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LEÃO MIRIM 
Centro para Crianças e Adolescentes 

Jornal Leão Mirim  comemora  
10 anos 
 
Tem um acontecimento importante no Jornal Leão Mirim? 

R: Sim, esse mês o Jornal completa uma década, 10 anos. 

Quando, onde e por que foi criado? 

R: O Jornal Leão Mirim, foi criado em 01 de maio de 2009, no CCA Leão XIII 

“Sonia Vidigal”, pela equipe pedagógica, crianças e adolescentes. 

A ideia surgiu, com a intenção de integrar e divulgar os acontecimentos do C. S. 

Leão XIII para as famílias dos usuários, aos colaboradores, parceiros e comuni-

dade. 

No CCA onde atendemos 130 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, 

para eles o jornal tem um grande poder de elevar o sentimento de pertencimen-

to, pois permite que eles entendam a relevância do trabalho individual para a 

eficiência do grupo. É uma das ferramentas que resgata a importância da leitu-

ra, motiva a escrita, a construção de texto, incentiva a pesquisa e o debate com 

assuntos de interesse público, exercendo  o papel social na divulgação das cam-

panhas, cursos, eventos, etc. 

Quanto a periocidade do jornal? 

R: O jornal é editado no mínimo duas vezes ao ano, sendo o primeiro em maio 

devido ao aniversário da nossa entidade.  

Depoimentos dos educandos 

O Centro Social Leão XIII programou um projeto, que até os dias de hoje dura 10 

anos e foi nomeado de “Jornal Leão Mirim”. Neste projeto fornecemos 2 jornais 

por ano, contendo informações sobre tudo o que aconteceu no ano, histórias do 

CCA e notícias novas. É distribuído para as famílias e comunidade. 

O intuito desse projeto é educar e informar os leitores, isso também ajuda as cri-

anças e adolescentes a desabafar suas vivências. A matéria principal que é ga-

rantida em todos os jornais é mostrar as atividades feitas pelos adolescentes e 

crianças. 

(Victor Gutierrez, 12 anos) 

Nesse projeto que trabalhamos há 10 anos, todos nós cooperamos para criar in-

formações preciosas para o  Jornal Leão Mirim. 

(Fernanda Le Senechal, 13 anos) 
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Novidade 

Acompanhe a versão do Jornal Leão 
Mirim online. 

Acesse nosso Facebook: 

          /CCALeãoXIII 

Comunidade Santa  

Maria Goretti 

Catequese 

Sábados às 15h00 

Missa  

Sábados às 17hoo 

Agradecimento às              

voluntárias Gleice e Josefa 

que colaboraram com a rea-

lização de palestras e ofici-

nas direcionadas às famílias 

do CCA Leão XIII. 



 

 

O CCA Leão XIII mantém 

parceria com as empre-

sas do Grupo Lirium—

Coleta e reciclagem de 

óleos e gorduras vegetais 

SAÚDE - DENGUE 

Trabalhamos no mês de março a importância de combatermos o mosquito Aedes 

Aegypt, evitando assim as doenças Dengue, Zica e Chikungunya. 

Os educandos trabalharam de forma lúdica, por meio de confecção de jogos de 

tabuleiro e também produzindo textos, usando a literatura de cordel.  

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE LATINHAS DE 
ALUMÍNIO E ÓLEO USADO 

CORDEL PARA CONSCIENTIZAÇÃO 

Colaborar para um mundo melhor é 

muito simples: recicle! 

Reciclar quer dizer: reaproveitar, reuti-

lizar. Ao utilizar menos recursos natu-

rais da Terra, teremos um menor consu-

mo de energia, menos lixos e uma redu-

ção na poluição, além do fato de que a 

indústria da reciclagem gera emprego e 

riqueza para o país.  

O Centro Social Leão XIII lançou uma 

campanha de arrecadação de latinhas 

de alumínio.  

Doe-nos latinhas, pois elas serão des-

cartadas corretamente e a renda das 

vendas será revertida para ações de me-

lhoria dos projetos da entidade que 

atendem crianças, jovens e idosos. 

Você também pode doar  óleo de cozi-

nha e gorduras vegetais usados, pois 

eles são reciclados e retornam para nos-

sa entidade como produtos de limpeza. 

Jogar o óleo na pia, em terrenos baldios 

ou no lixo acarreta fins desastrosos 

além de ser crime ambiental. Estudos 

indicam que 1 litro de óleo vegetal, pode 

contaminar centenas de litros de água.  

Participe dessas campanhas. O meio 

ambiente agradece! 

ATIVIDADES DESENVOLVI-

DAS NO MÊS DE MARÇO 
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Xô, mosquito! 

 

O mosquito ele nos pica 

E logo vai transmitir 

Quanto mais rápido a doença se espalha 

É difícil, resistir 

 

Quando a gente fala “para” 

Ele não escuta a nossa voz 

Esse mosquito é ligeiro 

E também muito veloz 

 

Temos que seguir em frente 

O aedes acha que vai nos afrontar 

Ele é muito resistente 

Mas nós vamos eliminar 

 

Nós vamos parar 

De o alimentar 

Deixando sem água parada 

Nós vamos derrotar 

 

O mosquito não pensa 

Nem um pouco na gente 

Quando estamos chorando 

Ele fica contente 

 

O mosquito suga 

Todo nosso sanguinho 

Enquanto estamos fracos 

Ele está bem gordinho 

 

Quando você deixa 

A água no pneu se acumular 

O aedes chega perto 

E vai se admirar 

 

Não vamos dar essa folga 

O aedes chegou chegando 

Porque ele está por aí 

E continua matando 

 

Combata o mosquito 

Vamos eliminar 

Trabalhando todos juntos 

Vamos com ele acabar 

 

 

Arthur Gabriel, 11 anos 

Jogo de tabuleiro “Todos contra a 

dengue”, confeccionado pela turma 

menor 

Palestra sobre a Dengue com a agente 

de saúde Gleice Cristina, mãe da ado-

lescente Fernanda. 

 

 



 

 

ACONTECE POR AQUI... 

OFICINA DE INFORMÁTICA 

Esse ano iniciamos a Oficina de Informática Básica para os adolescen-

tes do CCA. Para dar início contamos com  4 turmas de 8 educandos 

que estão aprendendo noções básicas do Windows e Office. 

“Na oficina de informática a gente aprendeu o que vai ser importante 

para o nosso futuro, porque hoje em dia, qualquer empresa exige um 

curso de informática. Aprendemos a utilizar o Word, formatar textos 

e utilizar o teclado sem olhar. O CCA se preocupa com o nosso futu-

ro.”  (Ana Luiza - 11 anos,  Cintia - 10 anos,  Rebeca - 13 anos 

e Sophia Lucindo - 11 anos) 

PROGRAMA TURMA LEGAL 

O programa Turma Legal é uma iniciativa do Comunicação e Cultura, uma organização educativa sem fins lucrativos ou 

religiosos. As atividades objetivam o fortalecimento da empatia, cooperação, resiliência e autocuidado. 

Ser uma pessoa legal é respeitar os outros, assim como suas opiniões, saber dosar na hora que for brincar, se comuni-

car, conhecer novas pessoas e saber lidar com elas, porque elas podem ser tímidas ou extrovertidas. É isso que esta-

mos aprendendo participando do programa Turma Legal. Ele faz com que nós compartilhemos mais as coisas e tam-

bém nos faz enxergar os outros de outra forma como na brincadeira da teia da aranha que era para falar as qualida-

des dos outros e na atividade dos elogios. Nós aprendemos a ser uma turma legal! (Catarina, 14 anos) 

SOLENIDADE DE TROCA DE TURMAS 

Proporcionamos aos pré-adolescentes uma cerimônia de troca de turmas, onde as crianças que completaram 10 anos 

mudam de turma, dos “menores” para “maiores”, dando um passo importante à essa nova etapa.  

Me senti muito feliz quando subi pra turma maior, porque tantos anos nos menores e eu me acostumei, porque era 

legal. Subimos por causa do nosso comportamento, por respeitar e pela idade. No dia me senti muito feliz, emociona-

da, agora que estou nos maiores, está sendo legal, divertido, também estou mudando e aprendendo muita coisa. 

(Cintia, 10 anos) 

Subir pros maiores foi muito legal, porque os passeios são muito mais divertidos e também tem mais jogos. Fui acolhi-

do muito bem na turma maior e também tive mudanças no meu comportamento. (Daniel Fernandes, 10 anos) 

PROJETO HORTA VERTICAL 

Através desse projeto proporcionamos vivenciar o contato direto 
com o meio ambiente natural, conhecendo técnicas de plantio. 

A horta, pra gente, é muito importante, pois com ela a gente 

aprende a dar valor à natureza. Bom, cuidar de um ser humano 

é difícil. E cuidar de um ser vivo que não fala?  

Pra gente que cuida da horta é gratificante, pois a gente acom-

panha cada passo da planta. Para cuidar de uma horta precisa 

ter muita responsabilidade, amor, cuidado, carinho e tempo.  

Quando estamos trabalhando com a horta, esquecemos dos pro-

blemas. Você deve estar se perguntando o por que. Porque isso é 

uma terapia e ao mesmo tempo você está conectado com a natu-

reza. Além disso, tudo o que plantamos é para o nosso consumo. 

(Mirelly, 12 anos e Isabely Cristina, 13 anos) 
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Ilustração: Keyla 

Ilustração: Kauê Galvão e Eliana 



 

 

ENEM 2019 

INSCRIÇÕES DE 06 A 
17 DE MAIO 

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) avalia o desempenho do 
estudante e colabora para: 

 Autoavaliação 

 Acesso à Educação Superior: 

Sisu | Prouni | Instituições Portu-
guesas 

 Acesso a financiamento e apoio 
estudantil: Fies | Prouni 

 Desenvolvimento de estudos e 

indicadores educacionais 

Fazer a inscrição corretamente é 
essencial para o seu sucesso. 
Não deixe para a última hora! 

Período: de  6 a 17 de maio 

Onde: Sistema Enem  - site: https://

enem.inep.gov.br  

Taxa: R$ 85,00 (pagamento de 06 a 

23 de maio, nas Agências bancárias 

casas lotéricas e agências dos correi-

os) 

Acompanhe sua inscrição. Até 17 de 

maio você pode: 

 Atualizar dados de contato; 

 Trocar o município de provas; 

 Mudar a opção de língua estran-

geira; 

 Alterar atendimento especializa-

do e/ou específico. 

As provas serão aplicadas em dois 

domingos de Novembro: 

 Dia 3 

 Aplicação das provas de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias / Reda-

ção / Ciências Humanas e suas Tec-

nologias 

 Dia 10 

 Aplicação das Provas de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias / Mate-

mática e suas Tecnologias 

 

Fique ligado!  

Os adolescentes do CCA, hoje jovens, deram continuidade aos estudos e ingressa-

ram em ETECs e Universidades, por esforço e dedicação, alcançando as médias 

necessárias. 

Leonardo e Jonas Leticia 

Marcella Kelly Ivan 

Felipe Caíque 

AS HISTÓRIAS DE SUCESSO CONTINUAM…  

LEÃO MIRIM 
Centro para Crianças e Adolescentes 

CADERNO ESPECIAL 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial
https://enem.inep.gov.br/


 

 

O Centro Social Leão XIII comemora nesse 1º de maio, 78 anos 

de trabalho exercido na comunidade. 

Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, funda-

da por Dona Edith Junqueira de Azevedo Marques em 

1941, ainda hoje desenvolve seu trabalho de promoção social 

em várias unidades e projetos na região da Vila Maria atenden-

do mais de 950 pessoas diariamente. 

Missão 

Promover o desenvolvimento integral da criança, do adolescen-

te e do idoso, por meio de uma abordagem holística, focando 

aspectos de educação, saúde, esporte, arte e cultura, visando 

uma melhoria na qualidade de vida e resgate da cidadania.  

Visão 

Colaborar para uma sociedade mais justa, humana e igualitária, 

de forma que possamos promover oportunidades de convivên-

cia familiar e oportunidades no mercado de trabalho para as 

pessoas atendidas na comunidade, facilitando sua integração 

junto à sociedade.  

PROMESSAS DO JUDÔ 

78 ANOS DO CENTRO SOCIAL LEÃO XIII SOB NOVA DIREÇÃO 

O CCA Leão XIII tem investido na oficina de Judô, pois acredita que esse esporte contribui para a disciplina, o 

autocontrole e incentiva a prática como um bem para o corpo e a mente. 

Em parceria com a Associação de Judô Belarmino, temos dois atletas federados que tem se desatacado nas 

competições: Matheus Henrique de Souza Lacerda, de 11 anos e Cintia Lais Apaza Quito, de 10 anos, sob orien-

tação do Sensei Márcio Belarmino. 

Apesar de iniciantes no judô, ambos tem tido um desempenho elevado e são promessas do esporte. 

No judô não só aprendemos a lutar. 

Aprendemos a disciplina uns com os ou-

tros, nos colocamos em forma e com isso 

ficamos mais fortes e resistentes”.  

(Gabriel Alves, 13 anos) 

Foto da atual diretoria: José Pacheco, Maria Augusta, 

Edna e Marlon 

 

 



 

 

Centro Social Leão XIII 

“Desde 1941 a serviço da 

comunidade” 

Centro para Crianças e 

Adolescentes Leão XIII 

 

Rua Sargento Agostinho 

Ferreira, nº 729—V. Maria Alta 

Tel.: 2631-0629 

    

   cjelaoxiii@gmail.com 

    www.csleao13.org.br 

  /CCALeãoXIII 

 2631-0629 

 

CULINÁRIA—PÃO DE MEL 

Ingredientes: 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

½ xícara (chá) de chocolate em pó 

1 xícara (chá) de açúcar mascavo 

2 colheres (chá) de fermento em pó   

ou bicarbonato 

1 colher (chá) de canela em pó 

1 colher (chá) de cravo em pó 

2 xícaras (chá) de leite 

1 xícara (chá) de mel 

Chocolate fraccionado para banhar 

 

Modo de preparo: 

Coloque os ingredientes numa vasilha 

e misture à mão até a massa ficar leve. 

Unte uma forma ou as forminhas pró-

prias para pão de mel apenas com mar-

garina, despeje a massa e leve ao forno 

médio por 30 a 40 minutos. 

Após esfriar, desenforme e corte qua-

drados e, se desejar, recheie a gosto. 

Derreta o chocolate fraccionado em 

banho maria ou no micro-ondas e ba-

nhe os pães de mel. Deixe escorrer 

bem e coloque sobre uma superfície 

coberta com papel manteiga até esfriar 

completamente. 

 

Sugestão de recheios: doce de leite, 

brigadeiro, prestígio e licor. 

 

Essa receita fez parte da oficina de 

páscoa dada às famílias, sendo dire-

cionada pela Sra. Josefa P. da Silva, 

funcionária do NCI Leão XIII “Edith 

de Azevedo Marques”. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

08/maio (4ª feira)  

Dia das Mães no CCA Leão XIII 

Às 19h00—apenas para matricula-
dos no CCA 

17/maio (6ª feira)  

Troca de faixas do Judô 

Às 19h00 na Associação de                      
Judô Belarmino 

08/junho (Sábado)  

Festa Junina do Centro Social  

Leão XIII 

Das 11h às 16h30 no espaço do CEI Vila 
Maria Alta 

Rua Sobral Júnior, 400—Vila Maria Alta 

Feliz Dia das Mães! 

 

 

Ilustração: Luciano 


