
ConectAEA Campinas, 08/05/2022     

aeacampinas.org.braeacampinasaeacampinas

Ano 03 - N.º 08 Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.    Mateus 5:16    E assim, nós nos perguntamos… nossas ações vão ecoar através dos séculos? Muito tempo depois que tivermos partido, vão ouvir nossos nomes…vão querer saber quem éramos…com que coragem lutávamos…com que amor nos colocávamo-nos à disposição do próximo… É assim o legado da AEA… lutamos com todas as forças para mantermos nossas unidades atuantes sempre visando o bem-estar das nossas 1065 crianças. Nosso desejo é que cada criança que passar pela AEA leve para a vida, aprendizado, conhecimento, responsabilidade e memórias afetivas.  Estamos aqui para cuidar e ensinar o caminho que devem andar.  Aos pais que confiam suas crianças aos cuidados da AEA, que não venhamos a desapontá-los, mas sim, que como amigos e parceiros na criação e educação de seus filhos possamos ser referência de uma instituição que zela e preza pela qualidade do ensino e valores morais. Missão essa que abraçamos e nos esmeramos para atingi-la Conforme está escrito em: 1Co 16:14, todos vossos atos sejam feitos com amor.  Que tenhamos esse amor de Cristo para com cada vida que faz parte da AEA, alunos, familiares, funcionários, professores, parceiros, diretoria… enfim que possamos fazer diferença na nossa cidade e que nossos atos ecoem através dos tempos. Que lá no futuro nossas crianças possam se lembrar dos princípios ensinados, das brincadeiras e aprendizado com muito carinho.  Que Deus nos ajude nessa missão.   Keila Mendes Teixeira, 2ª Tesoureira 2021-2022 
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Realizamos um acolhimento cuidadoso na matrícula, deixamos claro nosso objetivo de garantir o direito de educação básica das crianças e o desejo de ser parceiro desta família nesta jornada de início de vida acadêmica pós pandemia. E deu certo!! As famílias dos bairros distantes estão nos procurando por indicação de outras famílias e recebemos elogios diários que fazem nossos olhos brilharem.  No último mês fomos descobertos pelas famílias dos bairros próximos, e estamos sendo procurados, recomendados e acolhidos pela comunidade local que já reconhece o Flordelis como lugar de respeito de disponibilidade ao diálogo. O bebê Flordelis acabou de sair do útero, está percebendo seu entorno, nossa comunidade, está se adaptando ao espaço, recebendo os primeiros cuidados maternos de todos os colaboradores, construindo vínculos de amor e segurança com as famílias, crianças e comunidade e, todos os dias, olhando para o mundo com curiosidade e desejo de fazer a diferença e crescer feliz. Esta semana comemoramos dois meses, com 48 colaboradores, 198 crianças e um desejo de fazer a diferença em cada detalhe, em cada ação cotidiana ou pontual, de tocar com delicadeza a vida das famílias contribuindo para que todos entendam, ou comecem a perceber, a importância que carrega a infância e a educação infantil, e proporcionando a essas 198 primeiras crianças de uma grande e longa jornada, experiências de amor, de aprendizagem e de convívio saudável e respeitoso. Jacqueline Gimenez – Diretora Educacional da unidade AEA CEI Bem Querer Flordelis  

Em março deste ano a família AEA aumentou; entrou para nosso abraço a unidade CEI Bem Querer Flordelis Aparecida Gregolin. Esta unidade já nasceu especial, recebendo o nome da Flordelis uma grande educadora campineira que atuou por muitos anos como   auxiliar de desenvolvimento infantil e, certamente, fez a diferença na vida de muitas crianças e famílias que tiveram o privilégio de entrar em seu caminho. Infelizmente, Flordelis foi uma das milhares de vítimas da covid em nosso país. No dia 03 de março demos início ao ano letivo em nossa unidade, ainda sem água, com  salas  abarrotadas de entulhos, impossíveis de estar, com muitas equipes de manutenção atuando dentro da instituição, com mutirão  improvisado de limpeza, com 3 alunos bem pequenos, e com a certeza enorme de que precisávamos ampliar o atendimento as crianças de nossa cidade, colocando em prática também no Jardim Londres, onde nossa unidade fica localizada, uma educação cuidadosa, comprometida, de excelência  e, principalmente, mantendo as práticas de acolhimento e alegria,  que são características marcantes em todos os espaços por onde a AEA atua. Percebemos logo a princípio de que esta unidade guardava uma característica muito peculiar: foi gestada longe, geograficamente, de onde residem as crianças a serem atendidas, ou seja, nossas crianças, na grande maioria, chegam até o CEI em um dos 5 ônibus, fretados pela prefeitura, dos bairros Satélite Iris I e II, Florence I e II, Sirius, Residencial Três Estrelas e outros bairros. Desta maneira mais um obstáculo se apresentou: convencer as famílias, afastadas pela pandemia de todos os serviços de educação, a colocar suas crianças, na grande maioria sem nenhuma experiência escolar ou extrafamiliar, em um ônibus que percorre uma das Avenidas com maior número de acidentes na cidade, para irem a uma escola que os pais conheceram apenas no ato da matrícula, onde não há playgrounds e nem “cara de escola de Educação Infantil”.  



Histórias de impacto 

O que estão falando da AEA? 
“No momento da minha vida em que eu e meus filhos mais precisamos, a Escola acolheu, me ouviu e me ajudou muito, só tenho a agradecer o carinho de todos.” Fabrícia mãe do Samuel 2 anos - AEA CEI Dom Robinson  

O amor, a dedicação e o trabalho em equipe proporcionando a superação de barreiras Abner é um menino de 12 anos que frequenta a unidade AEA Conviver no Jardim Santa Rosa, desde janeiro de 2020. Logo que as atividades presenciais foram retomadas, a Marta, que é mãe do Abner nos procurou muito insegura e preocupada, informando que quando pequeno, Abner foi diagnosticado com refluxo, grau 4. Ele passou por diversas terapias que fizeram com que a condição dele melhorasse muito, mas como sequela, ele ficou traumatizado com a possibilidade de se alimentar em público e passar mal... a mãe relatou que ele tinha muita vergonha e mesmo em casa, comia apenas sob pressão. A Marta nos disse que estava sempre pensando nessa dificuldade do Abner e sempre que ele voltava da escola, do Conviver ou até da casa da irmã, a primeira coisa que ela perguntava era: filho, você conseguiu comer? O que você comeu?  Assim que soubemos do caso, levamos para as educadoras que fariam contato mais próximo com a criança e começamos um grande trabalho em equipe!!! O objetivo foi criar e fortalecer o vínculo do Abner com as outras crianças e com os adultos envolvidos, para que ele se sentisse seguro a ponto de realizar suas refeições de forma prazerosa junto dos seus novos amigos. Para nossa surpresa, depois de 2 meses de trabalho, Abner fez sua primeira refeição na unidade, junto dos seus amigos! Quando contamos para sua mãe, ela chorou de alívio e alegria. Hoje observamos o Abner participando das atividades e se desenvolvendo plenamente e nos alegramos com a Marta por tudo que pudemos proporcionar a ele.  
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