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A autoria é de Alvin Toffler, escritor e futurista norte-
americano muito reconhecido por antecipar tendências 
da revolução digital. O que ele quer dizer com isso?
Em poucas palavras e de forma muito resumida, ele quer 
chamar nossa atenção para a necessidade de estudar o 
tempo inteiro, em função da velocidade com que as 
coisas mudam atualmente. Com o avanço tecnológico, 
o mundo - e o Brasil inclusive - passa por um processo 
de transformação digital. Já vivemos isso todos os dias e 
nem percebemos o quanto.
Quer um exemplo? Até bem pouco tempo atrás você 
escolhia o conteúdo que ia consumir na TV, na internet 
e nas redes sociais. Hoje, códigos de computador 
chamados de algoritmos analisam o que você consome 
e recomendam o próximo conteúdo com base no seu 
comportamento. E tem muito mais: a maior frota de 
carros do mundo é a Uber. A maior rede de hotéis é o 
AirBnB. Você pede comida, remédio, supermercado e o 
que quiser pelo celular. Tem gente até que só toma água 
quando o relógio smart apita…

Vamos pegar o exemplo do Uber. Garrett Camp e Travis 
Kalanick, fundadores da empresa, estavam em Paris 
e não conseguiam encontrar um táxi. Percebendo a 
demanda por transporte, os executivos resolveram criar 
uma plataforma que permitisse solicitar carros premium. 
Toda a ideia nasceu de um rascunho desenhado em um 
guardanapo. A Uber foi fundada em 2009, na Califórnia, 
como um aplicativo para facilitar o acesso ao transporte. 
Dez anos depois, a marca está presente em 600 cidades 
pelo mundo, tem 75 milhões de usuários, 3 milhões de 
motoristas parceiros e realiza cerca de 15 milhões de 
viagens por dia. Sem conhecimento, isso não seria possível.
O bom da tecnologia é que ela trouxe os cursos on-line 
e gratuitos para gente aprender o que quiser, o tempo 
inteiro. Aqui, relacionamos algumas plataformas de 
aprendizagem interessantes. Mas você pode buscar 
cursos e tutoriais de absolutamente tudo na internet e nas 
plataformas de vídeo. O segredo é nunca parar de estudar. 
Só assim, você garante que continuará sendo relevante no 
mercado profissional.

QUE TAL APROVEITAR QUE AS FÉRIAS ESTÃO CHEGANDO PARA DESENVOLVER UMA NOVA HABILIDADE?

Plataformas recomendadas de ensino à distância gratuito:
Sebrae - www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Endeavor - www.endeavor.org.br/conteudos/ - (clique em formatos e selecione Cursos)
Senac - www.ead.senac.br/gratuito/ (vagas limitadas)

Descola - descola.org/drops/ (fique atento que às vezes rola um curso completo gratuito)

Turbine suas 
habilidades
Você já ouviu a frase: “Os analfabetos no 
século XXI não serão os que não souberem 
ler ou escrever, mas os que não souberem 
aprender, desaprender e reaprender”?
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dica do leitor

Participem! 
Enviem sugestões de pauta, 

depoimentos, qualquer contribuição que 
queiram ver publicada em nosso jornal.

Toda edição temos esse espaço para você dar o seu recado. 
Vale dica de jogo, passatempo, lazer, invenção e até receitas. 
Dessa vez vamos falar de jogos, que são usados na nossa 
rotina como atividades lúdicas, com o objetivo de promover 
interação, acolhimento e integração entre crianças e 

adolescentes. Além, é claro, de auxiliar no desenvolvimento 
de algumas habilidades. Usamos o Banco Imobiliário e 
o Jogo da Vida no módulo de educação financeira e os 
jogos Perfil e Imagem & Ação para trabalhar atualidades, 
conhecimentos gerais e melhorar a comunicação.

Curtiu nosso jornal?
Conte pra gente o que você curtiu nesta 
edição e o que gostaria de ver aqui no 
próximo mês. Envie suas sugestões: 

tiaozinho.news@safrater.org.br

Caros leitores, chegamos à edição de 
novembro e o ano caminha para a sua 
reta final. Começamos a refletir sobre 
o que fizemos do nosso planejamento 
anual, o que deu certo e o que 
precisará de ajustes. Somos rápidos 
em responsabilizar o que não deu 
certo aos fatores externos - o governo 
não ajudou, a economia está recessiva, 
o chefe não reconheceu nosso 
trabalho árduo, não tivemos tempo - 
são diversas as desculpas que damos. 
O fato é que, invariavelmente, somos 
os principais agentes de tudo o que 
nos acontece, basta uma análise mais 
profunda e nos damos conta de que 
poderiamos ter feito mais e melhor.
Nesta edição, acendemos o debate 
sobre como, cada vez mais, é necessário 
sermos os protagonistas de nossos 
acertos e erros, fazendo escolhas no 
sentido de corrigir o curso de nossas 
vidas e não nos repetirmos. 
A matéria de capa nos convida a 
refletir sobre as constantes e rápidas 
transformações resultantes das novas 
e revolucionárias tecnologias, e como 
elas impactam nosso dia a dia. 

Estar aberto a essas transformações e investir em recilcar nossas habilidades 
e ideias é o caminho para o sucesso. Fomos ao CETECC ouvir os nossos 
jovens, sobre seus anseios e como eles tem buscado o conhecimento para 
ingressarem nesse cenário em ebulição melhor preparados. Indicamos 
também plataformas de ensino alternativas e acessíveis, muitas delas 
gratuítas, que têm sido uma forma de agregar valores em todas as 
profissões. Estudar e aprender é uma faculdade do ser humano, em todas 
as idades temos a oportunidade de conhecer e reconhecer  novas formas 
de ver o mundo, cabe a nós fazermos as escolhas nesse sentido. Boa leitura! 

Diretoria Safrater

Fazemos nossas ESCOLHAS, 
e elas determinam 
O QUE SEREMOS

editorial



Alunos do Curso para Adolescentes e Jovens (CAJ) 
tiraram um Dia de Chef para aprender e se divertir 
na cozinha – por que não? Eles participaram, no final 
de setembro, de uma atividade com os monitores do 
Senac e o chefe responsável Rafael Lima Morandi, na 
cozinha industrial do Cetecc. O objetivo principal 
dessa iniciativa foi mostrar a importância dos 
alimentos na vida das pessoas.
Os “chefs do Cetecc” tiveram que se vestir de modo 
adequado e usar touca, avental e chapéu de cozinheiro, 
além de verificar cuidados básicos de higiene, como 

lavar as mãos e prender os cabelos.
No decorrer da atividade, os 
monitores fizeram uma avaliação 
para checar se todos estavam 
atentos ao uso dos equipamentos 
e preparando os alimentos e os 
pratos corretamente. Ao final, 
todos aprovaram essa experiência 
e resumiram a lição aprendida nessa frase: “para se 
fazer algo, seja na vida pessoal ou profissional, é 
preciso fazer tudo com amor”.

Mãos à obra 
na cozinha

cetecc – persistência e superação
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Cuidados com o manuseio dos alimentos, a importância dos uniformes, a higiene 
em cada etapa e ainda no cardápio, a possibilidade de uma profissão promissora.



capa
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Sonhos e expectativas
Como vimos na nossa matéria de capa desta edição, o mundo passa 
por um processo de transformação digital. E os alunos de hoje 
também são muito diferentes daqueles de antigamente. Quais 
os maiores sonhos dos jovens de hoje em dia? Como eles 
aprendem fora da sala de aula? Como se relacionam 
com a internet? Para responder a essas e outras 
questões, ouvimos os depoimentos de três 
alunas do CETECC, que contaram um 
pouco de seus sonhos, dúvidas e 
expectativas para a vida adulta. 

Confira o bate-papo

Aline Maçon
15 anos
Escola Adventista de Americanópolis
Cursos Cetecc: CFC (Curso de Formação para 
Cidadania) e CAJ (Curso de Adolescentes e Jovens)

Do que você mais gosta na escola?
Na minha escola, gosto do ensino como um todo; já no 
CETECC, gosto muito do acolhimento da instituição. 
E também do ensino, pois aprendo muita coisa.

Fora da sala de aula, onde você busca conhecimento?
Na internet e com as pessoas, os professores por exemplo.

Quais os seus canais preferidos no Youtube?
Manual do Mundo e outros ligados a músicas.

Qual o seu maior sonho na vida?
Ter uma casa só minha e viajar pelo mundo.

Qual profissão gostaria de seguir? Por quê?
Estou em dúvida entre duas áreas: Educação Física ou 
alguma ligada ao universo musical.

Uma pessoa que é um exemplo para você.
Minha mãe, porque ela nunca desiste de lutar.
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Talita de Jesus Rocha - 18 anos - Jovem Aprendiz

Do que você mais gosta na escola?
Das aulas interativas, de praticar esporte (vôlei principalmente) 
com meus amigos.

Fora da sala de aula, onde você busca conhecimento?
Com as pessoas. Gosto de compartilhar o que sei e de aprender com as 
pessoas o que elas sabem, coisas que elas já estudaram, por exemplo. 
Acredito que a melhor forma de adquirir conhecimento é conversando.

Nicolly Marques Nobre
16 anos
Escola João Evangelista Costa
Cetecc: CFC (Curso de Formação para Cidadania), 
CAJ (Curso de Adolescentes e Jovens) e Operador 
de computador

Do que você mais gosta na escola?
Aulas de História, Artes, Sociologia e Inglês.

Fora da sala de aula, onde você busca conhecimento?
Livros e Google.

Quais os seus canais preferidos no Youtube?
Você Sabia? Natisa, Oh my friend, André Melo e 
Refúgio Mental.

Qual o seu maior sonho na vida?
Ser produtora musical e rapper de um grupo de pop 
coreano (K-Pop).

Qual profissão gostaria de seguir? Por quê?
Advocacia ou produção musical, pois amo produzir 
músicas e adoro ver programas em que o advogado 
precisa defender o réu.

Uma pessoa que é um exemplo para você.
Minha mãe, pois ela é um exemplo de mulher 
batalhadora.

Quais os seus canais preferidos no Youtube?
Não assisto Youtube.

Qual o seu maior sonho na vida?
Ter uma casa própria para mim e para minha 
família e possuir estabilidade financeira.

Qual profissão gostaria de seguir? Por quê?
Meu sonho é ser psicóloga para poder ajudar 
as pessoas com as questões da vida, coisas que 
muitas vezes não sabemos lidar.

Uma pessoa que é um exemplo para você.
Jesus, que é o maior símbolo de humildade, 
amor e compaixão - um exemplo de alguém que 
nunca desistiu.



Momento especial pra ficar na memória

Semana de ALFABETIZAÇÃO

cca e núcleo
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A Semana da Criança – 7 a 11 de outubro – foi 
simplesmente inesquecível para nossas crianças, com 
muita diversão! Na segunda, tivemos um evangelho 
especial com balas, doces, bolo e refrigerante, 
além, é claro, de muitas brincadeiras. Na terça, 
foi dia de mais brincadeiras e bingo. Já na quarta, 
quem animou o pessoal foi o palhaço Leleco, que é 
voluntário da Safrater. Contação de estória com a 
atriz Priscila Camargo foi a atração da quinta, e na 
sexta foi realizado o encerramento dessa semana tão 
especial, com a “Festa Estranha com gente esquisita”, 
que mostrou a cada criança que não precisa de muita 
coisa para se divertir!

Participantes do MOVA – educadores, coordenadores e 
educandos –, de todas as regiões de São Paulo, se reuniram 
no auditório do Anhembi para a abertura da Semana da 
Alfabetização, que acontece todos os anos. A atividade 
contou com palestras de pesquisadores sobre educação 
da pessoa, incluindo jovens e adultos, discursos de 
autoridades da Secretaria da Educação e de representantes 
dos MOVAs, além de mostra de trabalhos dos movistas e 
apresentações culturais de convidados e educandos.
A SME organiza esse evento disponibilizando ônibus 
para a ida e a volta e distribui kit lanches no começo e 
término do evento. A semana contou com: oficina de 
pintura das obras do Romero Brito, oficina de potes com 
diversos materiais, jogo matemático bingo e festa de 
encerramento no CEU Alvarenga.



cedesp e creche
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Professores participaram da reunião pedagógica, com objetivo de definir os trabalhos que serão apresentados na 
jornada pedagógica. O tem do encontro foi “Práticas Pedagógicas e o Currículo na Educação Infantil”.

Reunião PEDAGÓGICA

Participantes do CEDESP e CFC realizaram uma 
visita monitorada ao Memorial da Inclusão, no Me-
morial da América Latina. Nessa atividade realizada 
em setembro, conheceram o que se faz e já foi feito 
para tornar o estado de São Paulo mais acessível às 
pessoas com deficiência física e intelectual. 
A atividade mostrou que a pessoa com deficiência 
pode e deve ser inserida na sociedade, sendo res-
peitada e tratada com os mesmos direitos de todas 
as pessoas.
Eles aprenderam um pouco mais sobre políticas di-
recionadas a esse público e a militância dos defici-
entes para inclusão e acessibilidade. Além disso, foi 
uma experiência para ressaltar a desmistificação das 
capacidades física e intelectual dos deficientes e a in-
clusão de outras minorias, como negros e indígenas. 

O Teatro Porto Seguro foi o palco de mais uma atividade 
aos participantes do CEDESP, para assistir à peça Agosto, 
em 14 de setembro. A obra tem como enredo a exposição 
de conflitos familiares e o processo de administração do 
cotidiano. O espetáculo começa com uma situação de 
morte do pai e, depois desse fato, ocorrem os pontos de 
conflitos entre mãe e a filha. O processo de separação da 
filha, queda de sua autoestima por sentir se trocada por 
uma mulher mais nova, a neta que sofre uma situação de 
assédio na família, um romance proibido e divergência 
entre familiares. Sem esquecer da insatisfação da matri-
arca com a empregada.
São situações que infelizmente norteiam o dia a dia das 
famílias, com casos de uma relação tóxica e destrutiva 
em seu cotidiano. Os usuários curtiram a história e seus 
momentos cômicos.

Peça AGOSTO
no teatro Porto Seguro

Visita ao 
MEMORIAL DA INCLUSÃO
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Empoderamento das

mulheres

expediente
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A ação social do dia 5 de outubro no Núcleo Tiãozinho 
foi um sucesso. O tema foi Empoderamento das 
Mulheres, com atividades lúdicas para os filhos. 
Atendemos 120 crianças e 90 mulheres (8 gestantes). 
Uma realização de 48 voluntários, das ONGs Coração 
Quente, Sorrir é Viver e do Núcleo Tiãozinho e Safrater 
(4 funcionários). Nossos agradecimentos a todos que 
tornaram essa ação possível!

ação social


