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Tudo foi uma grande surpresa. De repente, escolas e universidades 
fechadas. Muitos professores começaram a se desdobrar para descobrirem 
como ensinar a distância, sem nunca ter aprendido. Foram colocados em 
plataformas online que não conheciam, sem mencionar a difi culdade de 
muitos em lidar com a tecnologia. Num curto espaço de tempo, professores 
foram movidos a guardar os seus antigos saberes na gaveta e abrir suas 
janelas virtuais em prol de uma causa maior, que não pode e não deve 
ser interrompida: o aprendizado. Precisou uma pandemia para que muitos 

compreendessem que a escola ou universidade não é só um prédio. O papel do professor voltou a 
ser valorizado pelos familiares e responsáveis pela educação das nossas crianças, adolescentes e 
jovens. Ao acompanhar os fi lhos, os pais se reconectaram com a complexidade da educação. Quem 
sabe, agora, a sociedade redimida aproveite a oportunidade para se apropriar do seu passado e 
volte a valorizar o verdadeiro herói e exemplo da nossa sociedade: O Professor. 
Homenagem da AES a todos os professores! 

PROFESSOR – Mais um herói em tempo de pandemia

Neiva Aparecida Pires Damasceno

https://omunicipio.com.br/

muitos anos com alegria.Tire um tempo para você, 
equilibre seus horários e siga em frente buscando 
qualidade de vida e cuide da sua vida espiritual.
Seja feliz com a saúde que Deus lhe concedeu, mas 
se você recebeu o diagnóstico do câncer de mama e 
está vivendo este momento, o nosso recado é, não 
se sinta como se fosse a única que está enfrentando 
o tratamento contra esta doença. São milhares de 
mulheres passando por este mesmo problema, neste 
exato momento.
Levante a cabeça, e descubra algo novo que você nem 
sabia que tinha. Aquela alegria de saber que Deus 
está cuidando de você e em breve você estará melhor 

do que hoje e poderá ajudar outras mulheres.
O câncer não pode ser encarado como um malfeitor, 
como se ele fosse mais forte do que a sua vontade de 
viver e ser feliz com a saúde que Deus te concedeu.
Não valorize o mal, apenas o enfrente de frente, 
como fazem as mulheres de coragem.
Esse tempo de descoberta, tratamentos, restrições, 
abalos emocionais, pensamentos de questionamentos, 
esse é um tempo para você se fortalecer naquele 
que mais te ama e que caminha com você por todos 
os lugares…é Deus.
O seu valor não está nos seios machucados  e você só 
vai perder a vida quando Deus quiser.

https://1075fm.com.br

Assuntos Diversos

*Forçar-se a sorrir aumenta o seu humor - Psicólogos 
descobriram que mesmo se você estiver de mau 
humor, pode se livrar dele instantaneamente através 
de um sorriso forçado.
*Melhora suas defesas imunológicas - Sorrir pode 
realmente melhorar sua saúde física. Seu corpo se 
relaxa quando você sorri o que contribui para a saúde 
e um sistema imunológico mais efi ciente.
*Sorrir alivia o stress - Seu corpo imediatamente 
libera endorfi nas quando você sorri, mesmo que seja 
forçado. Essa mudança brusca no humor vai fazer 
você sentir os níveis de stress caindo.
*É mais fácil sorrir do que emburrar - Cientistas já 
comprovaram que seu corpo precisa trabalhar mais e 
usar mais músculos para franzir a testa do que para sorrir.
*Sorrir é um sinal universal de felicidade - Enquanto 
apertos de mão, abraços e cumprimentos têm 
signifi cados variados nas culturas do mundo, sorrir é 
um sinal unânime de felicidade e aceitação.

*Bebês nascem com habilidade de sorrir - Bebês 
aprendem uma porção de comportamentos e sons 
observando as pessoas ao seu redor. Mas os cientistas 
já provam que eles nascem com habilidade de sorrir, 
sem observação, pois até os bebês cegos sorriem.
*Sorrir ajuda você a ganhar uma promoção - Sorrisos 
ajudam as pessoas a parecerem mais atraentes, mais 
confi áveis e mais sociáveis. Pessoas que sorriem têm 
mais chances de serem promovidas.
*Sorrisos são mais atraentes que maquiagem - Uma 
pesquisa conduzida por Orbit Complete descobriu 
que 69% das pessoas acham pessoas mais atraentes 
sorrindo do que maquiadas.
*Existem 19 tipos diferentes de sorrisos - Pesquisadores 
da Universidade de São Francisco identifi caram 19 
tipos de sorrisos e separaram em duas categorias: 
sorrisos sociais – que engajam menos músculos – e 
sorrisos sinceros, que usam mais músculos e ambos 
os lados do rosto.

https://osegredo.com.br/Fonte: Rádio Viva Zen

Fatos fascinantes sobre o sorriso 
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Departamento Aposentados

“Contei meus anos e 
descobri que terei menos 
tempo pra viver daqui 
para frente do que já 
vivi até agora. Tenho 
muito mais passado do 
que futuro...”
Há controvérsias sobre a 

autoria deste texto. Se pesquisarem na internet vão 
se deparar com vários autores: Mário de Andrade, 
Rubem Alves, Ricardo Gondim e outros. Seja de 
quem for, o texto é brilhante, principalmente pela 
verdade absoluta que expressa nestas frases para 
aqueles que estão com 60 anos ou mais.
As estimativas materializam a quantidade de 
dias que há para se viver após os 60 anos e junto 
com eles vem a necessidade de cuidar-se física e 
mentalmente para manter-se bem e saudável e 
garantir que todos os dias sejam proveitosos. Há 
que se refl etir sobre o tempo que passa e sobre o 
tempo que ainda temos.
É importante focar naquilo que você já sabe:
• Encarar a maturidade e a longevidade, como 

um processo natural e positivo.
• Manter bons relacionamentos.
• Ter uma alimentação saudável.
• Tomar muita água.
• Exercitar-se com frequência.
• Colocar em prática algum hobby.
• Consultar regularmente o médico.
• Tomar corretamente a medicação indicada.
• Cuidar da saúde bucal.
• Ter vida sexual ativa e segura.
• Expor-se de forma adequada ao sol.
• Cultivar a espiritualidade, independente de 

religião.
• Participar de grupos sociais.
É fundamental voltar-se para o essencial; descobrir 
novas atividades; sentir-se integrado à sociedade; 
evitar o tédio e a baixa autoestima

O valioso tempo dos maduros

Departamento Cultural e Recreativo

Departamento de Esportes
Saúde

Curiosidade

Dicas culturais sem sair de casa
Muitos estão em casa vivenciando a 
quarentena desde a segunda quinzena 
de março, o que acabou mexendo 
com a rotina de muita gente. Sem 
o seu público cativo saindo de casa, 

algumas opções de lazer tiveram que se adaptar 
para continuar recebendo visitantes e manter seus 
serviços ativos de alguma forma, encontrando na 
tecnologia um grande aliado para isso.
Exposição sobre o Egito Antigo - Para os que 
curtem história, o Centro Cultural Banco do Brasil 
de São Paulo disponibilizou diversos conteúdos 
sobre a exposição Egito Antigo: do cotidiano à 
eternidade de forma online. Acessando o link da 
exposição (www.ccbbvirtual.com.br), você poderá 

encontrar, além de um curso online, um tour e 
material para crianças.
Museu da Imigração - Para quem curte história, 
uma boa opção é consultar sem sair de casa os 
conteúdos digitais gratuitos presentes no Museu da 
Imigração, entre eles as quase 250 mil imagens que 
mostram como aconteceu a história da imigração 
em São Paulo (www.museudaimigracao.org.br).
Faber-Castell - Quem tem crianças em casa 
certamente vai curtir a opção que está no site da 
Faber-Castell (https://cursos.faber-castell.com.br) 
e aproveitar opções de desenho, pintura e muitas 
outras possibilidades para se divertir sem sair de 
casa.
Museu do Futebol - Fãs de um bom futebol podem 
aproveitar o conteúdo disponibilizado pelo Museu 
do Futebol em parceria com o Google Cultural 
Institute: basta acessar www.museudofutebol.
org.br/pagina/exposicoes-virtuais para conferir 
todas as opções e se divertir com um passeio por 
diversas imagens do passado.
Cirque du Soleil - Essa vale tanto para adultos 
quanto para crianças: todas as sextas-feiras, o 
Cirque du Soleil está disponibilizando trechos 
de seus espetáculos mais famosos, somando, no 
mínimo, uma hora de duração. Basta acessar 
www.youtube.com/user/cirquedusoleil no 
dia mencionado para ter a possibilidade de 
visualizar o horário em que novos conteúdos serão 
disponibilizados.
Beatles para Crianças - Ainda pensando nos 
pequenos, a banda Beatles para Crianças tem 
publicado conteúdos inéditos no Instagram e na 
fanpage do Facebook diariamente. Basta acessar 
às 14h para ver coisas como dicas de como fazer 
instrumentos musicais, histórias sobre o rock 
e lives aos sábados com diversas músicas para 
alegrar os pequenos (e grandes também).
Acampamento para crianças - Para quem curte 
colônias de férias, o DinoMundi promete manter 
crianças de várias faixas etárias ocupadas com 
suas atividades, que incluem café da manhã 
com exercícios, opções para desvendar mistérios 
na Floresta da Tijuca com direito a temas como 
tecnologia, ciências, matemática e outros. Acesse 
www.dinomundi.com/colonia-de-ferias-em-casa 
para fazer o seu cadastro e se divertir.

https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura

Jogar bola - Fique atento aos cuidados! 

que você saiba suas limitações e confi ra como 
anda o funcionamento do seu organismo. Fazer 
aquecimentos minutos antes do jogo pode ser 
decisivo para o seu bom desempenho em campo. 
Isso porque a prática eleva a temperatura do 
corpo e prepara os seus músculos para o esforço 
físico que você irá fazer. 
Durante a partida - Mesmo que esse seja um jogo 
muito importante para você, lembre-se que depois 
que ele acabar a sua vida continua. Nós sabemos 
que no momento da adrenalina você mal consegue 
pensar sobre isso, mas esteja atento para lances 
que podem machucá-lo e fuja deles. E não pense 
que os acidentes afetam somente os membros 
inferiores. O choque entre dois jogadores pode 
prejudicar qualquer parte do corpo, inclusive a 
cabeça. Evite jogadas perigosas que ofereçam 
risco físico para o seu parceiro de time ou 
adversário. Você pode trazer sérias consequências 
para a vida dele e rivalidade nenhuma justifi caria 
esse acontecimento.
Falando nisso, lembre-se que o futebol antes de 
ser uma competição, é um entretenimento que 
ajuda na sociabilização do indivíduo. Então, 
não deixe que a competitividade afete o seu 
relacionamento com os colegas.
Ao término do jogo - Faça alongamentos quando 
a partida acabar. Esse hábito pode ajudar você 
a não sentir dores após tanto esforço físico, 
principalmente nas pernas. Fazer exercícios leves 
de alongamento vai ajudar você a relaxar e pode 
proporcionar uma sensação de alívio.
Alimentação e hidratação - Todas as orientações 
que você leu podem ser potencializadas se 
você beber diariamente a quantidade de água 
necessária para hidratar o seu corpo e manter 
uma alimentação balanceada. Seguindo essas 
dicas, é vitória de goleada dentro e fora de campo 
na certa!

Jogar bola é uma prática tão 
saudável para o corpo e para a 
mente, mas é preciso atenção aos 
cuidados antes, durante e depois 
do jogo. Por incrível que pareça, 
um momento de alegria pode se 
tornar um pesadelo em poucos 

segundos.
Antes de jogar bola - Consulte um médico 
antes do apito inicial da partida. É importante 

https://drogariasantoremedio.com.br/

Pense em todas as habilidades adquiridas na 
infância: andar, ler, escrever, argumentar... 
Certamente a maioria delas aprendeu no primeiro 
e curto período da vida. Com toda essa capacidade 
de aprendizagem, o cérebro infantil é um mistério 
que a ciência se esforça em desvendar. Alguns 

Dia das Crianças - Curiosidades sobre elas

fatos já descobertos sobre a cabeça das crianças:
Amor de mãe desenvolve o cérebro – De acordo 
com um estudo, crianças cujas mães demonstram 
mais afeto e apoio emocional têm um importante 
crescimento em uma área do cérebro chamada 
de hipocampo. Ela é responsável pela memória, 
aprendizado e o controle das emoções.
A teimosia pode render bons frutos - Pesquisadores 
encontraram um ponto que pode favorecer as 
crianças bagunceiras: ser teimoso ou insubmisso 
na infância pode tornar o indivíduo mais bem-
sucedido no futuro.
Ser rígido com uma criança pode fazer com que 
ela minta mais - Crianças criadas e educadas 
de uma forma muito rígida, seja pelos pais ou 
até mesmo na escola, possuem tendência a se 
tornarem mentirosas.
Brincar descalço traz maior equilíbrio - Esse 
hábito pode ser positivo para as habilidades 
físicas dela. Isso porque um estudo descobriu 
melhores resultados no teste de equilíbrio e salto 
em distância com as crianças entre 6 e 10 anos 
que andam sem calçado.
Crianças se comportam pior na presença das 
mães -Você sente que seu fi lho parece um anjinho 
quando está longe de você? Segundo um estudo, 
crianças têm um comportamento 800% pior 
quando suas mães estão presentes. Se as crianças 
tiverem menos de 10 anos, a porcentagem dobra 
para 1.600%.
Muito tempo em frente à tela as torna menos 
curiosas - Os profi ssionais de saúde já alertam para 
os malefícios que TV, celulares e computadores 
causam quando usados por muito tempo. Quanto 
mais tempo em frente a uma tela, menores 
serão os níveis de curiosidade, autocontrole, 
estabilidade emocional, concentração, habilidade 
de fi nalizar tarefas e de fazer amigos.
Forçar crianças a comerem não muda seus hábitos 
alimentares - Além disso, a pesquisa revelou que 
a seletividade alimentar das crianças não foi 
alterada, independente de os pais pressionarem 
ou não os pequenos para uma mudança de hábito. 
Na verdade, uma atitude agressiva para que os 
fi lhos comam melhor está relacionada apenas a 
um relacionamento fragilizado entre pais e fi lhos.

https://www.minhavida.com.br/familia

Os especialistas falam 
em prevenção e cuidados 
para que os números não 
cresçam. Cuidados com 
a alimentação, exames 
preventivos anualmente, 

cuidados com o estado emocional e os sentimentos. 
A doença quando encontra um corpo debilitado, 
com baixa autoestima, imunidade baixa e mal 
alimentado, é um campo fértil para se instalar.
Faça o melhor por você e pelo seu corpo, considere 
a importância de ele estar saudável para viver 

Outubro Rosa - Refl exão


