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Com frequencia,

não damos valor à
importância de um abraço,
de uma palmadinha nas
costas,
de um sorriso sincero,
de uma palavra de alento,
de um ouvido que escuta,
de um cumprimento sincero,
ou do ato mais insignificante
de preocupação amiga...
porém, todos esses
pormenores tem o mágico
poder de mudar a tua vida ou
a dos outros,
de lhe causar uma grande
reviravolta e de lhe transmitir
a felicidade.
Todas as pessoas chegam às
nossas vidas por uma razão
qualquer, seja apenas durante
um certo tempo ou seja,
para toda uma vida.
Recebe-as a todos por igual
ao iniciar este ano de 2014.
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Mais uma vez o tempo me assusta
Passa afobado pelo meu dia,
Atropela minha hora,
Despreza minha agenda.
Corre prepotente,
A disputar lugar com a ventania.
O tempo envelhece, não se
emenda.
Deveria haver algum decreto
Que obrigasse o tempo a
desacelerar
E a respeitar meu projeto.
Só assim, eu daria conta
Dos livros que vão se empilhando,
Das melodias que estão me
aguardando,

Das saudades que venho sentindo,
Das verdades que ando mentindo,
Das promessas que venho
esquecendo,
Dos impulsos que sigo contendo,
Dos prazeres que chegam
partindo,
Dos receios que partem voltando.
Agora, no inicio de mais um ano,
percebo o tanto de caminho a ser
percorrido,
e o impulso da hora vai me
acelerando.
Apesar do tempo, e sua pressa
desleal,
Agradeço a Deus por estar viva,
amanhecer e continuar teimando!
Flora Figueiredo (adaptado)

FESTAS NA CHAMA

Se você viu a nossa festa de fim de ano,
vai saber do que estou falando, mas se você
não viu, o que é bem provável, já que ela só
é aberta para familiares e amigos mais
próximos, não sabe o que perdeu.
O tema foi “Jornal da Chama” e os nossos
alunos se dividiram em vários papéis. Teve
futebol, culinária, previsão do tempo e do
futuro, policial, ballet, transformação e
muito mais.
Aposto que, se o Jornal da Chama fosse
televisionado, você não iria mais querer
assistir ao Jornal Nacional, Datena e nem ao
“Corta pra mim”.
Nas nossas notícias só a alegria teve vez, nada de
violência, corrupção ou coisas do tipo. A platéia se
divertiu e também se emocionou.
Quanto aos alunos, eles participam de várias
“festas” de Natal por ano, pois cada ensaio acaba
virando uma grande festa.
Começamos com a definição do tema, depois tem
a escolha de papéis, figurinos, coreografias e
cenários. Os ensaios são feitos em pequenos
grupos, até chegarmos ao ensaio geral, onde
acontecem muitas coisas divertidas e engraçadas.
Acho que para a próxima festa, vamos ter que
fazer os melhores momentos num making off,
porque festa que é festa, na Chama, começa
bem antes do dia da apresentação.

Texto: Helena da Costa Taveira
Psicóloga

DEPOIMENTO

Chorar faz bem!
Gosto de cantar. Canto no chuveiro, no carro, em qualquer
lugar.
Desafinando, mas continuo cantando.
Gosto de dançar. Danço em casa mesmo.
Ligo o som e lá vai: I Will Survive, Night Fever,
e por aí continua.
Sou antiga, logo se vê.
Mas de vez em quando me dou o direito de chorar pra lavar a
alma e prosseguir nesta missão que me foi confiada.
CHAMAtenção
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Beth Pessoa

Choro quando sinto uma tristeza surgindo no olhar do meu filho
e não consigo decifrar.
Choro mais pela minha incapacidade do que pela dele.
Choro. Lavo a alma e de novo canto, danço, faço palhaçadas.
De repente o sorriso volta, e até chega à gargalhada.
Desta vez eu consigo decifrar
o olhar maroto que diz:
- Por favor, pode parar com a palhaçada;
Já estou feliz mamãe!

Projeto
Uso de tablets na alfabetização de jovens portadores de múltiplas deficiências
Soraya Barba Braga
Pedagoga

O uso do tablet ajudará os alunos a desenvolver e
estimular novas descobertas, por meio da tecnologia.
O grande diferencial em relação ao modelo
convencional de ensino é que o tablet proporciona aos
alunos da chama, que possuem importantes deficiências
motoras, a independência nas atividades de aprendizado,
possibilidade inédita até então.
Trabalhando com fotos, vídeos e jogos, estimularemos
os sentidos (tato,
visão, audição), a
atenção, a memória.
Há programas de
produção de texto
para desenvolver a
escrita e aumentar o
vocabulário.
Podemos
fazer
pesquisas na internet,
trabalhar a função
motora ao manipular
o aparelho e estimular
a fala.
As possibilidades
são infinitas!
Tudo isto será
feito sob a supervisão
dos profissionais do
centro de reabilitação da chama, cada um focando em sua
área de atuação, mas todos com um objetivo em comum:
aprender brincando.
A globalização hoje é uma realidade. Nossa obrigação
como educadores e profissionais da reabilitação é oferecer
aos nossos alunos o que existe de mais atual, para que eles
se sintam parte da sociedade e do mundo moderno.

Sabiam que nossos alunos tem facebook?
E que para mandar recados para seus amigos,
mesmo que o esforço exigido seja enorme, não
existe dor nos braços ou nas mãos?
A possibilidade de cada um ter o seu acesso
portátil às informações é inebriante! Estamos
todos muito ansiosos para dar início a este
projeto, que é talvez o mais empolgante dos
últimos tempos.
Estamos cheios de idéias e de vontade de crescer.
Para nós o céu é o limite!
O Rotary Club de São Paulo-Sudeste, doou aos nossos
alunos seis I Pads que serão entregues no próximo mês de
Maio.

Todos estão convidados a prestigiar o nosso já
tradicional chá beneficente.
Este ano, temos uma ajuda maior: nosso chá está sendo
todo doado pela diretoria da Sociedade Antioquina do
Brasil, com toda a renda revertida em beneficio de crianças
carentes e especiais.
MUITO OBRIGADO!
não bastam só palavras, mas sim, nosso coração
agradecendo a todos os amigos desse clube que atenderam
nosso pedido de ajuda prontamente.
Dia 10 de abril às 13:30 h.
Venham desfrutar de uma tarde maravilhosa, um
delicioso chá e concorrer a vários prêmios: notebooks,
tablets, tv, jóias e muitos outros sorteios maravilhosos.
PRÓXIMOS EVENTOS
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Convites:
Martha 11 3208.0652 / Chama 11 5563.3937

