
No dia 20/06/2013 rece-

bemos  com alegria a Visita 

do Conselho Tutelar, re-

presentado pela Conselhei-

ra Maria do Céu, os pais 

que estiveram presente 

puderam tirar suas dúvidas 

sobre Direitos e Deveres. 

 

Segue alguns dos artigos  

do Estatuto da Criança e 

Adolescente que foram 

abordados: 

  Art. 22.  Aos pais in-

cumbe o dever de susten-

to, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-

lhes ainda, no interesse 

destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as  

determinações judiciais. 

Art. 70.  É dever de to-

dos prevenir a ocorrência 

de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do 

adolescente. 

Art. 98.  As medidas de 

proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos 

reconhecidos nesta lei fo-

rem ameaçados ou viola-

dos: 

I – por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; 

II – por falta, omissão ou 

abuso dos pais ou respon-

sável; 

III – em razão de sua con-

duta. 

 

 

O lugar onde se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, 

quadros, programas, horá-

rio, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente. 

Gente que trabalha; gente 

que estuda, se alegra, se 

conhece, se estima. 

O diretor é gente, o coor-

denador é gente, o profes-

sor é gente, o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez 

melhor, na medida em que 

cada ser se comporte como 

colega, como irmão. 

Nada de “ilha” cercada de 

gente por todos os lados. 

Nada de conviver com as 

pessoas e, descobrir que 

não tem amizade de nin-

guém. 

Nada de ser como tijolo 

que forma parede, indife-

rente, frio só... 

Importante na escola não é só 

estudar, é também criar laços 

de amizade, é criar ambiente 

de camaradagem, é conviver, é 

ser amarrado nela. 

Ora, é lógico... 

Numa escola assim vai ser fá-

cil estudar, crescer, fazer 

a m i g o s ,  e d u c a r - s e ,             

SER FELIZ. 

É por aqui que podemos come-

çar a melhorar o mundo. 

Paulo Freire 
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Aconteceu no 

INTEGRARTE... 

Agradecimentos: 

 A todos os pais que par-

ticiparam das reuniões 

mensais. 

 Psicóloga Anapaula que 

Palestrou e orientou 

nossos pais. 

 Sra Akemi Oba, que 

tocou instrumento Koto 

para as crianças. 

 A todos que fazem par-

te da  nossa “Equipe” 

pelo desempenho nos 

projetos realizados. 

  Art. 56.  Os dirigentes 

de estabelecimentos de 

ensino fundamental comu-

nicarão ao Conselho Tute-

lar os casos de: 

  I – maus-tratos envolven-

do seus alunos; 

  II – reiteração de faltas 

injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os re-

cursos escolares; 

  III – elevados níveis de 

repetência. 
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     2° Semestre  

      continuaremos!!!  

 

 

Aconteceu no INTEGRARTE... 

Sugerimos também... 

Filme: 

 Universidade Monstros 

Gênero: Infantil 

 

Gibiteca Henfil  

Localizado no bairro Liberdade, dentro do Cen-

tro Cultural São Paulo, o espaço abriga uma cole-

ção com mais de 10 mil títulos de quadrinhos, gi-

bis, periódicos e livros sobre HQ. Na programa-

ção cultural, há oficinas, palestras, exposições, 

exibição de filmes e jogos. 
Centro Cultural São Paulo: R. Vergueiro, 1.000 - 

Liberdade - Centro. Telefone: 3397-4002 

Boas Férias! 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

 

As crianças são melhores com vocês 

e por vocês... 

Aproveitem nessas férias para curtir 

momentos agradáveis com seus pe-

quenos e altinhos. 

Quem sabe ler um bom livro, um pi-

quenique até mesmo no quintal de sua 

casa ou da vovó. 

O cinema pode ser a sessão da tarde 

com direito a pipoca... 

São nas pequenas ações que deixa-

mos os melhores resultados. Abusem 

da criatividade! 

 

Sugestão: Férias!!! 

http://www.lasalle.edu.br/

saopaulo 

É preciso saber viver... 

Amando, respeitando, cooperando, unindo-se, com-

partilhando e muito mais. Isso chama-se 

“VALORES PARA A VIDA”. 

Dando continuidade ao Projeto Valores, cultive sua 

sementinha... as professoras apresentaram um tea-

tro “A semente da verdade”. Foi um show! 

 

http://www.cinemark.com.br/filmes/universidade-monstros/4019
http://guia1.folha.com.br/guia/passeios/historiaecultura/729075/gibiteca_henfil?free_ticket=yes&sr=51

