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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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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. 


