
INFORM-AÇÃO
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL uu ARS uu Nº 23 uu NOVEMBRO uu 2009

Baixa alfabetização exige esforço redobrado
Rodrigo (nome fictício), onze anos,

cursa a terceira série do ensino funda-
mental em escola pública. Pela idade,
deveria estar na quinta série. Além
desse descompasso, Rodrigo também
não escreve ou lê no nível correspon-
dente ao que seria sua escolaridade.
Praticamente, ainda é um analfabeto.

O caso de Rodrigo não é raro nas
vizinhanças da ARS, bairro do Saboó.
As dificuldades de aprendizagem são
comuns, derivadas de condições fami-
liares adversas, entre as quais, a desor-
ganização, com avós fazendo o papel
de mães. 

Na entidade, essa criança recebe aulas
diárias de reforço escolar, em grupo, e
individual, caso de outras oito. que apre-
sentam maior desnivelamento com as
turmas das quais fazem parte.  Criadas
este ano, as aulas individuais têm apre-
sentado bons resultados, levando as
crianças a vencerem dificuldades básicas
na leitura e na escrita. 

A ARS mantém dois períodos leti-
vos semanais para o reforço escolar, da
primeira à quarta série, de modo a per-
mitir que as crianças frequentem a enti-

dade no horário em que não vão à esco-
la oficial. Um total de 44 crianças estão
matriculadas nos dois períodos. Todas
são servidas com merenda diária. 

Atividades paralelas e complemen-
tares acompanham o reforço escolar.
Com periodicidade semanal, algumas
crianças têm aulas de informática, a
‘Hora do Conto’, com leitura e inter-
pretação de textos; exercícios de origa-
mi, preparação para teatro (acordo com
a Secretaria de Cultura do município) e
acompanhamento psicológico pela
aplicação de práticas denominadas

‘Altas emoções’, com profissionais
indicadas pelo Clube das Mães e Pais.
(Ver texto na pág. 2). 

Neste ano, as crianças também tive-
ram passeios recreativos e aulas de
trânsito na CET de Santos. Um dos pas-
seios foi no horto florestal de São
Vicente, em comemoração ao Dia da
Criança. Em dezembro será no Tênis
Clube de Santos, a convite.

Fora da rotina diária do reforço esco-
lar, mantém-se um curso de desenho
artístico, uma vez por semana, com a
média de 15 crianças participantes.

P or cerca de seis anos, Nelma serviu como voluntária de

informática da ARS. Seus alunos, de diferentes idades,

adentraram o mundo digital, cercados de atenção e carinho.

Com esse contato semanal com a entidade, Nelma tornou-se

integrante do seu conselho deliberativo, por duas gestões. E como

defensora dos princípios da cidadania, representou a ARS no

Fórum da Cidadania de Santos, onde teve participação ativa na

formulação de documentos e sugestões para políticas públicas. 

As atividades de Nelma na ARS a apoiaram em seus trabalhos de

conclusão de curso na especialidade de gerontologia, na qual se

formou, na Universidade Santa Cecília.

Depois de enfrentar prolongada dificuldade física, Nelma Avelino

Beneti nos deixou em 17 de junho. Sua atuação fica como um

grande estímulo para todos nós.   
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Aulas profissionalizantes 
dão dicas para empregos

A partir deste ano, a
instituição decidiu ampliar
sua oferta de cursos pro-
fissionalizantes. Eles se
somam aos de informáti-
ca, manicure, pintura em
tecido, crochê, costura e
mais recentemente, de
bordado. 

Em junho promove-
mos duas aulas sobre
finanças pessoais para o
público em geral, em dois
sábados pela manhã, com
frequência média de 10
pessoas, a cargo do admi-
nistrador Adriano Ribeiro
Pereira, da Uno&Verso,
empresa de consultoria. O
mesmo conteúdo foi repe-
tido para mães cadastra-
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das, em agosto, sob o títu-
lo ‘Economia Doméstica’.
O foco das aulas é o de

cada pessoa saber contro-
lar seus gastos, evitando
compromissos acima de

suas possibilidades e pla-
nejando-os para evitar
dificuldades. 

Em setembro foi pro-
movida aula sobre
‘Como comportar-se em
entrevista para empre-
go’, a cargo da professo-
ra Creusa Quirino da
Silva, com 23 partici-
pantes. Em estilo dinâ-
mico, a aula deu as prin-
cipais dicas para que os
candidatos a emprego se
saiam bem e tenham
maior chance de serem
aproveitados. 

Esse curso terá nova
edição em 28 de no-
vembro, com inscrições
prévias. 

Inaugurado em  novem-
bro de 2006. o novo prédio
da ARS amplia suas insta-
lações internas, a fim de
adequar-se a necessidades
de serviços que surgem. 

Várias divisórias foram
instaladas, para dar espaço
reservado às aulas de refor-
ço escolar, biblioteca, sala
de computação, assistente

social, psicólogas e fono-
audiólogas. 

No piso superior estão
sendo instalados vitrôs
para conter chuva e vento.
Estão sendo providencia-
das duas novas divisórias
móveis para utilização
diversificada, uma delas,
para as aulas de alfabeti-
zação de adultos.

Divisórias e vitrôs para melhor atuar

A partir do segun-
do semestre, a ARS
instituiu bolsas para
alfabetização de adul-
tos, curso que mantém
há cerca de dez anos.
A medida que visou
ampliar o número de
alunos e alunas, baseia-
se no compromisso de
pa-gamento de R$ 2,00
reais por aula assistida,
com duração de 90
minutos. Para fazer jus
ao prêmio, o aluno terá
de freqüentar o mínimo
de um mês, o que equi-

vale a R$ 20,00. Se fre-
quentar a todas, em
torno de 16 por mês,
receberá R$ 30,00. É
dada tolerância de 15
minutos para atraso nas
entradas, acima da qual
o aluno perde o direito à
bolsa do dia. 

Estão matriculados
nesse curso 10 adultos,
com idade média de 42
anos, na grande maio-
ria, mulheres. No final
deste exercício, a enti-
dade fará uma avalia-
ção dessa experiência. 

Incentivo à alfabetização 
de adultos

Apoios psicológico e fonoaudiológico
Atendimento psicoló-

gico, para crianças e adul-
tos é oferecido pela enti-
dade, em três dias sema-
nais, inclusive aos sábados
pela manhã. O projeto
‘Altas Emoções’, sema-
nal, reúne as crianças do
reforço escolar, em grupo,
para exercícios de desenho
e dinâmicos (jogos, brin-
cadeiras), sob acompanha-
mento de quatro psicólo-

gas vinculadas ao Clube
das Mães e Pais. Os resul-
tados, em linha de pesqui-
sa, serão apresentados no
final do ano. 

Atendimento fonoau-
diológico é oferecido a
crianças, com a média de
seis casos semanais, com
acompanhamento sequen-
cial. As sessões de atendi-
mento ocorrem duas vezes
por semana.

Alta procura para saber como 

comportar-se em uma entrevista 


