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MENSAGEM DA PRESIDENTE
A Alfabetização Infantil
A etapa mais importante do desenvolvimento se inicia
na Primeira Infância. Nesta fase, a aquisição da aprendizagem
se integra inicialmente pela ludicidade, através das brincadeiras, musicalidade, artes e tantas outras atividades que interessam à criança.Com o passar do tempo, os pais percebem a
necessidade do seu pequeno ir para a escola, conhecer novos
amigos, aprender coisas novas e embarcar em uma nova rotina. Este é um momento delicado que exige muita atenção e
paciência dos responsáveis, para que a nova rotina seja sentida
e adaptada tranquilamente na vida das crianças. Esta adaptação
não se dá apenas para eles, mas também para os pais, que, de
certa forma, entendem que é um processo de crescimento do
seu pequeno. Por isso, é importante que se tenha um entendimento e o acompanhamento sobre todo o período escolar. Nos
dias atuais fala-se muito de uma escolarização precoce, na
qual a criança passa pelo processo de alfabetização e, antes
mesmo dos 6 anos, sai da Educação Infantil alfabetizada. No

entanto, quando isso acontece, os pequenos acabam passando
o maior tempo do dia dentro da sala de aula, o que faz com
que tenham menos tempo para realizar atividades ao ar livre,
que tanto auxiliam no seu desenvolvimento físico, no amadurecimento do cérebro, na socialização afetiva e também em seu
processo de aprendizagem. No que se refere ao período ideal
para a alfabetização infantil, há especialistas que defendem
que na primeira infância, a criança precisa ser criança, o que
signiﬁca preencher seu tempo com brincadeiras e atividades
ao ar livre. Por outro lado, alguns proﬁssionais acreditam que
a antecipação do processo de alfabetização beneﬁcia o avanço
cognitivo dos pequenos. É preciso que exista um equilíbrio entre a etapa inicial da alfabetização e o estímulo motor, considerando que os pré-escolares estão em idade propícia para o
desenvolvimento de uma série de habilidades pessoais e interpessoais que são vitais para fomentar a criatividade.

Emira M. Aranha Gazel
Presidente do RCSP Pacaembu Gestão 2018-19

AGENDA DE SETEMBRO
Dia 11/09
às 20h30: Palestra “Educação Básica e Alfabetização”, com
a Professora Maria Aparecida L. Bueno.

Dia 25/09
às 20h30: Reunião Ordinária

Dia 18/09
Antecipada para dia 17/09: Fórum da Fundação Rotária,
com o EGD Raul Casanova, no RCSP Bom Retiro.

ASSUNTOS TRATADOS NA ÚLTIMA REUNIÃO

O companheiro Ronaldo José Bispo, no protocolo,
anunciou a composição da mesa diretora: ao centro a Presidente Gestão 2018/19, a companheira Emira Maria Aranha
Gazel, À direita da presidente o companheiro José Luiz Scatolini, e a esquerda o companheiro Virgilio Cação, secretário.
A Presidente deu inicio á reunião lembrando os companheiros sobre a importância de unirmos esforços para a pre-

paração , a venda de convites e a execução do chá beneﬁcente
que será realizado dia 8 de outubro no Terraço Itália. Ainda
nos próximos dias a presidente deverá marcar uma reunião
com as senhoras que já se comprometeram em colaborar. O
companheiro Scatolini, iniciou a distribuição dos convites entre os presentes, e todos mostraram-se solícitos em vender
convites e divulgar o evento.
A presidente fez também um apelo a todos para a necessidade de prendas para o bingo.
Na sequência, os novos companheiros, Paulo Grimaldi e Diogo Mastroroco, ﬁzeram uma rápida explanação sobre
suas atividades no Clube anterior e se colocaram a disposição
da Presidente e do Clube mostrando total interesse em continuar se dedicando ao engrandecimento do nosso clube e do
Rotary.
A companheira Emira, nossa presidente, agradeceu
aos novos companheiros pelo interesse e vontade de colaborar
com nosso Clube.

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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SANTA CASA
No dia 17/09, às 10h, iremos
entregar oﬁcialmente para a Santa Casa os
equipamentos e materiais do Projeto Global
GG 1861646.
Teremos descerramento de placa e
após no salão Nobre da Santa Casa pequena
solenidade,inclusive a Santa Casa deverá fazer
uma homenagem ao Rotary.Ponto de encontro andar térreo do Hospital Santa Isabel na
recepção. Governador Borcato e Governador
Chico conﬁrmaram presença.

CHÁ BENEFICENTE
Temos o prazer de convidá-los a
participarem de um chá beneficente com
bingo, no TERRAÇO ITÁLIA,
no dia 08 de outubro de 2018, às 15h00.
Os fundos arrecadados serão revertidos
para as entidades assistidas
pelo RCSP Pacaembu.
Convite: R$ 90,00
Terraço Itália Restaurante Ltda.
Av. Ipiranga, 344 - 41º andar
Centro - São Paulo

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
05 - Paulo Roberto, ﬁlho do companheiro Paulo

19 - Catarina, neta do companheiro Paulo

12 - Bernadete, esposa do companheiro Scatolini

20 - Maria Fernanda, neta do companheiro Willian

12 - Maria Eduarda, neta do companheiro Acerbi

22 - Gabriela, neta do companheiro Diogo

12 - Alice, neta do companheiro Manoel

27 - casamento do companheiro Ivo e Elizabeth

13 - Eduardo, ﬁlho da companheira Maiby

30 - Gustavo ﬁlho da Ana Flora cônjuge do Virgilio

14 - Lorena, neta do companheiro Bispo

30 - Olivia, neta dos companheiros Emira e Gazel

14 - Pedro, ﬁlho do companheiro Diogo

30 - casamento do companheiro Jayme e Sydney

