


No mês de Abril aconteceram no SEPI as Formaturas da 10ª Turma de Bombeiros Mirins, 3ª Turma de Policiais Mirins e 
1ª Turma de Recrutas Mirins que concluíram o curso ao longo do ano de 2018. 

São mais 29 adolescentes que receberam o certifi cado de Bombeiro Mirim. Este projeto tem 
como principal meta formar cidadãos conscientes e responsáveis, comprometidos com as 
causas sociais, oferecendo uma opção sadia para aquisição de novos conhecimentos nas 
mais diversas áreas, para que no futuro estejam preparados para enfrentarem situações 
adversas da vida. Foram ministradas aulas de prevenção de acidentes, noções básicas de 
combate a incêndios, primeiros socorros, tipos de nós, salvamentos e animais peçonhentos. 
Também complementaram o curso diversas palestras e visitas como ao Instituto Butantan e 
Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros, ambos localizados na cidade de São Paulo. A 
10º turma de Bombeiros Mirins teve como instrutor o Cabo Merino.

A 3º Turma de Policiais Mirins formou 26 crianças que tiveram inúmeras oportunidades 
de aprendizagem durante o curso, participando de diversas viagens, palestras e eventos; 
dentre eles: Visita à Academia da Força Aérea de Pirassununga, Solenidade em São Paulo 
realizada nas dependências da ROTA; Visita ao Espaço Vivencial de Trânsito na cidade de 
Lindóia; Palestra com o Meritíssimo Dr. Carlos Eduardo Silos de Araújo (Juiz da Vara da In-
fância e Juventude da cidade de Serra Negra); treinamento especial de choque; palestras 
sobre trânsito e Primeiros Socorros. Os Policiais Mirins também participaram de ações de 
conscientização das leis de trânsito e fi zeram uma linda homenagem em comemoração 
ao dia das mães no Lar dos Velhos e Rua Treze de Maio. A 3º turma de Policiais Mirins teve 
como instrutores os Cabos César e França 

A 1º Turma do curso de Recrutas Mirins formou 28 crianças e adolescentes, que tiveram 
a oportunidade de participar de um curso que teve como principal objetivo a promoção 
de ações educativas e o desenvolvimento de atitudes sociais positivas, contribuindo para 
a formação integral das crianças. Complementaram o curso: Visita ao Centro de Aviação 
do Exército na cidade de  Taubaté; Palestras e visitação ao Museu Bernardino de Campos 
com o professor Nelson Machado; Noções de Primeiros Socorros com o Cabo Merino, entre      
outras. A 1º turma de Recrutas Mirins teve como instrutor o Chefe de Instrução do TG 02-001 
de Amparo, Subtenente Vladimir dos Santos Freitas.

Foi uma inesquecível solenidade, principalmente pelas palavras de incentivo e elogios de várias autoridades presentes, 
que emocionaram os formandos e serão lembradas por todos os presentes.   
O SEPI aproveita para agradecer a todas as autoridades e famílias que estiveram presentes nesse momento único e à 
Empresa Química Amparo Ltda por todo apoio dedicado aos Projetos Bombeiro Mirim, Policial Mirim e Recruta Mirim. 
Estendemos também esse agradecimento especial a todos os profi ssionais que fazem esses projetos serem tão im-
portantes para a formação cidadã das crianças e adolescentes: monitoras Jéssica Pereira e Janine e Cabos PM Merino, 
César, França e Subtenente Vladimir do Tiro de Guerra de Amparo. 
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A solenidade de formatura contou mais uma vez com a brilhante partici-
pação da Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do 
Interior 2 da Polícia Militar. Em Campinas, a banda esteve sempre pre-
sente em todos os grandes e importantes eventos, participando com 
garbo e brilhantismo, dando assim realce às diversas solenidades, mere-
cendo destaque como o fato mais portentoso que se destacou até hoje, 
foi à viagem feita ao Japão em dezembro de 2002. 
O SEPI agradece a Banda Regimental de Música do Comando de Policia-
mento do Interior 2 da Polícia Militar por abrilhantar mais uma vez esse 
evento e certamente torná-lo mais especial e  emocionante.
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No dia 25 de abril, o SEPI recebeu a Dra. Tais Moryiama, psiquiatra da infância e juventude e membro da diretoria do Instituto 
Bairral de Itapira, para conversar com os pais a respeito do uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos durante a infância.
Como vem acontecendo nos encontros de pais do SEPI, o público foi muito participativo e os pais certamente aproveitaram a 
oportunidade para tomar maior consciência a respeito da necessidade de equilíbrio no uso que a família costuma fazer dos equi-
pamentos eletrônicos, em especial celulares e vídeo-games.
Dentre as recomendações que a Dra. Tais apresentou, destacamos:
— a radiação vinda das telas pode causar danos à saúde, se em excesso;
— o tempo em demasia usado em atividades com celulares e semelhantes pode favorecer difi cul-
dades em socialização por parte das crianças e adolescentes;
— os jogos virtuais podem acelerar a mente e difi cultar o sono;
— as crianças apresentam comportamento sedentário, fator de risco para a obesidade;
__ o excesso de tempo em aparelhos eletrônicos também prejudica a concentração e atenção; 
entre outros.
O SEPI agradece a Dra. Tais pela sua generosa contribuição e parabeniza os pais e família pelo en-
volvimento e comprometimento com a educação dos fi lhos, participando com assídua frequência 
dos encontros de pais. A união de tantos esforços claramente produzirá excelentes frutos para a infân-
cia e a adolescência de nosso município.
A abertura desta reunião contou com a participação de uma linda apresentação do Coral do SEPI.
O SEPI aproveita para agradecer de forma especial a Maestrina Daniela Lino pelo excelente trabalho 
realizado com o Coral do SEPI.                                          

                                                                          Cristiane Maria Lenzi Beira
                                                                                    Mestre em Psicologia Escolar

    

‘’Durante as últimas duas décadas, o interesse pelo tratamento com aparelho dentário em crianças, antes mesmo da 
adolescência, tem crescido. Esse interesse coincide com o aumento geral de consciência sobre a odontologia preven-
tiva, fazendo com que os pais muitas vezes procurem tratamento para os seus fi lhos em uma idade infantil. A Asso-
ciação Americana de Ortodontistas recomenda que as crianças tenham sua primeira avaliação ortodôntica por volta 
dos 7 anos de idade. Iniciando um tratamento com aparelho dentário nesta idade, torna-se mais fácil diagnosticar e 
tratar potenciais problemas, antes deles se desenvolverem de forma mais séria. A fase da dentição mista é o período 
quando parte dos dentes presentes na boca são de leite e a outra parte é de dentes permanentes. Durante esta fase de 
erupção dentaria, as crianças apresentam um período de crescimento muito ativo, por isso uma nutrição inadequada 
ou a presença de certos hábitos podem contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de dentes mais fracos e 
mal posicionados. Caso ocorra a perda de um dente de leite antes do seu tempo devido, os dentes vizinhos podem 
mover-se para dentro deste espaço, diminuindo o espaço necessário para o dente permanente ou até mesmo, impedir 
a sua erupção.Por isso a avaliação com um especialista torna-se de extrema importância,  já que por ser uma fase muito 
delicada,  pode trazer consequências até a fase adulta.’’

                                                            Dra. Elisa Lopes Craveiro - Técnica Responsável
                                                                Clínico Geral – Especialista em Ortodontia 

O Projeto Crianças Dançantes complementa a rotina de aprendizado das crianças pe-
quenas de maneira lúdica, por meio de atividades e brincadeiras musicais envolvendo 
sons, músicas e movimentos corporais. Nas aulas as crianças aprendem: Percepção: es-
cutar e decorar as músicas; Interpretação: reproduzir com o corpo a canção, sentir a 
história e o que a melodia está contando; Assimilação: a criança irá aprender uma nova 
técnica dançante e percussiva com momentos de concentração estimulando os senti-
dos e a coordenação motora. 
As crianças estão muito felizes e empolgadas por participar desse projeto. São momen-
tos de muito aprendizado e diversão!!
O Projeto está sendo desenvolvido pela Assistente Pedagógica do SEPI – Profª Lívia        
Bonami da Silva.

pais
Dicas aos
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ORIENTAÇÕES SOBRE SAÚDE BUCAL

No dia 28 de maio os alunos que integram a turma de Bombeiros Mirins do 
SEPI tiveram a oportunidade de conhecer o Centro de Memórias do Corpo 
de Bombeiros, localizado em um casarão antigo na Vila Mariana, na cidade 
de São Paulo. O local, que apenas em sua parte estrutural já é repleto de 
história, conta com salas temáticas que apresentam os mais importantes 
trabalhos realizados pelos Bombeiros. 
Nesse mesmo dia os alunos também conheceram as instalações e equipe 
do Canil do Corpo de Bombeiros do Ipiranga. Lá foram recebidos pelos         
atenciosos bombeiros Cb PM Gerson, Sd PM  Seuma e Sd PM Masero, que 
através de emocionantes apresentações, conseguiram demonstrar o quan-
to é efi ciente e imprescindível o emprego e auxilio dos cães em amplas        
situações de salvamentos.

A quarta turma de Policiais Mirins teve a oportunidade de visitar 
em junho o BAEP (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) 
e o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), ambos              
localizados na cidade de Campinas.
Foi um passeio muito envolvente e produtivo, pois as crianças 
participaram com muito interesse e entusiasmo das atividades 
propostas pelos Policiais Militares e assistiram apresentações do 
canil, cavalaria e funcionamento operacional do quartel. 

VISITA DA QUARTA TURMA DE POLICIAS MIRINS AO B.A.E.P.  E COPOM EM CAMPINAS

Alunos do curso Recruta Mirim participaram, no dia 17 de Abril, das comemorações do dia do Exército Brasileiro e da 
Solenidade de Formatura realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada em Campinas. 
Ainda nesse dia, puderam conhecer de perto diversos equipamentos e materiais que o Exército utiliza, além de visitarem 
as instalações da escola onde aprenderam também sobre a rotina dos cadetes. 
Outro momento marcante para os Recrutas Mirins ocorreu no dia 24 de Abril, quando os alunos participaram da  For-
matura de Passagem de Comando da Segunda Região Militar. A passagem de Comando ocorreu no Pátio Sargento 
Mário Kozel Filho, no quartel General do Ibirapuera, em São Paulo. 

Acreditamos que esses projetos realmente fazem a diferença na vida dessas crianças e adolescentes que, com tantas 
oportunidades como essas, aprendem de foram signifi cativa sobre ética e cidadania.

PARTICIPAÇÃO  DOS RECRUTAS MIRINS EM SOLENIDADES DO EXÉRCITO BRASILEIRO

PROJETO CRIANÇAS DANÇANTES PARA OS BERÇÁRIOS e INFANTIL
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PROJETO COMO É GOSTOSO APRENDER!!
O projeto “Como é gostoso aprender” foi desenvolvido no mês de abril, com os objetivos de estimular maior                              
conscientização a respeito da importância dos estudos; Oportunizar maior conhecimento da história de Amparo e do 
Brasil, com enfoque nos direitos e deveres e trabalhar a formação cidadã em relação à preservação das cidades e do 
país, refletindo sobre o efeito das ações do homem no Planeta. 
As crianças e adolescentes são agentes de transformação e se tornarão embaixadores do meio ambiente na medida em 
que temas como este sejam amplamente discutidos, refletidos e mais do que isso, sejam vivenciados por eles.
Sensibilizar as crianças e adolescentes sobre as problemáticas que o Planeta vem enfrentando é oferecer a eles opor-
tunidade de agirem em favor do Planeta e do bem de todos, tanto no presente como para o futuro.
De forma integrada, os subprojetos abordaram os seguintes temas: Construindo Valores – Ser útil e saber fazer                         
escolhas; Deveres; Esforço próprio; A cidade onde vivemos e a Importância dos estudos. Escola da Inteligência – O   
prazer em aprender; Quem se esforça é um vencedor; Aprender a nutrir a inteligência e Determinação. 
No decorrer do Projeto cerca de 100 crianças e adolescentes participaram de uma palestra sobre o tema “A mão que 
usa é a mesma que descarta” ministrada pelo Instituto Akatu. Na palestra foi discutido e refletido sobre o descarte 
consciente de embalagens, um problema sério que  compromete o meio ambiente. Na sequência os alunos elaboraram 
desenhos com frases sobre ações de impacto em relação ao descarte de embalagens e consequentemente sobre a 
melhoria das ações do homem sobre o Planeta.
Os desenhos e frases foram muito criativos. Vale a pena conferir alguns desenhos que foram elaborados pelas crianças 
e adolescentes.
Confira os desenhos e alguns depoimentos das crianças e adolescentes sobre o que aprenderam com os temas desen-
volvidos durante o mês no Projeto “Como é gostoso aprender”.

 Projetos Temáticos
“Desenvolvemos diversos projetos diver-
tidos e educativos que foram e serão úteis 
para a nossa vida. Em Abril desenvolvemos 
o projeto “Como é gostoso aprender” so-
bre o Brasil e sua história, que nos auxiliou 
bastante para compreender a nossa origem 
e na confecção de instrumentos musicais 
com materiais recicláveis, utilizando diver-
sas embalagens. Foi muito divertido e edu-
cativo”.

Marcella Vitória Deledis

 Construindo Valores
“Aprendi muitas coisas importantes 
nas aulas de Construindo Valores que 
me fizeram ver a vida de outro jeito. 
Também compreendi a importância de 
me tornar útil, fazer escolhas corretas e 
cumprir com meus deveres”. 

Enzo Brunelli Denofrio 
11 Anos

 

Escola da Inteligência
“Na Escola da Inteligência aprendi muitas 
coisas de um jeito diferente e divertido. 
Aprendi também como é importante nutrir 
nosso cérebro e a importância do esforço 
para me tornar uma pessoa melhor.
Agradeço em nome de todos os alunos essa 
oportunidade e a possibilidade de com-
preender o mundo desse modo”.

Sophia Silva dos Reis
10 Anos

 

Sala Ambiente

Na sala ambiente aprendemos diversas 
atividades que nos auxiliam na vida diária. 
Uma das atividades que mais gostei na 
sala ambiente foi à leitura do livro “A boa 
sorte” que conta a história de dois cavalei-
ros em busca de um trevo e do esforço de 
cada um, bem como o cuidado com o meio 
ambiente. Também gosto muito do Proje-
to Acompanhando a Escola, pois, estamos 
tendo a oportunidade de aprender a partir 
do tema do mês a ortografia de uma manei-
ra divertida.”

Thaíssa Mayara Giacheto
13 Anos
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Distribuição Gratuita

No dia 28 de julho o SEPI participou do 7º Movimento Você e a Paz que teve 
início com as crianças e adolescentes dos Projetos Bombeiro, Policial e Recruta 
Mirim na Caminhada. Na sequência houve a elaboração e execução da Gincana 
“Juntos pela Paz” no período da tarde e à noite, abrilhantando o evento a linda 
apresentação dos alunos de Canto e  Coral .
Certamente foi um dia marcante para as crianças e adolescentes e também para 
todos do SEPI.
O SEPI parabeniza os organizadores e idealizadores do evento e se sente muito 
honrado em participar de um evento que aborda um tema muito importante 
para todos: a PAZ!

PARTICIPAÇÃO DO SEPI NO 7º MOVIMENTO VOCÊ E A PAZ


