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Os cursos livres oferecidos pelo Centro Educacional e 
Tecnológico Casa do Caminho (Cetecc) podem signifi-
car muito mais do que conhecimento. Entre os jovens que 
já passaram pelo projeto, que em 2019 está completando 
seis anos, alguns tiveram uma significativa mudança de 
realidade por conta do que vivenciaram semanalmente 
em um dos nove cursos oferecidos.
É o caso, por exemplo, de Maysa Cristina Araújo Olivei-
ra, de 19 anos, que, no segundo semestre de 2016, fez o 
curso de Comunicação e Expressão. “Descobri por indi-
cação de uma amiga, quando estava finalizando o Ensino 
Médio e ele foi determinante para eu decidir fazer jornalis-
mo. Me ajudou a trabalhar em grupo e melhorou minha 
oratória, interpretação e argumentação”, diz Maysa, que 
atualmente está no sexto semestre de jornalismo na 
Unip. “Foi no curso do Cetecc que descobri a minha ver-
tente em comunicação”, completa.

José Delailton Evangelista de Sousa é outro exemplo de 
uma nova realidade nascida a partir de um curso do 
Cetecc. Ele fez o primeiro dos dois módulos de Eletrici-
dade Básica há três anos e agora integra a equipe de pro-
fessores da disciplina. “Moro nas proximidades do Cetecc 
e me interessei bastante quando vi que haveria um curso 
de elétrica. Foi a primeira turma, inclusive. Na época, 
eu trabalhava como motorista particular fazia 16 anos, 
mas decidi seguir a minha vontade. Terminei as aulas de-
cidido a trabalhar como eletricista e assim foi. Aprendi 
gratuitamente, com professores renomados, e hoje sou 
voluntário há três semestres. Passo um pouco da minha 
experiência e procuro sempre frisar que, quando se quer 
uma coisa, com foco, objetivo e fé em Deus conseguimos”.
Um dos 38 professores voluntários do Cetecc, o engenheiro 
eletricista José Marconi Neto lembra que a disciplina não 
forma novos profissionais mas cria base para as etapas 
seguintes. “O objetivo é conscientizar os alunos sobre os 
perigos da rede elétrica e evitar riscos e incidentes que 
podem ser bastante sérios. Programamos aulas teóricas e 
práticas e dá para aprender bastante coisa para fazer em 
casa, sem a necessidade de contratar um especialista”, diz. 
Com aulas aos sábados, são onze cursos oferecidos 
pelo Cetecc: Espanhol, Inglês, Excel Básico, Excel In-
termediário, Comunicação e Expressão, Eletricidade 
Básica Residencial módulo 1 e 2, Contabilidade Básica, 
Matemática Fácil, Desenvolvimento de Blogs e Sites e Ini-
ciação Teatral. Ao todo são 349 alunos matriculados e em 
busca de uma nova – e vitoriosa – realidade profissional.

Uma nova 
REALIDADE

Ao todo são 349 alunos matriculados e em busca 
de uma nova – e vitoriosa – realidade profissional

Marcos, aluno formado pelo EBR
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dica do leitor

Olá querido leitor/leitora, gratidão por ter se interessa-
do pelo conteúdo deste informativo! Toda edição é um 
desafio de cuidado e carinho para trazer assuntos que 
sejam interessantes, sempre com o foco de divulgar as 
obras sociais iniciadas a mais de quatro décadas com a 
primeira creche Tiãozinho.
Toda obra é o resultado de um trabalho, de alguma ação. 
Então, se o nosso objetivo é divulgar a obra, o caminho 
mais fácil para conseguirmos isso é falarmos destas 
ações e seus bons trabalhadores.
Por este motivo é tão importante a participação de to-
dos envolvidos, sejam os funcionários dedicados, 
os voluntários amorosos, os pais atuantes e, principal-
mente, todos alunos beneficiados.
Na edição de agosto pudemos saber mais sobre alguns 
dos nossos estudantes, suas experiências positivas e o 

que aprenderam no mercado de trabalho. Nesta edição, 
seguimos contando estas histórias maravilhosas, que 
conseguem divulgar as ações na prática desse trabalho cujo 
o foco é trazer transformação social através da educação.
Continue nos ajudando, contribuindo com seus depo-
imentos e histórias envolvendo esses trabalhos e ações 
que resultaram nessa imensa e linda obra. Um abraço 
fraterno e boa leitura!
Diretoria Safrater

Participem! 
Enviem sugestões de pauta, depoimentos, qualquer 

contribuição que queiram ver publicada em nosso jornal.

Toda edição teremos esse espaço para você dar o seu 
recado. Vale dica de jogo, passatempo, lazer, invenção e 
até receitas. Dessa vez, a sugestão vem da nossa cozinha: 
pãezinhos de cebola quentinhos, saborosos e nutritivos 
que fazemos para os nossos alunos do Cetecc!

Tempo de preparo: 60 min
Rendimento: 35 unidades

Ingredientes:
3 ovos
50 g de fermento biológico
1 xícara de leite morno
1 xícara de óleo
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de sobremesa de sal
1 cebola média

Modo de preparo:
1. Bata tudo no liquidificador até virar um caldo.
2. Coloque na vasilha com mais ou menos 1 kg de trigo 
e misture até desprender da mão.
3. Faça os pães em formato oval (médio).
4. Coloque uma bolinha da massa em um copo com 
água, quando a bolinha subir, passe a gema nos pães e 
coloque para assar em forno quente.

Pãezinhos de Cebola

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



Joyce Gabriella dos Santos participou do curso de auxiliar 
administrativo oferecido pelo Cetecc e foi uma das melhores 
escolhas que poderia ter feito, segundo as suas próprias 
palavras. Para ela, os cursos oferecidos vão muito além do 
que o esperado e, sem dúvida, ajudam a tornar os alunos 
“seres humanos e profissionais melhores”. Confira o que 
mais ela diz sobre essa experiência.
“Os profissionais são, em geral, totalmente capacitados e os 
professores extremamente comprometidos com aquilo que 
fazem. Agradeço a cada apoio, cada ensinamento passado 
a mim. O curso que fiz despertou em mim um grande 
interesse pela área de administração, o que facilitou um 
pouco a minha escolha do que vou cursar na faculdade.
Com a ajuda de tudo que me foi passado no curso, todos 
os ensinamentos que adquiri, fiz o vestibular de duas 
universidades e passei nas duas (FMU e Unip) para os 
cursos que escolhi. Enfim, agradeço ao Bruno, que foi o 
professor do curso de administração e sempre deu força e 
nos incentivou a nunca desistir no primeiro não, e sempre 
correr atrás dos nossos objetivos”.

INSPIRADA para cursar a faculdade
cetecc - inspiração e resultado
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Valquíria da Silva Labiapari agradece ao Cetecc por ter 
aberto as portas da instituição para ela ter a oportuni-
dade de aprendizagem e por tê-la apoiado tanto. A alu-
na participou do curso de administração e afirma que 
teve uma experiência “diferente e boa”. “Conheci muita 
gente lá, pessoal que me deu apoio sem eu pedir, verda-
deiramente, e com essa jornada que eu tive no Cetecc, 
pude aprender várias coisas que vou levar para a vida 
profissional e pessoal”, diz. Veja o que mais ela destaca.
“O Cetecc me ajudou a começar a conquistar os meus 
sonhos. Vou iniciar a faculdade de pedagogia, eu con-
segui passar no vestibular e ser aprovada graças ao meu 
esforço e ao apoio das pessoas ao meu redor. Meu outro 
sonho é fazer a faculdade de pediatria ou medicina 
veterinária. Sério, quero muito agradecer à instituição 
Cetecc, professores, colaboradores e direção pelo apoio 
que de me deram mesmo de longe, estou muito feliz por 
ter conseguido realizar um dos meus sonhos.
Obrigada Cetecc (Cedesp) por ter me ajudado tanto e 
por me ensinar a ser uma pessoa melhor, por dentro e 
por fora. Vou levar esse aprendizado para minha vida 
inteira. Obrigada mais uma vez”.

“Aprendemos a importância de corrermos atrás 
dos nossos objetivos”

Em busca de realizar SONHOS

“Aprendi várias coisas que vou levar 
para a vida profissional e pessoal”



Workshop
de boas
maneiras

cetecc
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A vida está 
só começando

Dicas valiosas para 
NOSSO CONVÍVIO 

O curso Vivendo a Maturidade está sendo realizado sob 
o comando das psicólogas Cristina Petri e Mara Salvio 
desde 5 de agosto. Voltado para quem tem mais que 
50 anos, inclui em sua programação atividades para: 
olhar o envelhecer como continuidade do aprendizado, 
descobrir os sentimentos, compartilhar experiências, 
estimular a saúde física e emocional, acessar a alegria 
e o bom humor e criar novas amizades. As aulas são às 
segundas, das 14h30 às 16h.

Vice-presidente da Safrater, Rosa Maria, e a gerente 
Tatiane fizeram a abertura do Workshop de Boas 
Maneiras, para apresentar a instituição, o Cedesp e 
demais programas. Os técnicos Bruno Lobo e Thaís 
Campos ressaltaram as recomendações para todos 
manterem um relacionamento saudável, incluindo 
aspectos de vestimenta e vivência nas atividades in-
ternas e externas do Cetecc. Além do mais, o técni-
co Rafael Ricardo destacou a importância de man-
ter o foco nos objetivos que almeja para conclusão 
de seu serviço. O evento aconteceu pela manhã e se 
repetiu à tarde.

Participantes do Cedesp e CFC participaram do 
Workshop de Vestimenta com a coach Cleite, no dia 
31 de julho. A especialista trouxe exemplos de vesti-
mentas para ocasiões sociais, como traje de passeio, 
esporte fino, black tie e outros – além de dicas de 
comportamento para cada ocasião.
O ponto principal foi mostrar tipos de vestimentas 
e postura a serem adotados para entrevistas de em-
prego. Os participantes tiveram uma atividade para 
escolher trajes para suas próprias entrevistas, simula-
das durante o workshop.

Em 30 de julho, jovens do CAJ participaram de 
reunião no Cetecc com a presença dos pais, em que 
foram abordados os temas: vestimenta, disciplina, 
comportamento, alimentação e as regras que regem 
a instituição.

Com que 
roupa eu vou?



Oficina de estamparia

Contra as drogas

Feira de profissões do MetrôVisão de mundo

cetecc
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Integrantes do Cedesp e CFC assistiram Lucy em 23 de junho, 
um filme de ficção científica em que uma personagem é obrigada 
a carregar uma nova droga no estômago e, ao ‘apanhar’ no 
cativeiro, absorve toda a substância, fazendo com que ela acesse 
100% da capacidade cerebral.
O filme propõe uma reflexão sobre a sua vida, sua tomada de 
decisão e ainda faz uma discussão sobre os limites da capacidade 
humana e das suas habilidades. Como podemos compreender 
nossa evolução e o que é a vida? O Cine Pipoca foi um momento 
especial, de descontração e convivência.

Uma oficina de estamparia de 
camisas foi realizada em 19 
de julho com a promoção de 
conhecimento de materiais como 
tintas, folha de acetato, esponja 
ou pincel batedor, termolina 
e tarraxinhas e percevejos. Na 
sequência, foram apresentados 

os passos para a preparação do 
gabarito (estêncil) que é usado para 
delimitar a área onde a tinta vai 
pigmentar no tecido. Em duplas, 
os participantes usaram gabaritos 
prontos para estamparem suas 
próprias camisas, por meio de 
diversas técnicas.

                                     Turmas do Cedesp receberam em 30 de julho as
                             educadoras-investigadoras Paula e Marta Correia, do                           
                       Denarc, que falaram dos malefícios causados pelas drogas 
licitas e ilícitas. As palestrantes ressaltaram como é possível ‘estar bem’ 
e ‘ter momentos felizes’ sem o uso de artefatos que alteram o funciona-
mento do corpo e da mente.

As turmas de Jovem Aprendiz e 
integrantes do Cedesp foram à feira 
de profissões do Metrô em 24 de 
julho, no pátio do Metrô Jabaquara. 
O objetivo foi conhecer e trocar 
informações com profissionais de 
diversas áreas, para, quem sabe, 
ajudar na escolha da profissão.
Os participantes também assistiram 
a palestras sobre o futuro do mercado 
de trabalho e possibilidades de 
trabalhar no Metrô.  

Integrantes do Cedesp, CFC e CAJ 
participaram de uma oficina em 
formato de quiz, em 16 de julho, 
mediada pela facilitadora Thaís 
Korisztek, na qual tinham de 
responder as perguntas relacionadas 
a fatos ocorridos no mundo em 
diversos cenários, incluindo temas 
de economia, política, mercado e 
curiosidades.
No final, o grupo que respondeu 
o maior número de perguntas foi 
premiado. Os usuários participaram 
de forma ativa e motivadora, e 
quando a atividade acabou disseram 
que curtiram muito.

Cine PipocaCine Pipoca



Roda de leitura na biblioteca

Cuidados com a saúde

Parada técnica Vem Brincar de
Corpo e Alma

cca - núcleo
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Aconteceu no MOVA a roda de leitura realizada na 
biblioteca em 12 de agosto ajudou a estimular o 
interesse por livros. Segundo os organizadores, essa 

iniciativa auxilia a desenvolver o hábito de ler de 
maneira lúdica e significativa e também o da escuta, 
fala, pensamento e imaginação.
Foi prazeroso ver o interesse dos alunos em cada 
detalhe apresentado. Os educandos em processo de 
alfabetização ficaram encantados, tanto no momento 
de explorar o espaço quanto no manuseio dos livros. 
Finalizamos essa experiência com uma roda de 
conversa onde cada um pode expor seus sentimentos 
em relação à atividade. 
“Consegui ler algumas palavras, os desenhos ajudam 
a entender a história, vou imaginando.  Eu sonho em 
conseguir ler cada palavra do livro”, diz Maria Lourdes. 
Claudia do Nascimento também demonstrou esse 
desejo. “Tento ler algumas palavras juntando as silabas, 
às vezes não faz sentido, embaralham em minha cabeça. 
Quero muito aprender a ler e eu vou conseguir”, diz.

Para checar como anda a saúde, foi realizada a Campanha 
Prevenção e Manutenção da Saúde Visual, no sábado 27 de 
julho. Veja alguns momentos dessa atividade. A ação com 
mais de 60 famílias incluiu medição da pressão arterial, 
medição de destro, exercícios físicos, dança e jogo de futsal 
com os pais.

No dia 26 de julho foi realizada a Parada Técnica com 
todos os funcionários. No período da manhã, das 8h às 
12h, a professora Viviane de Paula – contratada para o 
evento – apresentou tema de formação profissional e 
gestão social/pedagógica. O objetivo principal foi for-
necer elementos para a compreensão, análise e exercício 
da ‘comunicação não violenta’. À tarde, foi feita reunião 
com a equipe técnica sobre planejamento e programação 
das atividades do mês, festa dos aniversariantes, passeios, 
reunião com os pais, avaliação da recreação.

O grupo Vem Brincar de Corpo e Alma, composto por 
14 adolescentes recém-formados pelo Curso de Monitor 

de Recreação na Organização Aldeia do 
Futuro, recentemente apresentou o 
seu projeto com objetivo de colocar 
o conhecimento em prática.
Essa atividade contou com jogos 
e brincadeiras, como escultura 
em balão, roda cantada, pinturas 
faciais, telefone sem fio, alerta cor, 

morto vivo, pato ganso, seu mestre 
mandou, coelhinho sai da toca e corrente 

de bambolê. Foram exercitados conceitos 
de trabalho em equipe, aquecimento 

teatral, atenção, controle de ansiedade, 
identificação de cores, concentração, 
memória, agilidade, criatividade, 

gestual e trabalho corporal.
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Self-service estimula 
e valoriza a escolha

Cantinho sensorial 

A alimentação no CEI Tiãozinho já não é mais vista 
simplesmente como momento de comer, mas sim como 
parte de um processo educativo e do desenvolvimento 
infantil. Partindo dessa ideia, surgiu o self-service, que 
faz com que o momento da alimentação privilegie a in-
teração e o respeito das crianças para com os colegas e 
professores e amplie o gosto por alimentos diversos e 
saudáveis.

Essa atividade foi realizada no dia 5 de agosto, com o 
objetivo de incentivar as crianças a conhecer diferentes 
tipos de alimentos, manipular os talheres adequada-
mente e, sobretudo, cultivar novos hábitos alimentares, 
promovendo a autonomia e a valorização da escolha.

Explorar sensações, conhecer diferentes texturas e caracte-
rísticas próprias de cada material. Conhecer o significado 
do brincar e conceituar os principais termos usados para 
designar o ato de brincar. Esses foram objetivos do Can-
tinho Sensorial, realizado em 13 de agosto. 

Nessa atividade, buscou-se compreender o universo 
lúdico, onde a criança se comunica consigo mesma 
e com o mundo, aceita a existência dos outros, esta-
belece relações sociais, constrói valores e desenvolve 
habilidades.

As crianças fazem o próprio prato, aprendem 
a dinâmica da fila, exercitam o respeito entre 
outras situações de aprendizado cooperativo
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