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Pequenos momentos, e
por vezes raros. Pontuam
o significado de nossa
vida. Seja para encontrar
a felicidade ou para des-
frutar das amizades.

Li, dia desses, uma teoria
bacana sobre a felicida-

de. Na vida real, o que real-
mente existe é a felicidade
homeopática, distribuída aos
poucos, feito conta-gotas de
remédio. Ou seja, momentos
que propiciam boas sensa-
ções. Um amanhecer, um
beijo, o som da chuva, o de-
senho de uma nuvem, um
cheiro de café recém coa-
do, o trecho de um livro, uma
música, a companhia que

Sopros de felicidade !!!

Na foto, a pedagoga Kênia Mota, o prefeito
Gilberto Kassab e o professor Emerson Mota

em visita ao bairro da Mooca.
preenche um vazio, uma pia-
da gostosa que nos faz rir. A
amizade é algo parecido. Ela

não precisa ser constante
para ser percebida. Basta
que exista.

Festival Dó Ré Mi
comemora 23 anos

através da música auxilia a
respiração, percepção, pre-
venção etc, proporcionando
qualidade de vida e integração
social.

A Musicoterapia se origi-
na do método Akaboshi (Ja-
pão) e tem como objetivo a
reabilitação natural. A técni-
ca não trata das habilidades e
sim a terapia através da mú-
sica, utilizada para resgatar a
cidadania e conviver melhor
com a sociedade, considera-

da a responsável para a inclu-
são social.

A associação é composta
pelo presidente Yoshio Kiyo-
no, vice-presidente José Irit-
su, diretor de eventos Nelson
Ken Iti Okumura e presiden-
te benemérito prof Takehiko
Akaboshi. Doações e infor-
mações: site
www.abvm.org.br fone 5572-
4339.

Colaboração: Celina
Mitsuda.

AAssociação dos Voluntá
rios em Musicoterapia,

entidade filantrópica, come-
morou, em grande estilo, o
seu 23º aniversário no Sa-
lão Golden House, bairro da
Penha.

O evento, voltado às pes-
soas com necessidades espe-
ciais (crianças, adolescentes,
idosos) contou com a missão
dos voluntários, estimulando-
os com a Musicoterapia, um
trabalho psicossomático que

Eduardo Prado ganha bônus escolar

AEE Eduardo Prado,
da rua Almirante Bar
roso, 225, bairro do

Brás, conseguiu cumprir a sua
meta no IDESP – Índice de
Desenvolvimento da Educa-
ção do Estado de São Paulo,
atingindo 4,67, índice 120%
superior ao da meta estabele-
cida para 2011, que foi 4,29.

O ótimo desempenho le-
vou em consideração os alu-
nos do 5º ano do Ensino Fun-
damental. Como consequên-
cia, a Eduardo Prado ganhou
bonificação, um benefício em
dinheiro destinado a cada pro-
fissional, desde o porteiro até
o diretor. A meta da escola no
IDESP para 2012 é 4,8.

Em entrevista ao Jornal do
Brás, o diretor Valdecir Oli-
veira dos Anjos, contou que o
trabalho em equipe e as par-
cerias foram fundamentais
para a que a escola cumpris-
se a meta.

Várias parcerias
Entre os parceiros, ele cita

o Jornal do Brás, que ajudou
a encaminhar uma aluna ao
Hospital das Clínicas e o Ro-
tary Club Brás, que auxilia no
Projeto Leitura, levando os
alunos uma vez por mês à Bi-
blioteca Pública Adelpha Fi-
gueiredo do Pari, para encon-
tros com autores – os alunos
ganham o livro.

Outras parcerias são o
Lojão do Brás (cedendo trans-
porte), Associação Brasileira
de Dislexia – ABD, Hospital
Menino Jesus da av. Brigadei-
ro Luís Antônio, Posto de
Saúde Sampson e, as mais
recentes, Marianni Imóveis,
da rua Itaqui, 521, que doa
5.000 cópias de Xerox por
mês gratuitamente à escola, e
a Digimax da av. Celso Gar-
cia, 345, que atende mensal-
mente dois alunos, com exa-
me de visão e consulta gra-
tuitamente, e escolha da ar-
mação e da lente.“Com isso,
o comércio das redondezas
nos passa a ver com bons
olhos”, disse Valdecir.

Os novos projetos
Desde que chegou à Es-

cola Eduardo Prado, em
2009, a preocupação do dire-
tor Valdecir era com a alfa-
betização. Este ano, foi im-
plantado o Projeto Leitura. “É
necessário ler, entender e in-
terpretar para transformar”,
ressalta ele. Foram confec-
cionadas 500 sacolas para
esse projeto. O aluno recebe
a sacola com o livro, lê e em
seguida devolve, completou
ele.  Esse trabalho é iniciado
já na 1ª Série.

Outro projeto que deve ser
em breve colocado em práti-
ca é o EMAI – Educação
Matemática para Séries Ini-
ciais. “Vamos focar também
na matemática”, contou Val-
decir, cujos alunos bolivianos

são excelentes em matemáti-
ca. E será aberto todo o ar-
quivo da Eduardo Prado,
acrescentou.

Escola multirracial
Surgida em 1896, a Esco-

la Eduardo Prado é mais an-
tiga que a EE Padre Anchie-
ta, que recebe os alunos da

O diretor Valdecir, a vice-diretora Marisa, o professor mediador
Jorge e as coordenadoras Andreia e Mariana

Eduardo Prado para concluí-
rem seus estudos no Ensino
Médio. Entre esses ilustres
alunos, está o jornalista Pe-
dro Oswaldo Nastri da As-
sociação Paulista de Impren-
sa – API e o vereador Adil-
son Amadeu. Com 1.100 alu-
nos, 50% dos quais, bolivia-
nos, e mais uma parte de alu-

nos coreanos, peruanos, ita-
lianos, japoneses, chineses,
angolanos e nigerianos, a es-
cola se prepara para partici-
par dos festejos do 194º ani-
versário do Brás dia 10 de
junho, trazendo o pelotão de
alunos para um bonito desfi-
le. Mais informações pelo
fone 2796-7006.
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