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“Ele” é o centro das atenções,
todos atentos a cada movimento, a
cada gesto, a cada olhar.
“Ele” é muito carismático e
consegue envolver a todos, crianças
e adultos com suas histórias, ora
alegres, ora misteriosas, enfim,
“Ele” nos remete a um mundo
mágico, cheio de fantasias, de
mistério, de diversão e de alegria.
Histórias que nos fazem chorar,
mas que com um simples gesto se
transformam em risos.
Quem é “Ele”? Ele é o
Contador de histórias que
distribui alegria a todos que o
ouvem!!

“...criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante,
todos, enfim, ouvem com prazer as histórias – uma vez que essas
histórias sejam interessantes, tenham vida e possam cativar a
atenção. A história narrada, lida, filmada ou dramatizada circula
em todos os meridianos, vivem em todos os climas. Não existe
povo algum que não se orgulhe de suas histórias, de suas lendas e
de seus contos característicos.”
Malba Tahan

Reunião Mensal do Proler
Reunidos na sala 316-Bloco M da Universidade Santa Cecília-UNISANTA, estiveram os membros do Proler para
mais uma Reunião Mensal. Os representantes das Seducs e DREs entre outros estiveram presentes para discutir
os assuntos em pauta. Um deles foi a definição do tema para o Troféu Escreler 2017, e, após votação realizada entre os
presentes, ficou aprovado o seguinte tema: “ EJA: um desafio para quem busca novos horizontes”. Outro assunto
discutido foi a visita à Pinacoteca Benedicto Calixto, no próximo dia 25/04, às 9h30. Foi solicitada a confirmação de
participação através do whatsapp do grupo. Vários outros assuntos foram discutidos, e ao final da Reunião a Profa.
Conceição agradeceu a presença de todos.

***************************************************************************************

Proler promoveu Palestra sobre a Revolução Constitucionalista de 1932

A Reunião Mensal do mês de março foi ótima e começou
com a palestra de Edson Santana do Carmo, membro do
Proler, que abordou o tema: “ A Revolução
Constitucionalista de 1932 e a importância da leitura
dentro desse movimento”, tema que foi abordado com
muita propriedade.

DRE Santos realiza Orientação Técnica na UNISANTA

Mais uma vez a Diretoria de Ensino de Santos realizou,
no Consistório da UNISANTA, uma Orientação Técnica
para
Diretores,
Supervisores
e
Professores
Coordenadores do Núcleo Pedagógico da DRE Santos.
As Orientações ficaram a cargo do Dirigente Regional de
Ensino de Santos, Prof. João Bosco Arantes Braga
Guimarães.
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Discussão não leva a
nada, mas trocar ideias
abre caminho para todos.

Projeto “Arte em Família” realizou mais uma edição : Páscoa na Pinacoteca
Com todo seu carisma, mais uma vez a contadora de histórias Eliana Greco encantou a todos que estiveram
na Pinacoteca Benedicto Calixto, onde aconteceu mais uma edição do Projeto “Arte em Família”. Na ocasião
foi apresentada a história “Cenoura ou ovo de Páscoa?”. E tudo isso com direito a cenourinhas coloridas!!!
Veja as fotos:

Bibliotecas Porto do Saber realizaram mais
uma sessão do Projeto “Lê no ninho”

A Rede de Bibliotecas Porto do Saber realizou mais
uma sessão do Projeto “Lê no ninho” e nesta edição
teve uma novidade, o uso de tablets com os
pequenos, veja:

Contação de Histórias na Praça 14 Bis
A Contadora de Histórias Márcia Guedes
proporcionou momentos de muita alegria e
encantamento a todos que comparecerem na
Praça 14 Bis, onde foi realizado o 3º Encontro
na Praça 14 Bis”, que atraiu crianças da
comunidade juntamente com seus familiares.
Uma experiência maravilhosa, segundo Márcia.

“Contos de Garagem”, em Itanhaém

Aconteceu mais uma edição de “Contos de garagem”, desta vez em Itanhaém. O
Projeto vem atraindo um bom público que participa ativamente das histórias, e
quem encantou as crianças desta vez foi a nossa companheira de Proler, Ana Lu
Correia. Parabéns!!
Idosos do Lar São Vicente de Paula recebem Contadora de Histórias

Uma experiência bem diferente, um
público bem diferente, mas o resultado é
compensador, revigorante. A contadora de
Histórias Márcia Guedes esteve no Lar São
Vicente de Paula para realizar uma
contação de histórias aos idosos que lá
residem. Bela iniciativa.

Municípios em Ação

Secult promoveu Curso de Formação de Escritores

A Secult Santos, por meio do Projeto Leia Santos,
promoveu o Curso Livre de Formação de Escritores.
O curso aconteceu no CAIS-Centro de Atividades
Integradas de Santos. Na foto ao lado uma aula do
referido curso.

Bibliotecas
Municipais
de
Guarujá
promoveram Oficina de Reciclagem

Itanhaém realizou Feira do Livro

O pessoal está empenhado na Oficina de
Reciclagem que aconteceu por lá, e não para por
ai, não, já está a caminho mais uma Biblioteca e
mais uma Gibiteca escolar. Isso é resultado de
todo o empenho, comprometimento de uma
Equipe.

Aconteceu no Auditório da Unidez, no Centro de
Itanhaém, a 17ª Edição da Feira do Livro, que exibiu
mais de 5 mil exemplares. O evento foi um sucesso,
pois um bom livro é o alimento ideal para a mente.
Seduc Santos incorpora leitura no dia a dia dos
estudantes da entidade Ancilla Domini
Olhares atentos aos fantoches e um silêncio para ouvir a
história de Chapeuzinho Vermelho, foi assim que os
alunos do Maternal I, Jardim e Pré da entidade Ancilla
Domini, no Embaré, ficaram durante as atividades
desenvolvidas. É através da leitura de histórias que são
trabalhados valores e conteúdos necessários a eles.

A Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande promoveu a 74ª Roda Literária

Um encontro dos amantes das letras, artistas da cidade,
poetas históricos da casa, alunos da FALS, estudantes e
demais interessados na arte da literatura. Foi assim a 74ª
Roda Literária.

Programa Viagem Literária retoma parceria com a Biblioteca Municipal Professor João Rangel
Simões, de Cubatão
A Biblioteca Municipal Professor João Rangel Simões, de Cubatão, passou a fazer parte do Programa
Viagem Literária, da Secretaria do Estado da Cultura. Deste modo, o equipamento público passou a ter
várias intervenções de mediação de leitura para a comunidade.
O Programa tem como objetivo dinamizar a programação cultural do local, estimulando as ações de
mediação de leitura em Bibliotecas.
Além disso já está prevista a realização de uma ação de troca de livros, bem como a criação de um
cineclube.

“Projeto Pequenos Leitores” inspira Educadores e promove a leitura em Mongaguá

As crianças da Educação Infantil de Mongaguá participaram do
Projeto Pequenos Leitores, uma iniciativa de leitura em sala de
aula, ação esta promovida pela Comunidade Educativa com o apoio
da FTD Educação e com a Diretoria Municipal de Educação. Participaram da ação 43 gestores, 28
coordenadores e 110 professores. O Projeto terá a duração de 02 anos, sempre com encontros periódicos, e visa
contribuir para a ampliação da inserção da leitura na rotina dos alunos, garantindo a alfabetização e
impulsionando a formação de leitores. Os educadores receberão acervos de livros criteriosamente selecionados e
analisados para serem utilizados com as crianças em sala de aula.

Projeto Biblioteca Cidadã entra em ação em Guarujá

O Projeto Biblioteca Cidadã participou da HTPC na EM Profª Dirce
Valeriana, com o Projeto de Incentivo à Leitura a Magia e o Encanto
dos Livros nos dias de Hoje. Parabéns a toda a equipe das Bibliotecas
Municipais de Guarujá pelo excelente trabalho desenvolvido.

Eventos: Presidência, Reitoria e Campus
OAB comemora 84 anos e homenageia Diretor da Faculdade de Direito da UNISANTA
O Diretor da Faculdade de Direito da UNISANTA, Dr.
Norberto Moreira da Silva, foi homenageado durante a sessão
solene que marcou os 84 anos da OAB, subseção Santos. Dr.
Norberto esteve à frente da entidade por quatro mandatos,
além de ter exercido a função de Conselheiro Estadual e
Federal da OAB.

Na ocasião estiveram presentes o Presidente da OAB SP,
Marcos da Costa, o Presidente da OAB Santos, Luiz
Fernando Afonso Rodrigues, e o representante da Caixa de
Assistência dos Advogados de SP, Rodrigo Lyra. Na
ocasião a advogada Thereza Boccalini, esposa do
homenageado, foi convidada para entregar a placa de
homenagem.

Faculdade de Odonto da UNISANTA firma parceria com o Rotary Club para Projeto de Saúde
A parceria foi firmada no último dia 06/04 e contou com a
presença do Presidente do Rotary Club Santos – Porto, Ivo
Sanches, da Diretora da área de Saúde da UNSANTA,
Caroline Teixeira, e também da Coordenadora da
Faculdade de Odonto da UNISANTA, Drª Rosangela Aló
Maluza Florez. “ Projeto Esculpir”,como foi entitulado,
visa ao atendimento preventivo de saúde bucal em crianças
e adolescentes de comunidades carentes, atendimento este
que será realizado no trailler odontológica da UNISANTA.
A parceria visa também à realização de atendimento na
área de Fisioterapia.

Programa Ponto de Vista recebeu a Reitora
da UNISANTA

Presidente da UNISANTA ministrou palestra
em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher
A Profª Drª Lúcia Teixeira, Presidente do Colégio e
da Universidade Santa Cecília, ministrou uma
palestra em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, com o tema: “ Mulher, Travessia do Futuro”,
a convite do Rotary Club de Santos. O evento
aconteceu no Tênis Clube de Santos, reunindo
rotarianos e diversos convidados.

O Programa Ponto de Vista através de seu
apresentador, Edgar Boturão, recebeu a Reitora da
Universidade Santa Cecília, Profª Drª Sílvia
Teixeira Penteado. Na ocasião também estiveram
presentes a Vereadora Audrey Kleys e a delegada
Martha Vergine. A pauta foram questões ligadas a
mulheres, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, comemorado no mês passado.

UNISANTA recebeu a I Conferência Mundial em Educação em Engenharia
A UNISANTA recebeu vários debatedores de diversos países
para a I Conferência Mundial em Educação em Engenharia do
IEEE, realizada pela primeira vez na América. Vários temas
foram abordados, como: Cybersegurança, Sistemas Inteligentes,
entre outros. Estiveram presentes na solenidade de abertura a
Reitora e a Presidente da UNISANTA, Profª Drª Sílvia Teixeira
Penteado e Profª Drª Lúcia Teixeira, respectivamente, o
presidente do EDUNINE 2017, Prof. Dr, Cláudio da Rocha
Brito, os copresidentes do Comitê Organizador, Manuel Alonso
Castro Gil e Melany M. Ciampi, além dos Diretores da
Faculdade de Engenharia da UNISANTA, Engº Antonio de
Salles Penteado e Aureo Pasqualeto Figueiredo.

XXXIV Jogos
chegando!!!!!

da

Unisanta:

estão

O evento mais aguardado entre os universitários da
Baixada Santista. Os XXXIV Jogos da UNISANTA
serão realizados entre os dias 02 a 19 de maio, com
a participação recorde de mais de 3000 atletas que
estarão disputando 14 modalidades, e a novidade
deste ano é a inclusão do beach tennis. Na edição
deste ano, 14 universidades estão participando dos
jogos além da UNISANTA, a dona da casa: FAAC,
UNAERP, UNIBR, UNIMES, ESAMC, UNILUS,
UNIP,

UNISANTOS,

FATEC,

Faculdade

de

Peruibe, FPG, POLI USP, UNIFESP. Então,
treinem, preparem-se porque a competição vai
começar!!!

Faculdade de Pedagogia é a campeã do Trote
Solidário e Ecológico da UNISANTA.
O Trote Solidário e Ecológico tem como objetivo
substituir o tradicional “trote” por meio de uma
atividade que promova a integração entre calouros e
veteranos, visando beneficiar a comunidade e o meio
ambiente. E pela 2ª vez consecutiva a Faculdade de
Pedagogia foi a campeã. O trote aconteceu
envolvendo alunos de diversos cursos, que
arrecadaram alimentos e lixo eletrônico, além de
participarem da campanha de doação de sangue e
medula óssea. O Diretor da Faculdade de Pedagogia,
Prof. Dr. Fábio Giordano e a aluna Marly de Fátima
A.Cravo receberam o troféu. Na ocasião estiveram
presentes a reitora Profª Drª Sílvia Teixeira Penteado;
a Presidente Profª Drª Lúcia Teixeira; o Pró-Reitor
Administrativo, Dr. Marcelo Teixeira; o diretor de
Marketing, Marcus Teixeira Penteado; a Diretora
Geral de Saúde, Caroline Teixeira, e o assessor da
Reitoria, Marcelo Teixeira Filho.

Troféu Proler
2017

Atenção
A Comissão responsável pelo Troféu Proler e
Troféu formada por:

 25/10 (3ª feira) – Montagem (das 9h às
17h)
 26 e 27/10 (4ª e 5ª feira) Encontro Anual
do Proler

- Rosangela Melo (Seduc Guarujá);
- Roberta e Letícia (Seduc Praia Grande);
- Sandra Valeriano (DRE Santos);
- João Mário (DRE São Vicente);
- Luís Braz (UNISANTA)
***********************************

Data de apresentação dos trabalhos
concorrentes ao Troféu Proler
2017:

TEMA: “ EJA: um desafio para quem busca
novos horizontes”

17/10 ( 3ª feira)

Data de entrega dos trabalhos
selecionados:
06/10

***********************************************************************************************
****

SORTEIO

Você gostaria de participar do sorteio? Ah!!! O prêmio? Vai ser..... SURPRESA!!!!
Responda ao enigma abaixo e concorra:

Mate a charada!!!
O que o Lápis disse para o papel?

Preencha o cupom anexo com seu nome e a resposta e deposite-o na caixa. No final da Reunião
Mensal, será feito o sorteio entre os participantes que acertarem!!!!
Boa sorte!!!!

Foi um dia maravilhoso, pois o Proler
foi visitar Calixto. É isso mesmo, os
membros do Proler estiveram reunidos
no dia 25/04, na Pinacoteca Benedicto
Calixto. Como abertura tivemos as
boas-vindas de toda a Equipe da
Pinacoteca e logo após tivemos o
privilégio de ter a contação de histórias
com Eliana Greco, que mais uma vez
nos contagiou com seu carisma,
envolvendo a todos os presentes num
mundo de magia. Eliana contou toda a
trajetória de Benedicto Calixto e, ao
final da história, nos presenteou com
essa experiência única e acabou se
emocionando.

Posteriormente acompanhados dos
guias da Pinacoteca, conhecemos
todas as salas e as obras de Calixto,
bem como a exposição sobre o Porto
de Santos. Um local belíssimo que
reúne um grande acervo . Terminada
a visita no interior da Pinacoteca,
fomos conhecer a parte externa, ou
seja, os jardins da Pinacoteca, com
várias espécies de plantas e flores, e
também o mais novo atrativo do local,
o Bistrô Calixto, que oferece diversas
opções, inclusive um delicioso
cafezinho.
Vamos ver algumas fotos do local:

A visitação

A Equipe da Pinacoteca

Cafezinho no Bistrô Calixto

A máquina fotográfica de
Benedicto Calixto

