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SOLIDARIEDADE
Colaborador transforma quilômetros 

em cestas básicas

8

FÉRIAS Moda4 5
Passeio leva crianças para 
conhecer Serra do Japi

Aluna de corte e costura 
vira empreendedora 



Jundiaiense corre para ajudar Casa da Fonte

SOLIDARIEDADE

 avid Lima, de 36 anos, ultramaratonista de 
Jundiaí, é colaborador da Tera Ambiental e 
sempre teve o lado solidário presente em suas 

ações. 
Um dia, em um dos treinos de corrida longa, geral-

mente realizados de forma solitária, ele teve a ideia de 
fazer aqueles quilômetros percorridos em maratonas 
serem revertidos em doações. 

Com o apoio da família surgiu o projeto ‘Transforman-
do km em Cestas Básicas’, com o objetivo de arrecadar 
doações de acordo com o número de quilômetros percor-
ridos na Ultramaratona Bertioga-Maresias. “Foram 60 
cestas, um número bem positivo já que nossa divulgação 
inicial foi mais tímida. Muita gente veio conversar 
comigo, abraçou a ideia e ainda se motivou com o 
esporte”.

Depois do contato com Cristina Castilho, Pérola e 
Romualdo, da Casa da Fonte, o ultramaratonista já sabia 
qual era o destino das doações. “Eles abriram as portas 
para meu projeto e entregar as cestas básicas foi grati�-
cante. É a conclusão do processo, ver que ele funcionou e 
terá o destino certo”.

David a�rma que a ação será realizada novamente, mas 
terá que dar uma pausa, já que sua esposa está grávida da 
segunda �lha do casal. “Mas devo retomar o projeto ainda 
este ano ou, no máximo, em 2020”.



Alunos se sentem confiantes com 
Oficina de Emoções 

OFICINAS

Casa da Fonte oferece às crianças e adolescentes a 
O�cina de Emoções, com o objetivo fortalecer os 
laços e a representatividade dos alunos.

A psicóloga Ana Cristina Codarin a�rma que 
o trabalho ajuda a turma a desbloquear sentimentos, 
emoções e experiências muitas vezes traumáticas, que 
�cam no inconsciente. “São situações que, se não tratadas 
de forma adequada, provocam danos severos, compro- 
metendo o desenvolvimento saudável e causando enorme 
prejuízo em suas vidas”. 

Para os alunos, a o�cina é uma forma de apoio impor-
tante na Casa da Fonte. “É um trabalho que nos ensina a 
expressar os sentimentos e a lidar com a vida e com as 
pessoas. Ajuda também a entender nossas atitudes”, 
conta Emilly Vitória de Jesus Oliveira, de 14 anos.

Jaine dos Santos Paixão, de 15 anos, acredita que o 
trabalho colabora com seu desenvolvimento. “Nos ajuda 
a olhar nosso comportamento, permitindo que as nossas 
atitudes melhorem, tanto quanto nossa convivência com 
o próximo”.

Aos 13 anos, Alexandra de Jesus Oliveira reforça o 
quanto tem aprendido a ser mais con�ante. “Passamos a 
nos olhar sem medo ou vergonha. Não somos julgadas ou 
condenadas e sim compreendidas”.

Para a psicóloga, o trabalho nas o�cinas estimula os 
jovens a lidarem com sentimentos e se moldarem diante 
das situações. “A criança e o adolescente têm uma elasti-
cidade fabulosa de refazer. Tudo isso se dá através de 
brincadeiras, jogos, conversas, limites, desenhos e 
�lmes”, �naliza Ana Cristina.



Crianças da Casa da Fonte visitam 
Serra do Japi

Nas férias de julho nossos alunos tiveram a 
oportunidade de participar de uma ação 
socioambiental desenvolvida pelo Serviço 
Social da DAE Jundiaí, na Serra do Japi.
As crianças foram recebidas na Fazenda 

Montanhas do Japi com um café da manhã e assistiram a 
uma palestra de Wagner Cubero sobre meio ambiente e a 
importância de se preservar a Serra. Depois caminharam 
em trilhas, reconhecendo a vegetação e participaram de 
gincanas com temas ligados à economia da água.

Para Maycon Renan, de 15 anos, o passeio foi uma 
oportunidade de conhecer melhor a �ora e a fauna local. 
“Foi legal observar a cachoeira e participar das gincanas, 
aprendemos muito sobre os animais. Nunca tinha ido e 
gostei bastante”.

A atividade foi realizada pelo Projeto Técnico Socio-
ambiental da obra que vai ampliar o abastecimento e 
preservação de água dos reservatórios do FazGran, 
Cecap, Anhangabaú e Jardim Carlos Gomes, �nanciada 
pela Caixa Econômica Federal.

FÉRIAS
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Curso transforma aluna em empreendedora

Funss promove 
curso na Casa 
da Fonte

OPORTUNIDADE

uzia Coleta foi aluna do primeiro curso de 
Corte e Costura da Casa da Fonte, com o 
professor Antonio da Silva Lima, o Toninho.  
“Desde meus 15 anos eu sou apaixonada por 

costura. Eu já sabia um pouco, mas não tinha a 
formação”.

Depois do curso, ela começou a criar roupas para 
vender e está fazendo sucesso como empreendedora. “Eu 

agora tenho minha loja e vendo o que eu produzo. 
Acredito que as pessoas devam fazer cursos, estudar e 
seguir em frente sempre”.

Toninho �ca orgulhoso de saber que colaborou com a 
formação pro�ssional de Luzia. “Ela aproveitou a opor-
tunidade que a Casa da Fonte proporcionou. Saber que 
ela está tendo renda e abriu sua loja é uma satisfação para 
mim. É como se eu tivesse recebido um prêmio”.

ara adoçar a Casa da Fonte, o Fundo Social de 
Solidariedade (Funss) ofereceu às alunas o curso de 

Pão de Mel, com direito a visita especial da diretora 
Francine Picardi. Para ela, a parceria na promoção desta 
o�cina aos moradores do Vetor Oeste é uma grande 

alegria. “A descentralização de cursos gratuitos aos 
bairros mais afastados da região central de Jundiaí é um 
compromisso desta administração e tem por objetivo 
facilitar o acesso às capacitações, levando o conhecimento 
para o local onde a população se encontra", ressalta.



Con�ra a classi�cação:

1º lugar: Júlia Mendes
3º lugar: Nicolly
5º lugar: Yasmin

2º lugar: Beatriz 
5º lugar: Adrielly

2º lugar: Beatriz 
5º lugar: Adrielly

1º lugar: Beatriz  
5º lugar: Yasmin

s alunos da Casa da Fonte participaram do 
Festival de Xadrez, evento promovido pela 
Unidade de Gestão de Esporte e Lazer 

(UGEL), que aconteceu na Biblioteca Munici-
pal, sob a coordenação do Prof. Jorge Romualdo, acom-
panhado pelas professoras Tânia Vaccari e Jéssica de 
Oliveira. 

Para Romualdo, a modalidade de estratégia, raciocínio 
e uso da matemática ajuda na concentração dos 
jogadores. “Iniciamos o xadrez há cinco anos aqui na 
Casa da Fonte. Foi difícil no início pela complexidade do 
jogo, mas com o tempo percebi que alguns alunos já 
tinham condições de participar de campeonatos”, conta o 
professor, que levou a turma para o primeiro Festival em 
2018. “Este ano recebemos novamente o convite para a 
competição, fomos com 30 enxadristas e tivemos bons 
resultados”. 

m junho aconteceu no Bolão o Festival de 
Ginástica Artística. Os alunos da professora 
Tânia Vaccari �zeram bonito no evento. 

Nossas alunas se destacaram! Nicolly Ribeiro 
da Silva �cou em 3º lugar na ginástica solo. “Eu �quei 
muito feliz ao saber que tinha conquistado uma medalha, 
foi uma surpresa mas foi uma alegria muito grande no 
meu coração”, conta emocionada.

Festival de Xadrez 
incentiva o esporte

FESTIVAL

Alunos de ginástica 
participam de Festival 

Ginástica no solo Trave de equilíbrio
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
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Luz, câmera, ação!

CINEMA

ossos alunos receberam uma oportuni-
dade incrível: aprender tudo sobre 
produção de cinema. Com a coordenação 
de Rita Oliveira e os professores Airton 

Silva e Juracy Moreira, as crianças tiveram aulas de 
introdução básica com noções de produção, �lmagem 
e roteiro. 

Para a coordenadora pedagógica, Rosana Biagiotto, o 
objetivo era introduzir as crianças no universo do 
audiovisual. “Durante três dias os alunos adquiriram 
vários conhecimentos de forma lúdica, despertando a 
criatividade e maneiras de se expressar através do 

vídeo da Casa da Fonte”.
No �nal da o�cina foram exibidos os vídeos produzi-

dos por eles. “Os alunos �caram con�antes para lidar 
com esse novo mundo, pois sabem as técnicas de 
imagem, som, fotogra�a, trilha sonora e edição. Foi 
grati�cante!”, ressalta Rosana.

Pedro Henrique Anjo Batista, de 13 anos, conta que 
foi um grande aprendizado descobrir mais sobre as 
funções dos equipamentos e também como reagir em 
frente às câmeras. "Também aprendi a controlar 
minhas emoções no dia a dia. Hoje eu sei como me 
expressar através da arte”.



Casa da Fonte foi palco da apresentação "Águas 
Limpas de Jundiaí" com a dupla Rick e Kelly e 

Persilia Pancotto. As crianças se divertiram e 
aprenderam com a peça, que fala sobre 

importância da preservação da água e da natureza. 
Para Cristina Castilho, receber o projeto é uma grande 

oportunidade para que os pequenos aprendam cada vez 
mais. “Iniciativas como esta, em pleno período de férias, 
não só colaboram com a programação como também 
reforçam conceitos ambientais essenciais para a 
formação humana deles”.

O espetáculo é uma parceria com a DAE e a FUMAS.

Teatro na Casa da Fonte

TEATRO


