das 
professoras Tânia Cristina Coelho Vaccari 

e Jéssica Oliveira, a dupla fez muito bonito 

e são orgulho do projeto. 

O evento aconteceu no Centro Espor-

tivo Romão de Souza e foi uma grande 

opor tunidade para os jovens, que per ce-

beram que podem representar a Casa da 

Fonte fazendo o que mais gostam que é 

dançar! “É uma sensação de que também 

somos importantes”, reflete Sara.
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NOVIDADES

Aqui tem aulas de teatro

Curso de contação de histórias

Dupla faz bonito
 em competição

Após muitas solicitações das nossas crianças e 

adolescentes, a Casa da Fonte abriu um novo curso 

para os jovens: as aulas de teatro! São 41 vagas que 

foram preenchidas rapidamente e estão fazendo o 

maior sucesso entre as turmas.

O interesse foi tão grande que a lista de espera já conta 

com mais de 100 alunos aguardando uma oportunidade. Isso 

demonstra a importância de, cada vez mais, incluir a arte na 

formação dos jovens. Para a Casa da Fonte, oferecer esse curso 

vai agregar muitos valores a essas turmas.
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PESQUISA

A Casa da Fonte serviu de base para a 

pesquisa “Percepções e conhecimento 

da população bra sileira sobre o Zika 

Vírus”. O Prof. Dr. Eduardo Massad (USP) 

conversou com nossas mulheres, que foram divididas 

em dois grupos: de 18 a 30 anos e 31 a 45 anos. 

Essa pesquisa quer mostrar como as pessoas 
reagem às mensagens que a TV, as redes sociais ou 
até mesmo os órgãos competentes veiculam sobre 
o Zika.

A coordenadora da Casa da Fonte, Cristina Castilho, 
reforça que é importante saber mais da doença, como 

é transmitida e, principalmente, como se proteger 

dela. “Realizar essa pesquisa aqui no projeto mostrou, 

mais uma vez, a preocupação nas questões do Zika, 

que é uma realidade por aqui. É uma doença perigosa 

para as gestantes, altamente transmissível para o bebê, 

que além da microcefalia, pode nascer com outros 

distúrbios graves. Por isso, uma das nossas funções é 

mostrar as formas de prevenção”.

A partir desta pesquisa, uma das grávidas, cujo 
bebê parece apresentar uma limitação, está sendo 

acompanhada pela enfermeira obstetra Maria 

Manoela Duarte Rodrigues, que também faz parte 

do projeto de estudo. Os exames, incluindo ecografia 

Mulheres da Casa da Fonte 
participam de estudo

Você sabe como se proteger do Zika vírus?

O Zika vírus é transmitido pelo mosquito 

Aedes aegypti, o mesmo que causa Dengue e 

Chikungunya. Por isso, as formas de prevenção 

são as mesmas.

Para combater essas doenças é preciso 

conscientização:

- Evitar o acúmulo de água;

- Colocar areia nos vasos de plantas;

- Colocar telas nas janelas;

- Usar repelente;

- Trocar frequentemente a água do 

  seu bichinho de estimação;

- Uso de preservativo nas relações sexuais.

tridimensional em São Paulo, estão sendo monitorados 

pela responsável.

A pesquisa ainda será realizada com outros grupos 
da cidade e quando estiver finalizada estará disponível 
para consulta.
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Turma da Casa da Fonte se diverte aprendendo 
em passeio de férias por Salto e Itu

FÉRIAS

E 
m julho nossos alunos tiveram a opor-

tu nidade de vivenciar um dia cheio de 

informações e diversão pelo interior de São 

Paulo. Começando o passeio, a garotada 

teve uma experiência fascinante no Parque 

da Rocha Moutonnée em Salto (SP), visitando réplicas 

de dinossauros e descobrindo sobre o surgimento da 

vida no planeta. 

Em seguida, já na cidade de Itu (SP), passaram 

pelo Parque Geológico do Varvito e puderam apren-

der mais sobre geologia, formação de rochas e Era 

do Gelo, além de novas descobertas sobre o passado 

histórico da região. 

Ainda em Itu as crianças se divertiram na Cidade 
da Criança, local aberto e com uma estrutura pronta 

para receber os pequenos. Ao final, um passeio na 
Praça dos Exageros, ponto turístico da cidade, com 

seus objetos gigantes que aguçaram a curiosidades 

de todos.

Quem participou das atividades garante que 

apren deu bastante, como o jovem Otávio Aparecido 
de Oliveira, de 13 anos. “Além de me divertir e brin
car muito na Cidade da Criança, descobri como se 

formam as rochas, a origem da terra e como viviam 

os dinossauros. Tive um dia diferente e especial com 

meus amigos”.



5

Crianças aprendem os males da 
poluição com peça teatral

O 
que a Rainha Má, um Porquinho, a Branca 

de Neve e o Lobo Mau têm em comum? 

No espetáculo teatral “O Encantamento 

das Águas”, eles estão juntos e se unem 

para resolver os problemas causados 

pela poluição e escassez da água dos rios no pequeno 

vilarejo onde vivem. 

Essa turma passou pela Casa da Fonte, em duas 

apresentações, para incentivar – e ensinar – boas 

ações de preservação das riquezas naturais do lugar 

em que vivemos. 

Nossas crianças aprenderam que a população 

também é responsável pela poluição quando 

descarta o lixo de forma incorreta e desrespeita 

a natureza. 

Para Ingrid Vitória Pereira, 8 anos, a peça ensinou 

bastante sobre despoluição e como é importante 

preservar o meio ambiente. “Aprendi que a gente 
precisa cuidar das águas e das árvores, isso faz 

parte do nosso futuro também”. 

Já Ícaro Luiz da Silva Pereira, 12 anos, conta 

que se divertiu bastante assistindo a apresentação. 

“Foi muito legal! A madrasta fica brincando com o 
Gorgulhos e na peça esses dois aprendem que não 

podem jogar lixo nos rios ou nas ruas”.

5

ESPETÁCULO
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E
ste ano fizemos parte de 
uma ação de solidariedade 

da Finamax. Eles esco-

lheram a Casa da Fonte 

para destinar agasalhos doados 

por funcionários e colaboradores 

da empresa. 

No total foram 342 peças de 

roupas que vão esquentar o in-

verno das pessoas mais ne ces-

sitadas do nosso bairro.

Além de roupas, foram feitas 
doações de 20 litros de leite, item 

essencial para complementar a 

alimentação de alguns atendidos. 

Para Pérola Maria Dolce, assis-

tente social da Casa da Fonte, 

escolher o projeto como destino 

para essas peças reforçam a im-

portância da comunidade para 

a cidade. “Esta ajuda é bem vin-

da, pois atendemos famílias em 

situação de pobreza extrema. 

Vamos encaminhar essas doações 

às pessoas que realmente estão 

necessitando”.

CAMPANHA

Casa da Fonte recebe doações 
em Campanha do Agasalho 
realizada pela Finamax
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Coelhinho visita 
a Casa da Fonte

FESTAS

M
ais um ano a festa de Pás-

coa da Casa da Fonte foi 

animada! Atividades como 
pintura de rosto, de  senho, 

distribuição de guloseimas e ovos de 

Páscoa (doados por voluntários) fizeram a 
alegria da criançada. 

Mas foi na oficina de culinária, or ga
nizado pelo CREN, que os pequenos se 

divertiram fazendo espetinho de fru tas 

com chocolate. Agradecemos aos sim
pa tizantes desse projeto que fazem esse 

evento acontecer.

No balancê da nossa 
nossa festa julhina

Gratidão à 
Dona Nicolina 
Nogueira

N
o Arraial da Casa da Fonte teve cachorroquente, 
espetinhos, brincadeiras, diver são e até uma foguei-

ra de mentirinha! Mais uma vez uma equipe de 

voluntários – que também promove a Festa de Natal 

– liderados por Eduardo Mendes e Fernanda 

Dias realizaram uma linda festa que reuniu 

famílias e colaboradores para proporcionar 

um dia animado.

Ah! E na nossa festança não poderia 
faltar a grande quadrilha, que colocou 

todo mundo para dançar!

A o completar 80 anos, Do na 

Nicolina Nogueira come-

mo  rou com uma linda festa 

ao lado de seus familiares 

e amigos. Com sua bondosa alma, ela 

pediu aos convidados que trocassem 

seus presentes por material escolar, 

doados carinhosamente para nossa 

Casa da Fonte. Agradecemos a todos 
pela generosidade!
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NOSSA GENTE

Visita do Bispo Dom Vicente 
agita a Casa da Fonte

O
Bispo Diocesano Dom Vicente Costa 

conheceu a Casa da Fonte no início 

de julho, sendo recepcionado pela 

equipe do projeto.

Na oportunidade, o representante da Diocese de 

Jundiaí, acompanhado por Maria Rosangela Moretti 

e Iva de Jesus, visitou toda estrutura e conversou 

com voluntários, professores e alunos da Casa da 

Fonte. Ele aproveitou o momento e fez uma oração, 

abençoando o local e todos que frequentam o projeto. 

Dom Vicente também aproveitou a oportunidade 

para assistir uma apresentação de dança, organizada 

pelas professoras Tânia Cristina Coelho Vaccari e 

Jéssica Oliveira, e um jogo de capoeira liderado pelo 

mestre Bola 7.

No mesmo dia, o Bispo visitou as instalações 

da Estação de Tratamento e Esgoto de Jundiaí 

(ETEJ), onde o coordenador de operações da CSJ, 

José Augusto Aguiar, e o técnico de segurança do 
trabalho, Heli de Cássio Bartholomeu puderam 
explicar como funciona todo o processo que trata 

praticamente 100% do esgo to do município.

Alunos assistem “A Bela 
e a Fera” no cinema

Professora Jéssica é 
convidada para o evento 

Aprofessora Jéssica Oliveira foi convi-

dada para representar a Casa da 

Fonte na Semana da Assistência 
Social, promovida pela Faculdade Anhan
guera! Foi um orgulho poder levar um 

pouco do projeto para este evento, que 

contou ainda com a participação especial 

de alguns de nossos alunos: Fernando, com 

Jazz, e Renato Wesley, João, Adrian e Kauã 
Vinícius, com Capoeira.

N
ossos adolescentes assistiram ao filme “A Bela 
e a Fera”, em promoção especial do Moviecom 

do Maxi Shopping Jundiaí. O longa, que conta 

a história de uma jovem que se apaixona por um 

monstro, será tema da apresentação de fim de ano da 
Casa da Fonte no histórico Teatro Polytheama. 


