


Neste ano o cenário escolhido para o teatro do SEPI foi um rancho. O Rancho “Cada um na sua”. Esse rancho não era 
muito animado, os animais viviam quietos, com receio de levar coices do cavalo Fortão. Até que um dia receberam a visita 
de uma estranha ave, que tinha vindo de muito longe, para lhes contar a história de um pequeno príncipe  e trazer de 
volta a alegria do rancho e até mudar o seu nome para “Rancho Tamo Junto”!
 O SEPI recebeu, ao longo de 14 apresentações, aproximadamente 12 mil visitantes, entre alunos das redes pública e 
particular e comunidade em geral. Foram 55 escolas de Amparo, Serra Negra, Morungaba, Pedreira, Tuiuti e Pinhalzinho.
Parabéns artistas, dançarinos, professores, funcionários, parceiros e patrocinadores! 
O SEPI aproveita para agradecer a Priscila Beira e os alunos e professores do Conservatório Integrado que há alguns anos  
abrilhantam os espetáculos do SEPI.
Valeu a pena o esforço e a dedicação! Confiram as fotos do espetáculo e algumas mensagens enviadas pela Sra. Maria 
Inês Rosasco, Presidente da Associação Guarda Mirim de Amparo, de  alunos que prestigiaram o espetáculo. Nosso mui-
to obrigada a  Associação Guarda Mirim de Amparo pelo trabalho que realiza com os jovens de Amparo e pelo trabalho 
realizado a partir do teatro que resultou em  lindas mensagens para o SEPI.  

TEATRO DO SEPI 2019

“Os temas: trabalho em grupo, empatia e respeito são bastante 
trabalhados pela Guarda Mirim e a peça de teatro com essa men-
sagem de que devemos ter empatia e saber trabalhar em grupo re-
força o que aprendemos. Cada peça de teatro produzida pelo SEPI 
passa algo diferente e uma lição a ser seguida, o que é algo valioso, 
pois de certa forma nos ensina a sermos melhores e aprendermos 
a conviver de maneira boa em sociedade, seja desde a criança, até 
o adulto”.

Gabrielly Ap. de Campos Costa
Aluna da Guarda Mirim
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“Nessa apresentação podemos notar como o valor da empatia, do 
amor ao próximo e do respeito são importantes em nossas vidas e 
que são coisas que jamais devemos abrir mão.  É muito bom saber 
que essas ideias estão chegando para as crianças, pois, muitas vezes 
é através dessas peças que as crianças irão se conscientizar e levar 
à prática para uma infância mais feliz e saudável. O SEPI faz parte 
da nossa infância e somos gratos pela visita e por poder ver que es-
tão fazendo seu trabalho com excelência. Deixo aqui o meu sincero 
obrigada, vocês são incríveis”.

Patrícia de Souza Vitor 
Aluna da Guarda Mirim
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PROJETOS BOMBEIRO, POLICIAL E RECRUTA MIRIM

No mês de Outubro, os alunos do 
Projeto Policial Mirim realizaram uma 
inesquecível visita ao GATE (Grupo 

de Ações Táticas Especiais) localizado na cidade de São 
Paulo. O Grupo de Ações Táticas Especiais, GATE, é um 
grupamento policial de operações táticas especiais da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e um dos mais 
modernos grupos de táticas especiais do país. Nessa 
visita os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
toda a estrutura e rotina dos policiais que pertencem a 
esse grupamento e também o “Parque Estadual Alber-
to Loefgren” que é um lindo bosque e fi ca localizado ao 
lado da sede do GATE. Realizaram diversas atividades, 
entre elas rapel e tirolesa e se divertiram bastante. 
Gostaríamos de deixar nosso profundo agradecimento 
a todos os policias que nos receberam e acompanharam 
essa visita de maneira tão atenciosa. 

Os alunos do Projeto Recruta Mirim 
do SEPI contaram com algumas aulas 
especiais nos últimos meses, entre 

elas as aulas com os temas “Prevenção a acidentes”, 
“Primeiros Socorros” e “Animais Peçonhentos e vene-
nosos”, ministradas pelo Cabo PM Leonardo Merino. 
Outra aula importante também foi sobre “Prevenção 
ao uso de drogas”, onde o policial Cabo PM César fez 
profundas refl exões acerca do tema. 
Não podemos esquecer também das aulas com o esti-
madíssimo professor Nelson Machado, que está sem-
pre enriquecendo o projeto com seu vasto conhecimen-
to acerca da nossa história, e dessa vez falou sobre a 
“História da cidade de Amparo” e “Revolução 
Consitucionalista”.  
Agradecemos a todos esses professores por propor-
cionarem momentos de signifi cativos aprendizados 
aos alunos do Projeto Recruta Mirim.

Os alunos da décima primeira turma de Bombeiros Mirins se despediram do Instrutor Cabo PM 
Leonardo Carlos Merino, que após vários anos de dedicação ao Projeto Bombeiro Mirim do SEPI en-
cerrou suas atividades a frente do mesmo. 
“Merino, sabemos que é graças a você que pudemos nos aprimorar, e ter bases para escolhermos 
nossos caminhos com segurança e estarmos mais preparados para diversas situações que a vida 
venha nos colocar. 
Nosso mais sincero obrigado, e que todo seu esforço seja recompensado com muita alegria nessa 
nova fase em sua vida. 
Tenha a certeza de que marcou e transformou as nossas  vidas e  de tantos alunos que passaram pelo 
curso ao longo desses anos que você conduziu de maneira brilhante”. (alunos da 11ª turma de BM – 
2019).
Cabo Merino o SEPI aproveita para agradecer de  forma muito especial todo seu trabalho, dedicação 
e compromisso com o Projeto Bombeiro Mirim. Receba a gratidão do SEPI, nossa admiração e respei-
to. Muito sucesso nesse seu novo caminho. 
Obrigado!!

POLICIAIS MIRINS
 REALIZAM VISITA AO GATE

HOMENAGEM AO INSTRUTOR DO CURSO DE BOMBEIRO MIRIM
 CABO PM  LEONARDO MERINO



O SEPI sempre priorizou incentivar a leitura,  criando o hábito de leitura por meio do desenvolvimento de projeto 
específico intitulado  Livro Amigo. Sabemos que a leitura aumenta a imaginação, desenvolve a capacidade criati-
va, promove melhorias na habilidade linguística, trabalha as emoções das crianças e as ajuda a aprimorarem suas 
habilidades comunicativas.
Semanalmente todas as crianças e adolescentes do SEPI estão em contato com a leitura. De formas variadas e 
prazerosas todos convivem  com  os livros e com os diversos usos sociais da língua escrita. 
Para as crianças pequenas são utilizados métodos de contação lúdica de forma que embarquem no mundo da 
imaginação vivendo aventuras com os personagens da história apresentada.
O Projeto  acontece tanto na Biblioteca do SEPI como ao ar livre e nas salas de aula.

O projeto Teatro do SEPI, neste ano, apresentou a peça “ Um coice aqui... outro ali...”, com o objetivo de estimular o uso 
da empatia e da gentileza nas relações sociais.
Aproveitando, então, a ocasião, podemos refletir a respeito desses temas no contexto familiar, em especial, na forma 
como os pais se relacionam com os filhos.
A educação dos filhos acontece, principalmente, durante as relações com seus pais, quando incorporam comportamen-
tos, valores morais e crenças. Por isso é muito importante vigiar a forma como lidamos com nossos filhos, para garantir 
que valores como a empatia e a gentileza sejam vivenciadas e desenvolvidas.
Podemos praticar a empatia:
  *   Não desvalorizando as opiniões e sentimentos dos filhos, compreendendo que eles se encontram em fase de vida 
diferente da nossa e merecem consideração pelo que pensam e sentem;
  *   Não cobrando dos filhos atitudes que para nós podem parecer simples, mas para eles, que ainda estão em processo 
de amadurecimento, podem ser muito difíceis de serem praticadas;
  *   Não desfazendo das conquistas dos filhos, por mais simples que sejam, mas estimulando-os a continuarem em busca 
de crescimento.
Podemos praticar a gentileza:
  *   Utilizando palavras suaves e educadas na hora de pedir um favor aos filhos;
  *   Cuidando para não alterar o tom de voz no momento de corrigir um comportamento, evitando gritos e palavras 
inadequadas;
  *   Garantindo que expressões como “ desculpa”, “obrigado” e “por favor” sejam comuns no ambiente familiar.
Atitudes e cuidados como esses certamente promoverão um ambiente familiar distante da grosseria e de “coices” como 
o cavalo “Fortão”, da história do teatro, costumava dar.
Menos grosseria, mais empatia e gentileza em nosso lar!

Cristiane Maria Lenzi Beira
Mestre em Psicologia Escolar
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PROJETO LEITURA – LIVRO AMIGO

pais
Dicas aos
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ESPAÇO  DOS ADOLESCENTES
ENCONTROS ESPECIAIS

PROJETO COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM

Neste ano, o Projeto Pensando no Futuro, desenvolvido com os adolescentes teve a  honra e a alegria de receber a visita 
de ex-alunos do SEPI. Isabele de Moraes, hoje com 25 anos, formada em Biomedicina; Iago de Jesus Oliveira de  Souza 
com 23 anos, formado em Administração de Empresas  e cursando MBA em Logística e Clóvis Barbosa Filho, com 22 
anos , cursando o último semestre de Arquitetura.
Foram encontros especiais que propiciaram estreitamento de vínculos com nossos adolescentes a partir das trajetórias 
e experiências de  vida, trabalho e principalmente do reconhecimento de todos pela contribuição e gratidão pelo SEPI.
O SEPI agradece e tem muito orgulho desses jovens que são exemplos de dedicação, persistência e admiração.

Os adolescentes do SEPI foram convidados pela Escola Municipal Raul de Oliveira Fagundes a participar dos grupos 
interativos do Projeto Comunidade de Aprendizagem desenvolvido em parceria com o Instituto Natura. O projeto é ba-
seado em um conjunto de atuações educativas de êxito voltadas para a transformação educacional e social, que começa 
na escola, mas integra tudo o que está ao seu redor.
Os adolescentes interagem com grupos de alunos, como forma de assegurar que todos os alunos do grupo participem  
e contribuam solidariamente com a resolução de uma tarefa, contribuindo para a melhoria dos resultados acadêmicos, 
as relações interpessoais e a convivência.

“Foi uma experiência maravilhosa e 
com certeza inesquecível. Superou 
minhas expectativas, pois, estar ali 
auxiliando as crianças e vendo uma 
ajudando a outra foi muito gratifi-
cante. Isso despertou em mim um 
grande interesse de ensinar e quem 
sabe até seguir a profissão de pro-
fessora.”

Franciele Mendonça da Silva 
                                            15 anos

“Achei uma experiência muito in-
crível. A interação foi melhor do 
que eu imaginava. Acredito que as 
crianças também gostaram muito. 
Fiquei muito feliz ao vê-los apren-
dendo e ensinando também uns 
aos outros. Quero voltar sempre!”

Juliana Teresa Eloy 
                                            17anos



ESPORTES  NO SEPI
FUTEBOL NO SEPI

GINÁSTICA RÍTMICA NO SEPI

Que o futebol é a paixão nacional, nós sabemos! Desde muito pequenos os meninos e 
também meninas adoram jogar futebol, além de ser uma ótima opção de atividade que 
auxilia as crianças na parte do desenvolvimento físico, contribui também para o  desen-
volvimento psicológico, pois auxilia na socialização, ajuda a desenvolver a autoestima e 
autoconfiança , diminui a probabilidade de problemas de cognição e socialização, além de 
fazer com que a criança se sinta aceita e pertencente a um grupo social, melhorando as suas 
habilidades sociais.
Por esses motivos, o SEPI introduziu futebol para todos os meninos desde a idade de 6 anos. 
Essa modalidade já existe no SEPI,  há muitos anos, mas não abrangia todos os meninos.
Para que essa conquista fosse possível, o SEPI conta com a generosa contribuição da UNI-
MED Amparo que comprou nossa ideia e nos ajuda mensalmente a realizar essa atividade 
para  21 times de meninos de 6 a  13  anos.  São 273 alunos que treinam e se dedicam ao 
esporte toda semana.
O SEPI agradece a UNIMED por ser nossa parceira e nos ajudar a proporcionar mais esportes 
para nossas crianças e  aos professores Otávio e Vinícius pelo carinho e competência na         
realização das aulas de futebol e também a Professora Rosilene que se dedica ao SEPI minis-
trando aulas de futebol, vôlei e ginástica rítmica.
Recebam nosso muito obrigado!!

Há alguns anos o SEPI oferece para as meninas o curso de Ginástica Rítmica. A principal característica da ginástica é a reunião 
de elementos da Ginástica Artística com  balé, dança e o uso de acessórios como fitas, arcos e bolas. Tem como objetivo 
praticar a expressão corporal por meio de movimentos harmônicos e sincronizados com uma música e com os aparelhos, 
formando assim o ritmo. Praticar ginástica pode trazer inúmeros benefícios para o corpo e para a saúde como:  coordenação 
motora e controle corporal; fortalecimento dos músculos; aumenta a flexibilidade e autoestima.
Neste ano participaram do curso de Ginástica 99 meninas de 6 a 12 anos.
O SEPI  agradece a dedicação da Professora Rosilene e parabeniza pelo excelente trabalho que realiza na Instituição.
             

“Eu gosto muito das aulas 
de esporte. 
Nós aprendemos circuitos, 
brincadeiras, atividades 
físicas e jogamos com os 
amigos. Cada dia o 
professor trás mais brin-
cadeiras novas e é muito 
legal.”

Murilo Costa da Silva 
 7 anos

 
                                            

     “Gostamos muito das aulas de ginástica.
       Toda aula aprendemos um movimento diferente.
      A professora é legal, ensina bem  e temos várias amigas que também      
      gostam de ginástica.”

Anna Júlia Barboza Pascuci – 7 anos
Anna Luiza Barboza Pascuci – 7 anos

Alice de Assis Vicente – 7 anos
Juliana da Costa Soato – 8 anos

Kamilli Vitória Ferreira – 9 anos



ATUAL DIRETORIA DO SEPI

Presidente – Ana Maria Veroneze Beira
Vice-Presidente – Priscila Machado Beira
1º secretário – Maria Cristina G. de A. Spartano
2º Secretário – Carmem Lúcia Machado 
1º tesoureiro – Antonio Ricardo Beira
2º tesoureiro – Lucimara das Neves
Provedor – Jorge Eduardo Beira
CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS - CAEF
Waldir Beira Junior
Lêda Maria Cerqueira Jorge
Antonio Carlos Rodrigues

Ao término de mais um ano, agradecemos a todos que estiveram 
conosco, neste ano de 2019; diretoria, funcionários, voluntários, 

amigos, doadores, crianças e familiares.
Rogamos também a Jesus, que sua mensagem de amor envolva os 

corações, proporcionando a cada um, paz, alegria, esperança, 
saúde e felicidade.

Feliz Natal, Feliz Ano Novo!
Ana Maria Veroneze Beira - Presidente do SEPI
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