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Expediente

Editorial

Olá Servidores Municipais!

Muitos companheiros de todas as se-
cretarias da prefeitura nos procuram na 
sede do SindServ a fim de nos sugerir 
pautas para serem publicadas na Revista 
do Servidor. Mas como as edições são 
mensais, não tem como acompanhar 
tantas ações e iniciativas profissionais 
e pessoais. Somos trabalhadores dife-
renciados. Pois temos uma ação social 
fundamental aos direitos da população 
como profissão. Tudo que fazemos e su-
gerimos influencia na cidadania das pes-
soas. Por esta razão trouxemos um “ES-
PECIAL EDUCAÇÃO” nesta edição.
Destacamos ações de duas escolas mu-
nicipais que com inovação, ousadia e 
determinação provaram que ainda há 
esperança para um futuro melhor para 

Eduardo Assarito
Presidente do Sindserv

nossas crianças. Professores, diretores, 
orientadores, coordenadores, inspetores 
e os personagens principais: os alunos. 
Este tipo de ação moderna mostra a 
preocupação dos educadores em sinto-
nizar estudantes com o mundo moder-
no e tecnológico.
Temos também um artigo interessante a 
respeito de um problema de saúde que 
afeta muitas pessoas, principalmente as 
mulheres: incontinência urinária.
Mostramos ainda uma iniciativa do di-
retor SindServ - Cordeiro  - que trouxe 
uma horta produtiva e saudável para seu 
condomínio, é uma ideia que pode se es-
palhar para outros lugares.
E como sempre mais assuntos que vêm ao 
encontro dos interesses dos trabalhadores.

Boa leitura!
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FIQUE POR DENTRO

Por Dalila Gonçalves Duarte

Incontinência Urinária 
e a Fisioterapia
A Sociedade Internacional de Continência 
(ICS) define Incontinência Urinária (IU) 
como qualquer perda involuntária da uri-
na. É comum encontrarmos esta patologia 
com maior prevalência no sexo feminino.
A IU pode ser classificada em três tipos. 
IU de Esforço (IUE) , quando o indivíduo 
perde urina quando espirra, tosse ou faz al-
gum esforço,  a IU DE urgência (IUU) que 
é caracterizada por uma vontade urgente e 
inadiável de urinar que muitas vezes cau-
sa perda e a IU Mista (IUM) que abrange 
os dois tipos citados anteriormente. Todas 
podem ser tratadas com fisioterapia quan-
do indicado e este é o tratamento recomen-
dado como primeira linha, ou seja, deve ser 
oferecido sempre que possível, antes de 
técnicas mais invasivas.
Recentemente, foi realizado um estudo 
de perfil sociodemográfico e clinico no 
ambulatório de Disfunções Miccionais 
Femininas da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp- SP juntamente com as 
fisioterapeutas responsáveis Ms. Claúdia 
Hacad e Ms. Juliana Schulze Burti.  Neste 
estudo verificou- se maior ocorrência de 
IU Mista em mulheres de meia idade (com 
mais de 50 anos), casadas e com o Ensino 
Fundamental Incompleto.
Atualmente o grande desconhecimento de 
tratamentos conservadores é preocupan-
te. Muitas mulheres optam pelo cirúrgico 
sem ao menos passar por uma avaliação 
fisioterapêutica ou conhecer tratamento 
oferecido pelos mesmos.
A Reeducação do assoalho pélvico é o  mé-
todo utilizado desde sua descoberta por Ar-
nold Kegel em 1948. Nos anos 70 na Europa 
os trabalhos de Mágnus Fall entram com a 
Eletroestimulação no tratamento de disfun-
ções pélvicas e até então muitos estudos vem 
comprovando a eficácia do mesmo.
Vários estudos tem demonstrado que 30 
% das mulheres em uma primeira consulta 
são incapazes de contrair o assoalho pélvi-
co corretamente, portanto a fisioterapia faz 
o programa de conscientização da contra-

ção da musculatura. É também importante 
ressaltar que o tratamento conservador vai 
desde á Reeducação do assoalho pélvico até 
a Reeducação postural e eletroterapia.
Por isso é importante difundir para a po-
pulação em geral que além de tratamen-
tos cirúrgicos existem os conservadores 
que são mais baratos e muitas vezes mais 

eficazes na recuperação da pessoa. Vamos 
treinar o assoalho pélvico? Prevenir a IU 
também faz parte de um bom tratamento 
traçado pelo seu profissional.
O leitor que se interessar mais sobre este 
assunto pode entrar em contato direta-
mente com a autora do artigo pelo email: 
dalilagduarte@yahoo.com.br.
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FALA VERDE

Horta Comunitária
Horta produzida com garrafas pet é sucesso no Jd. São Luís

O Diretor SindServ Carlos Eduardo Cor-
deiro,  transformou uma simples ação eco-
lógica,  em uma motivação de interação en-
tre moradores de seu condomínio. Toda a 
comunidade acabou se envolvendo e assim 
provou-se que apesar dos avanços tecnoló-
gicos, as pessoas precisam uma das outras 
para serem felizes.

CIDADANIA VERDE 
No dia 23/08/14 no condomínio Porto 
Alegre- Jd. São Luís Barueri foi realizada a 
“Horta Comunitária”.
A iniciativa surgiu da necessidade de inte-
ragir os moradores em um projeto onde 
todos os interessados pudessem contribuir 
e se beneficiar, trazendo as mudas e semen-
tes, cuidando e futuramente colhendo para 
o consumo da família.
O objetivo da “Horta Comunitária” é pro-
mover valores de cidadania, meio ambien-
te, trabalho em equipe e foi priorizado a 
participação das crianças, pois ao inserir 
desde pequenos atitudes sustentáveis, se-
rão no futuro cidadãos com consciência 
ambiental.
Iniciamos com a divulgação boca a boca, 
com os vizinhos mais próximos e a pu-
blicação no grupo do condomínio no fa-
cebook. Pedimos garrafas Pet, sementes 
e mudas. O interesse surgiu já nos dois 
primeiros dias, onde conseguimos 33 gar-
rafas Pet e algumas mudas. As crianças fi-
caram ansiosas.
No sábado (23/08) a partir das 10h00 na 

área comum do prédio, as crianças come-
çaram a chegar e conversamos como seria 
a ação, explicamos que não era somente 
plantar, mas sim cultivar, cuidar para que 
tenha continuidade. Começamos a cortar 
as garrafas (os adultos) e montar a “horta 
vertical”, as crianças colocaram a terra e as 
mudas que foram diversas: Alface, alecrim, 
coentro, almeirão, salsinha, chuchu, pimen-
ta também uma sementeira com novas mu-
das para continuar o plantio. Na hora do 
almoço fizemos um churrasco com a cola-
boração de todos.
Segundo Carlos Cordeiro, idealizador do 
projeto, são as pequenas atitudes que pro-
movem o convívio, a troca de experiências 
e o respeito com o próximo, pois a correria 
do dia a dia muitas vezes não nos permite 
contato com os nossos vizinhos.  Nosso 

tempo foi reduzido ao trabalho, estudo,  fa-
ceboock  e whatsApp. O diálogo e a convi-
vência ficaram em segundo plano.
A realização desse projeto foi muito impor-
tante pois percebemos a mobilização e o 
interesse das famílias a alegria das crianças 
em ter contato com a terra.
Após uma semana as crianças estão acom-
panhando o crescimento das mudas e fi-
zemos um rodízio para cuidar, assim elas 
se sentem parte e tem interesse em manter 
tudo certinho, seguindo a necessidade es-
pecífica de cada hortaliça.
Para maiores detalhes, entre em contato 
com o Carlos Cordeiro, pelo email: cadug-
cordeiro@gmail.com, ele terá prazer em 
socializar este projeto com mais pessoas 
interessadas em hortas comunitárias.

imagens meramente ilustrativas.
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DESTAQUE

Especial Educação
Servidores da educação provam que esforço coletivo vale a pena

Nesta edição a Revista dos Servidores 
destaca como os profissionais da Edu-
cação se esforçam para que nossos estu-
dantes tenham um ensino de qualidade 
e motivador. Temos dois exemplos de 
abordagem e ação pedagógicas que vão 
ao encontro dos interesses e necessida-
des daqueles que se preparam para o fu-

Nesta edição, 
a Revista do Servidor destaca 

como os profissionais 
da Educação se esforçam 

para que nossos estudantes 
tenham um ensino

de qualidade

alunos e equipe: orgulho com os resultados.
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Projeto: Robótica na Escola
Inicialmente quando entrei na rede mu-
nicipal de Barueri, questionei-me sobre o 
que o professor de informática deveria en-
sinar ou o que se espera de um professor 
de informática enquanto educador. Então 
pensei porque não inserir um projeto de 
educação tecnológica onde poderia levar 
aos alunos a disciplina de informática com 
o conhecimento tecnológico, focando os 
conteúdos das disciplinas de sala de aula, 
já conhecia este projeto do SESI SENAI, 
pois, havia trabalhado nesta rede. 
Várias ideias e questionamentos foram 
passando por minha mente, alguns planos 
então foram sendo traçados. Fui buscar 
em alguns pensadores e encontrei a se-
guinte frase de Jean Piaget- (criador do 
construtivismo, que estudou o desenvol-
vimento da inteligência, que se dá desde o 
nascimento do individuo). “O construti-
vismo propõe a participação do aluno ati-
vamente no próprio aprendizado, median-
te a experimentação, pesquisa em grupo, 
o estimulo à duvida e o desenvolvimen-
to do raciocínio. O individuo a partir de 
sua ação estabelece as propriedades dos 
objetos e constroem as características do 
mundo.” Quando li estas frases logo per-
cebi que tinha tudo a ver com o projeto de 
educação tecnológica onde o aluno apren-
de a fazer na pratica, criando, modificando 
e questionando-se o tempo todo.
Resolvi então trabalhar um projeto de 
educação tecnológica voltada ao estudo 
da robótica educacional que é baseado em 
quatro pilares: Contextualizar, construir, 
analisar e continuar, que baseado nos pi-
lares da educação de Fhilippe Perrenoud, 
aprender a ser, aprender a pensar, apren-
der a conviver e aprender fazendo. 

Este processo de educação tecnológica 
vem provocando transformações signifi-
cativas no sistema de educação mundial, 
varias universidades e colégios técnicos já 
tem na sua base curricular o ensino da ro-
bótica. Vemos cada dia mais crianças nas-
cendo em uma nova geração da tecnologia 
conhecida como “geração y”. Totalmente 
envolvidas neste mundo tecnológico. 
Estas transformações fazem com que as 
instituições busquem desenvolver ativida-
des cientificas desde a educação infantil, 
permitindo que o aluno compreenda o 
mundo cada vez mais tecnológico. 
Até o presidente dos Estados Unidos da 
América Obama mencionou em uma en-
trevista que as escolas deveriam investir 
neste tipo de educação tecnológica, pois, 
é o futuro acontecendo.
Com este trabalho de robótica educacio-

nal tento levar aos alunos o conhecimen-
to cientifica da matemática e da robótica 
onde de maneira prazerosa o aluno possa 
compreender os pontos vistos em sala de 
aula que, por muitas vezes sem compre-
ensão por não verem utilidades, ou apenas 
não conseguirem assimilar com algo real.
O material utilizado para realização do 
projeto são peças de LEGO onde os alu-
nos realização as construções de robôs e 
maquinas que representam situações do 
dia a dia. Como exemplo, podemos citar 
a construção de um portão automático, 
onde os alunos compreendem desde o 
funcionamento, tipos de sensores e co-
mandos que podem ser associados a esta 
construção, tempo, graus relacionados 
à matemática. Até os conceitos de loop, 
condição, relacionados à programação ló-
gica de informática.

turo. Sim, ainda há esperança.
Na primeira matéria temos o trabalho do 
jovem professor de informática Edvaldo 
Ap. de Almeida da Escola Integral Egídio 
Costa que com seu olhar atento levou a 
Robótica e a multidisciplinariedade num 
patamar de alto nível.
Na segunda matéria destacamos o tra-
balho de toda comunidade escolar do 
Complexo Educacional Maria Medune-
ckas para que o ensino de matemática seja 
aprazível, diferente, interessante e revo-

lucionário. Temos vários alunos se desta-
cando em nível Brasil, para nosso orgulho, 
o primeiro lugar é do aluno GABRIEL 

SERRANO 9 ano B, no projeto da Khan 
Academy. Acompanhe e saiba mais o que 
um professor de informática deve ensinar.
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Um dos projetos realizados na EMEF 
Professor Egídio Costa foi à construção 
de uma esteira seletora de lixo que visava 
à separação de lixo. Processo esse de in-
teração entre mente/mãos, onde o aluno 
foi desafiado a colocar em pratica todos 
os ensinamentos obtidos no decorrer de 
seu aprendizado. 
Os alunos então foram orientados a cons-
truírem uma esteira, e que esta fosse capaz 
de identificar os tipos de materiais que 
deveriam ser separados para reciclagem, 
estes materiais eram representados por 
pecas (engrenagens) de cores diferentes. 
Estas eram vistas por sensores de luz que 
eram por sua vez programados para orien-
tar um pendulo a retirarem ou não as pe-
ças de acordo com suas cores, que eram 
sempre colocadas em ordem aleatórias e 
deveriam funcionar corretamente. 
Este se tratava do processo de analise 
onde os alunos são levados a refletir sobre 
o modo de funcionamento da montagem 
através de experimentações, observações 
e analises de possíveis erros (como ocorre 
no mundo da física), nesta fase eles eram 

observados com mediação constante, e 
levados a questionar o funcionamento do 
projeto e seus conceitos tecnológicos, ra-
ciocinando assim tecnicamente. 
As peças eram cinza, amarelas e pretas, 
sempre que as peças pretas passassem 
pelo sensor de luz o mesmo deveria iden-
tificá-las e acionar o pêndulo para retirá-
-las e assim ser reciclado, pois se tratava de 
materiais pesados como chumbo. 
Inicialmente a esteira era branca e retirava 
as peças pretas, então um dos alunos me 
indagou com a seguinte questão: “Profes-
sor esta esteira esta muito racista, por que 
ela só retira as peças  pretas?”. Fiquei pen-
sando no que aquela aluna disse então veio 
uma ideia. Desafiá-los a fazer com que as 
peças amarelas e cinzas fossem retiradas 
da esteira e as pretas permanecessem. 
Este é um dos temas tratados por este 
projeto (o continuar) onde os alunos base-
ado no desejo humano de conhecer mais, 
aprofunda seus conhecimentos, buscando 
solucionar uma situação problema, eles 
modificam seus projetos utilizado sua 
criatividade através de iniciativa própria, 

flexibilidade, autonomia, responsabilidade 
e trabalho em equipe sempre se adaptan-
do as novas situações.
Ficamos pensando sobre este assunto até 
que a aluna no 6º Ano Tainara Ludimila, 
disse: “Professor, se mudarmos a cor da 
esteira para preta”. Mandei-os tentarem e 
para surpresa de todos deu certo. Os me-
ninos do 9º Ano “Eu sabia que tinha que 
ser feito isso”. Agora era só organizar a 
programação e calibrar os sensores com as 
cores das peças.
Após a esteira montada e em funciona-
mento observamos todos os pontos de sua 
construção para ver se estavam corretos e 
em pleno funcionamento, identificamos os 
tipos de conteúdos programáticos que po-
deriam ser estudados dentro de sala de aula 
nas diversas disciplinas, e em contato com 
os professores fizemos uma parceria, ou 
seja, trabalhamos a partir dai a multidiscipli-
naridade. Com o professor de matemática 
desenvolvemos os cálculos de área das pe-
ças (engrenagens), da esteira, os cálculos de 
comprimento e do arco da circunferência 
que era realizado pelo percurso do pêndulo. 

Projeto: Esteira seletora de lixo
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Com o professor de arte foi feito os de-
senhos dos personagens e cenários para 
compor a HQ (historia em quadrinhos) de-
pois passados para o computador usando o 
Paint, também foi feito o estudo das cores 
quentes e frias, pois o sensor de luz faz uma 
leitura em escala de cinza das coisas. 
Na aula de musica a aluna Thalia do 9° 
ano compôs a musica perfume da flor que 
falava sobre os cuidados com o meio am-
biente, juntamente com o professor Mar-
cos que a orientava e tocava com ela. 
Na aula de português os alunos criaram 
a parte escrita da HQ de acordo com os 
personagens e desenhos dos cenários. 
Criaram também o roteiro para entrevista 

Projeto: História em Quadrinhos

Integrando as 
disciplinas de língua 

portuguesa, artes e informática 
foi possível compor uma 
Revista de História em 

Quadrinhos inteiramente 
feita pelos alunos

dos profissionais da escola, questionando-
-os sobre a aplicabilidade e funcionalidade 
do projeto na escola. 
O projeto foi tão bem aceito pelos alunos, 
comunidade e todos os pares que foi in-
dicado ao premio professor giz de ouro 

2013, ficando entre os 12 melhores proje-
tos escolhidos para premiação.
Este foi apenas o primeiro dos projetos. 
Enfim após algum tempo fui encontran-
do meu caminho dentro desta maquina 
que é Barueri.
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ESPECIAL EDUCAÇÃO

Esforço coletivo no ensino de matemática leva 
estudantes de Barueri a destaque nacional

Khan Academy

Como fazer para manter a concentração 
dos alunos nas aulas de matemática? Qual 
material de apoio é mais adequado para 
auxiliar na aprendizagem? Quais ações 
devem ser tomadas pelos profissionais 
da educação para que o ensino de mate-
mática quebre os tabus  de uma disciplina 
“difícil” e só quem é “muito inteligente” 
consegue aprender e tirar boas notas?
Estas questões são difíceis de responder e 
se tornam um desafio para os graduandos 
e especialistas da Educação.
A equipe de profissionais da Emef  Jardim 
Silveira ou Complexo Educacional Ma-
ria Meduneckas buscam alternativas que 
levam aos estudantes o conhecimento e 
o estímulo para que a aprendizagem seja 
constante e com resultados positivos.
Para satisfação da Diretora Márcia Maria 
Pereira e dos professores envolvidos, es-
tas alternativas deram certo, mais do que 
isto...  renderam bons frutos.
 A Escola participa do Projeto Khan Aca-
demy que está relacionado ao ensino da 
matemática, do terceiro ao nono ano do 
ensino fundamental, os alunos tem acesso  
ao Projeto na escola e em casa, cada aluno 
tem sua senha e o seu login para acessar.
A escola implantou dentro da grade de 
matemática de cada ano, por exemplo: 
dos terceiros anos até os quintos dispo-
nibilizamos 2 aulas por classe  durante a 
semana, e do 6 anos aos 9 anos é disponi-
bilizada uma aula por classe. 
Também durante a semana na escola onde 
os alunos são orientados pelos próprios 

professores de sua classe com ajuda dos 
estagiários de informática e uma profes-
sora de informática.
Este projeto esta em 41 municípios de 
todo nosso Brasil, e nosso aluno GA-
BRIEL SERRANO 9º ano B é o aluno 
com maior pontuação entre todos os alu-
nos deste Brasil com 3.532.042 pontos 
com 452 habilidades dominadas.
Esta iniciativa fez com que os alunos fos-
sem se interessando e o projeto virou o 
assunto principal entre todos da escola.
Além do Gabriel , vários outros alunos 
tiveram destaque no projeto que evolui 
junto com o conhecimento gerado.

Veja fotos e mais detalhes
sobre o projeto:
1 - Wesley Inácio Nunes - 6ºA
2 - Diógenes De Souza Pereira - 7ºA
3 - Leandro Cardoso Reis - 9º A
4 - Carina Regina Da Silva - 9º A

5 - Gabriel Serrano Cardoso 9º B
6 - João Pedro Alves Germano - 6º B
7 - Davi Serrano Cardoso - 7º A
8 - Pedro Henrique Alves Germano - 6ºC
9 - Paulo César Masson - 8º C
Diretora: 
Márcia Maria Pereira

Orientadora: 
Maria do Carmo S Pereira

Professora de Informatica: 
Iraneide Gonçalves Martins

Professores: 
Danilo Ferreira dos Santos
Márcia Ap. de Cassia Ribeiro Camargo
Maria Cristina Brito dos Santos

Estagiário: 
Matheus Simões

Um dos maiores
desafios dos profissionais 
da educação moderna é 
o processo de ensino/

aprendizagem na disciplina
de Matemática

Diretora Márcia Maria (de preto), junto com equipe e alunos
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1- O que é o projeto:
A Khan Academy (www.khanacademy.
org.br) é a maior plataforma online do 
mundo para se aprender matemática. 
Criada nos EUA por Salman Khan, ela é 
e sempre será gratuita. A plataforma inte-
ligente aprende sobre cada aluno desde o 
primeiro acesso. Assim, sugere exercícios 
e desafios para a necessidade e dificulda-
des específicas, da aritmética básica ao cál-
culo. Hoje já são mais de 300 mil exercí-
cios e mais de 1000 videoaulas traduzidos 
para o português, mas novos exercícios 
são criados e traduzidos semanalmente.
Para professores ou monitores, a Khan 
Academy oferece ricos dados sobre a tur-
ma, exibindo onde estão as dificuldades 
no grupo, quem está em que estágio e até 

mesmo permitindo o “replay” do exercí-
cio feito pelo estudante, de forma a enten-
der onde exatamente está a dificuldade de 
aprendizado.
A Fundação Lemann é parceria global da 
Khan Academy e responsável pela tradu-
ção da plataforma para o português. Tam-
bém são parceiros do projeto no Brasil o 
Instituto Natura, a Fundação Telefônica, 
o Ismart e o Instituto Península.

2- Como funciona:
Além de deixar a Khan Academy dispo-
nível a qualquer interessado com acesso 
a internet, o projeto Khan Academy nas 
escolas oferece formação de professores 
e acompanhamento de escolas de redes 
públicas para o uso em aulas regulares de 
matemática. Já são mais de 70 mil alunos 
usando a ferramenta em 44 cidades por 
todo o Brasil, com acompanhamento 
constante de nossos formadores e com o 
auxílio de mais de 2500 professores e ges-
tores formados para uso da plataforma.

3- Público alvo:
O público do projeto Khan Academy nas 
escolas são todas as escolas públicas de 
Ensino Fundamental. No entanto, a plata-
forma pode ser usada por qualquer pessoa 

– de crianças aprendendo a somar até pós-
-graduados precisando de uma ajuda extra 
em cálculo ou estudando para concursos 
públicos.

4- Participação da EMEF PROFES-
SORA MARIA MEDUNECKAS NO 
PROJETO:
A EMEF PROFESSORA MARIA ME-
DUNECKAS, do município de Barueri- 
S.P, está no Projeto Khan  Academy desde 
junho de 2014. Com incentivo da Gestão 
Escolar e Professores desta Unidade Es-
colar, conseguimos atingir metas com os 
nossos educandos fazendo o uso de mais 
uma ferramenta pedagógica.
Diante da oportunidade que foi concedida 
a nossa Unidade Escolar, pela Secretaria 
Municipal de Barueri junto com o Khan 
Academy, conseguimos elevar o nível de 
aprendizagem dos educandos desta Uni-
dade Escolar.

Parabéns aos alunos:
Gabriel Serrano Cardoso – 9º B
Davi Serrano Cardoso – 7º A
Leandro Cardoso Reis – 9º A
Diogenes de Souza Pereira – 7º A
Carina Regina da Silva – 9º A

A Khan Academy 
é a maior plataforma online 
do mundo para se aprender 

matemática. Criada nos EUA 
por Salman Khan, ela é e 

sempre será gratuita
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ESPECIAL EDUCAÇÃO

Não existiria educação de qualidade e inclusiva sem ela

Psicopedagogia

Somos servidores da Secretaria  de Edu-
cação, atuamos diariamente nas escolas e 
trabalhamos com a gestão escolar, profes-
sores, assistentes, alunos e famílias con-
tribuindo diretamente com o objetivo da 
Educação com vistas a favorecer a apren-
dizagem dos alunos, a relação professor-
-aluno e família-escola, contribuindo as-
sim para o sucesso escolar como um todo 
e também de cada agente de forma indi-
vidual, uma vez que realizamos um pro-
cesso investigatório composto por inúme-
ros procedimentos entre os quais: escuta, 
entrevistas, discussão de casos, análise do 
processo ensino-aprendizagem, devoluti-
vas orais e escritas, orientações individuais 
e em grupo, dentre outros.

PARA PENSAR EM CASA
Para que nossos estudantes possam tor-
nar-se pessoas realizadas no futuro, a es-
colha da profissão certa e fundamental.  
Mas, e o talento?
A escolha da profissão – por Priscila Hito-
mi Terui – psicóloga - consultorio@pris-
cilahitomi.com.br
Uma das grandes preocupações dos pais 
é a escolha da profissão dos seus filhos. 
Justifica-se pelo mundo das dificuldades 
em que vivemos.
Afinal, todo pai anseia pela vitória de seus 
filhos no cenário do mundo. Não há quem 
não pense em como se sentirá orgulhoso 
e aliviado no dia em que seu filho segurar 
nas mãos o diploma universitário, con-

Importante papel no
processo de ensino, sobretudo 

em crianças e jovens  com 
dificuldades no aprendizado,

o psicopedagogo
merece destaque

quistado em anos de estudos.
Toda profissão é nobre quando exercida 
com zelo. Do carpinteiro que concede 
forma à madeira ao que programa com-
plicados computadores para análises as-
tronômicas. Da professora que desvenda 
os mistérios da leitura para olhos e ouvi-
dos ávidos por aprender aos cientistas que 
ilustram nossas academias.
Existem profissões adequadas a persona-
lidade de cada pessoa e suas habilidades. 
Mas qualquer que seja a atividade, sempre 
aparecerão problemas. A vida humana 
tem desafios e dificuldades.
Quem procura uma profissão ideal, per-
feita, bem remunerada, sem pressão e 

isenta de crises, não a encontra.
Caso se dedique a buscá-la, trocará cons-
tantemente de emprego e atividade, sem 
nunca se dar por satisfeito.
A perfeição não existe, o talento pessoal 
é algo importante. Trabalhar em algo que 
gosta, torna a vida leve e agradável. Talvez 
esse trabalho escolhido não seja considera-
do a melhor pelos familiares e amigos, nem 
renderá uma fortuna, porém a decisão é 
sua, sabendo que cada escolha terá seu lado 
positivo, mas também seu lado negativo.
Assim, ao escolher sua profissão, preste 
atenção em seus talentos, procure algo que 
você consiga fazer bem e com prazer, pois 
isso tornará a sua vida mais simples e feliz.
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MESTRE-CUCA

Ingredientes

Bolo Integral invertido com 
maçã e frutas vermelhas

Modo de Preparo
Cobertura
2 maçãs lavadas e fatiadas em lâminas finas; 
1 maçã cortada em meia lua; 1 xícara (chá) de 
frutas vermelhas (cerejas, morangos, amoras, 
framboesas e blueberries congeladas ou in 
natura); 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 
ou demerara.

Massa
3 xícaras (chá) de farinha de trigo integral; 
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo; 3 
ovos; 1/3 de xícara (chá) de óleo de girassol; 
1/2 xícara (chá) de leite; 1 colher (sopa) de 
canela em pó; 2 colheres (sopa) de mel 1 
colher (sopa) de essência ou extrato de 
baunilha; 1 colher (sopa) de fermento em 
pó; 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio; 
2 maçãs lavadas e picadas (com a casca); 
manteiga para untar.

Preaqueça o forno em 180º. Unte uma for-
ma redonda média, forre o fundo da forma 
com a maçã cortada em meia lua, as laterais 
com as lâminas redondas, polvilhe  açúcar, 
distribua as frutas vermelhas e reserve.
Em um tijela, misture os ovos com o açú-
car e o óleo e bata bem até virar um creme 
bem homogêneo. Junte o leite, a essência 
de baunilha, a canela e o mel e misture no-
vamente. Aos poucos misture a farinha de 
trigo integral já peneirando-a sobre o cre-
me. Adicione uma xícara por vez, sempre 
peneirando e mexendo a cada adição. Por 
fim junte as maçãs picadas, o bicarbona-
to e o fermento e mexa com delicadeza 
para incorporar. Despeje a massa sobre a 
camada de frutas e asse por 40 minutos 
em 180º ou até que a superfície esteja dou-
rada. Espere o bolo esfriar e desenforme.

CURTAS

Atendimentos
da parceira ARM
Atendimentos da parceira ARM

Acupuntura
Auricular

Como sempre, comunicamos aos sócios 
que se utilizam dos serviços odontológicos  
ARM, sobre  a importância e solidariedade 
no cumprimento dos horários agendados 
com os dentistas na sede do SindServ.
Como todos sabem, o serviço odontoló-
gico oferecido aos sócios é de qualidade 
e os profissionais gabaritados, portanto, 
existe muita procura por horários de aten-
dimentos. Pedimos aos sócios agendados 
que evitem atrasos e faltas nos dias das 
consultas. Pois é justamente este fator que 
complica ainda mais a oferta de agenda-
mentos.  Ainda com a proximidade das fé-
rias de fim de ano, a demanda é ampliada 
e as faltas atrapalham o atendimento de 
muita gente que poderia ser atendida nes-

tes horários que ficam ociosos.
Os atendimentos são feitos de segunda a 
sexta feira das 8:00 h às 18:00 h e de sába-
do até o meio dia.
Temos também os dentistas credenciados 
pela ARM localizados em toda a cidade e 
em cidades vizinhas. A Rede Credencia-
da da ARM pode ser acessada na internet 
pelo site: www.armodonto.com.br ou até 
mesmo pelo faceboock :  www.facebook.
com/pages/ARM-Odontologia.  Qual-
quer dúvida, ligue para: 4163-4050.
Além disso, nestes  endereços encontra-
-se mais informações sobre saúde bucal , 
tratamentos e mais assuntos do seu inte-
resse. Confira!

Acupuntura Auricular com hora marca-
da a R$10,00 toda quinta feira parceria 
SINDSERV. Dores em geral, stress, pro-
blemas respiratórios, ansiedade, hiperati-
vidade, entre outros.
Agende agora pelo telefone: 
3437-1072 ou 98073-7390
Atendimento às quintas-feiras na sede do 
Sindserv. Local de atendimento outros 
dias da semana: Av. Rui Barbosa, 961, 2º 
andar  -  Centro de  Carapicuíba - SP.
Site: www.terapeutaadriana.com 
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COLÔNIAS/POUSADAS

Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, piscina, sauna, 
quadra esportiva, salão de jogos, playground, 
restaurante, bar, tirolesa, circuito de arvorismo 
e parede de escalada.
www.aguasdeigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Gerânios
Rua José Veneza Monteiro, 13
Centro de Peruíbe - SP / Cep: 11750-000
Telefone: (013) 3455-4426
Tim: (013) 98166-9692
E-mail: contato@sollardosgeranios.com.br
Site: www.sollardosgeranios.com.br

Pousada Solumar
Praia De Amaralina - Salvador - Bahia
Contato: (71) 3346-6464
E-mail: Reserva@pousadasolumar.com

Jofisa
Hotéis, Pousadas e Chalés no Litoral e Campo 
(Informações no Sindserv).

EDUCAÇÃO

Escola Info Jardins
Unidade 01: Rua do Paço, 103, Centro de Ba-
rueri. Fone: 4199-5000.
Unidade 02: Av. Henriqueta M. Guerra, 644 - 
Centro de Barueri. Fone: 4199-1144. Descon-
to para Sócios e Dependentes. 

Wizard Idiomas (Barueri)
Rua Campos Sales, 629, Pouso Alegre – Barue-
ri. Tel.: 4198-3154/4163-2948
20% de desconto.

Wizard Idiomas (Carapicuíba)
Estrada do Gopiuva, 2329, Vila Dirce – Cara-
picuíba. Tel: 4146-9535. 20% de desconto.

Wizard Idiomas (Centro de Carapicuíba)
Av. Mirian, 102, Centro - Carapicuíba
Fone: 4164-4658. 20% de desconto

Birkmeier Idiomas
Av. Municipal, 374 – Jd Silveira – Barueri
Fone: 4198-6506/ 4162-4716
30 % de Desconto.

ESTÉTICA E BELEZA

Siamed & Fan Beni SPA
Cirurgia plástica, medicina estética, SPA
Rua Dionísia, 766- Bela Vista – Osasco
Fone: 3699-2142
Odara SPA
Rua Seikiti Nakayama, 173- JD Tupanci 
10% de desconto.  

Fone: 4161-6632/4161-1965
Email:contato@odara.com.br

Academia Boa Forma
Rua Francis Dhornett, 120 – Jd. Silveira 
20% de desc. para Sócios e dependentes; 
Fone: 4194-0727
www.boaformaacademia.com.br

Quale Vita Fisioterapia e Pilates 
Rua da Liberdade, 358, 
Vila Boa Vista - Barueri. 
Condições especiais para associados Sindserv.

Curves - A Academia da Mulher
Malhar, Dançar e Ser Feliz!
End: Rua Duque de Caxias, 161 Centro – Ba-
rueri - Tel: 2771-5663
 Rua José Felix de Oliveira, 807 casa C Granja 
Viana – Cotia - Tel: 4169-1318 

Emagrecentro
Tratamento de Emagrecimento rápido e re-
educação  alimentar. 
Rua Campos Sales, 495, Centro - Barueri. 
Fone: 4198-3746 - avaliação grátis.

INFORMÁTICA

Assinco Informática
10% de desconto. Rua Jandira Guerra, 145 – 
Centro. Fone: 4198-2190

Mips Informática
Rua Antonio Chalupe, 195 – Boa Vista
O valor do desconto depende se é compra ou 
manutenção de máquinas.
Fone: 4198-5588/4198-8488

LAZER/TURISMO

Cinemark; Hopi Hari; Wet’n Wild;
Cinépolis; Parque da Xuxa; Ingressos com des-
conto à venda no sindicato.

Casinha Rural
Lugar tranquilo, perto de São Roque para fins 
de semana e férias - www.casinharural.com.br - 
(11) 4163-1175, 9 9908-2648.

FISIOTERAPIA

Fisioterapeuta
Dr. Ademir Mota - Ortopédica, desportiva, 
neurológica, estética, drenagem linfática, auro-
culoterapia (tratamento de ansiedade e tabagis-
mo).  Fone: 8312-8420/8408-1083
Soul Space Pilates Studio
Condições Especiais para Sócios e Dependentes 
SindServ. Av. Batatais, 135, Jardim Paulista - Baru-
eri. Fones: 97361-1256 ou 4552-2043. Dra. Sueli 
Lima, Crefito: 174862-F

SAÚDE

Psicóloga Clínica
Dra. Lucila Friedenberg de Ulhôa Cintra CRP 
06/116192 - Praça Vitoria Regia 40 2 andar - 
Centro Comercial Alphaville. Tel: 9 8187-2905 
- Pós-Graduação em Psicossomática - Aten-
dimento psicológico em grupo  e individual. 
Orientação Vocacional para jovens e adultos.

Psicólogo Clínico
Cícero Emanuel de Souza Lima
CRP: 06-40547-1. Atendimento adultos e 
crianças. Terapias de casal – Regressão de me-
mória. Desconto especial sócio SindServ. Av. 
26 de março, 165, 1º andar, sala 1. Centro - Ba-
rueri. Fones: 4198.2525 / 9 9673-7470

Psicólogo Clínico
Dr. Amauri Trezza Martins - CRP - 06/104814
Atendimento a Adolescentes e a Adultos
Rua Dom Pedro ll, 145, sala 14 - Centro - Ba-
rueri. Condições especiais para sócios. Atendi-
mento com hora marcada. 
Tel: 98314-3256.

Consultório de Psicologia
Leila Suzi Pacheco das Neves - CRP 06/78283
Endereço: Praça Alpha do Centauro, 54 Cj-201 
- Centro de Apoio 2 - Alphaville - Santana de 
Parnaiba - SP. Tel.: 4153-9846  /  99933-4076. 
Atendimento: Familiar, Adultos e Crianças. 
Condições Especiais Para Sócios.

Fonoaudióloga
Dra. Anastácia Aparecida Cruz Rocha
CRFA 2-16.921
Condições especiais para sócios.Atendimento 
com hora marcada das 8h às 18 h. Av. Míriam, 
nº 311, sala 31 - Centro Carapicuíba.
Fone: 4237-6214

Podologia Ana Paula
Nextel: 7787-2480 - ID. 107*86198
Celular: 9 8182-4664  (tim)
Rua Campos Sales 302 - Centro Empresaria, 1º 
andar, Sala 102 - de segunda a sexta a partir das 
13h30 - sábado das 8h00  às 13h00. 
Fones: 9.6536-3476 / 9.7336-9121. 
Preços especiais associados SindServ.

Nutricionista 
Dra. Anna Priscylla Teixeira: Especialista em 
Nutrição Clinica. Clinica Roti - Al. Mamore 
911 cj 1004 - Tel:  4688-1406

Médica Clínica Geral
Dra. Elza Maria Bento - CRM: 51591
Clínica e Programa de Cessação de Tabagismo. 
Calçada dos Narcisos, 13 - Centro Comercial 
Alphaville. Fone: 11-94920-7463 
Email: dr.elzabento@gmail.com
Cond. especiais para sócios e dependentes.

PARCEIROS
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Tonette Seguros
Rua Vitória, 83 - Vila São Jorge - Barueri
Tel.: 3031-3371 ou 2805-0592
vendas@tonette.com.br

Clínica Veterinária Buenovet
Rua Copo de Leite,16 – Jd Flórida
10% de desconto nas consultas
Fone: 4163-1823/8263-1897

Oliveira – Multisserviços
Informática, Lan House e perfumes importa-
dos. Endereço: Av. Sansão, 79 – Jd São Pedro; 
Fone: 4198-6226/6238-6744

Spectro
Som, iluminção e DJs para sua festa;
4257-2133/8660-9522

Perfumes Importados
Descontos especiais para sócios. 
Aceitamos Cartão Crédito. 
Osmar: 9 6793-2744 Oi; 9 8979-4092 Claro;
fragranciaimportadas@gmail.com

Essências 
R. Yassuo Fujita, 70 - Lj. 16 - Centro - Barueri.

Lavanderia Del Castillo
Descontos de até 30% para sócios e depen-
dentes. Fardamentos, Botinas, Aventais, Uni-
formes, Roupas Brancas e Roupas em geral. 
Limpeza de Estofados, Edredons, etc.
R. Romão Silveira, 362, Jd. Silveira Barueri, ao 
lado do Sacolão Municipal. Fone: 4162-3409.

Mundial Buffet
Faça sua Festa com Conforto e Economia 
Aniversários, Casamentos, Debutantes, Ceri-
monias em Geral. Preços e Condições Espe-
ciais para Sócios Sindserv. Fones: 4619-2964 
/ 4707-4402 / 97163-2842 / 98507-1822 com 
Rosely ou Velma.

Transportes, fretes, coletas e mudanças
Condições especiais para sócios do SindServ. 
Ronaldo Araujo - Fones: nxt - 7812-5790 / id: 
100*141536 - vivo: 99696-1647 - tim: 98329-
1964. email: ronaldoaraujo016@gmail.com.

Academia
Academia Corpo Perfeito Ginástica & Dança
descontos de 20% para pacotes fitness e 10% 
para pacotes pilates exclusivos para sócios Sind-
Serv. Av. São Paulo das Missões, 75, Jd. Barueri 
- Barueri. Tel.: 4198-1952 / 9.6554-8830.

Óticas Gil Lancaster
Promoções e condições especiais para sócios.
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 768, Centro, 
Barueri - Fone (11) 4198-5634.
Av. Cap. Francisco César, 143, Engenho Novo, 
Barueri - Fone: (11) 4164-3189.
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Drogaria Kelly
Medicamentos e perfumarias.
Av. Cap. Francisco César, 743 - Eng. Novo - 
Barueri -  Fones: 4168-2947 / 4168-4905.

Drograria BemFarma
Mediamentos e Perfumaria. Desconto 10% ge-
néricos e 5% comum. Av. Marginal Direita, 356 
- Jd. Paulista, Barueri - 4162-4110.

Shop Farma
Condições especiais para sócios SindServ. Entre-
gas Gratuítas - Av. Henriqueta Mendes Guerra, 
368, Centro - Barueri. Tel: 4163-6890.

LABORATÓRIOS

Laboratório de Análises Clínicas Koch
Endereço: Rua Duque de Caxias, 396 – Cen-
tro de Barueri. Fones: 4198-4239 ou 4163-
1567. Consultar horários.

ÓTICAS

Ótica Optima - Park Shopping Barueri
Condições especiais para sócios, atendimento 
feito por especialistas. R. General Pedro Rodri-
gues da Silva, 400. Aldeia - Barueri. Fones: 4191-
6027 ou 4168-6554. 

Óptica Center
R. São Fernando, 113 - Jd. Julio – Barueri. Des-
contos em folha para associados (em até 10x 
sem juros) Tel.: 4201-1446.

Óticas Digicolor
Lentes e Armações – Revelamos Filmes - Fa-
zemos impressões de fotos digitais. 
R. Campos Sales, 181 - Centro de Barueri. 
Fone: 4198-5330

Ótica Vitória
Descontos Especiais p/ Sócios – Desc. em Folha 
de Pagamento. R. João Mendes, 21 – Centro de 
Barueri - Fones: 4163-3598 / 4198-4813.

LM Ótica
Descontos especiais para sócios em folha de 
pagamento. Av. Henriqueta Mendes Guerra, 
168 e 208 – Centro de Barueri.
Fones: 4198-1955 / 4198-7508

Ótica Super Vision
Oferecemos óculos, lentes de contato e pre-
sentes em geral para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado e condições espe-
ciais. Via Expressa Mauri Sebantião Barufi  -08 
lj2 -  Jandira. Fone 4789-3484, Cel 998920149.

MAIS PARCEIROS

Moto Point
Rua da Prata, 430 – Jd dos Camargos. Até 10% 
de desconto; Fone 4198-3402.

FARMÁCIAS

Bio Hervas
Loja 1: Rua Duque de Caxias, 148 - Centro de 
Barueri. Fone: 4198-8753
Loja 2:Av. Carmine Gragnano, 180 - Centro de 
Jandira. Fone: 4789-1978
Desconto a consultar em medicamentos mani-
pulados mediante a apresentação da carteirinha 
de sócio.

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação e homeopatia.
Rua do Paço, 51- Centro – Barueri
25% de desconto no pagamento à vista 15% 
de desconto a prazo no cartão de crédito ou 
cheque. Desconto mediante a apresentação da 
carteirinha de sócio.
Fone: 4198-8753/4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos medicamento/ 
não possui desconto para perfumaria/ entrega 
grátis. Desconto concedido em qualquer uni-
dade mediantes apresentação da carteirinha do 
sócio. Loja 1 – Rua Ministro Raphael de Barros 
Monteiro,197 – Jd. dos Camargos 
Fone: 4198-4401/4163-3722
Loja 2 – Rua Oscar Kesselring, 101
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4163-6278

Miro Drogaria
Desconto de 3% à 5% nos medicamentos/ 
não possui desconto para perfumaria.
Av. Henrique Gonçalves Batista, 196
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4198-4696

Drogaria Henrique
Desconto em folha, não oferecemos desconto 
nos valores dos medicamentos
Rua São Fernando, 59 - Jd. Julio – Barueri
Fone: 4194-4128/4194-1996

D&F Farma
Desconto em folha de pagamento. 
Praça São João Batista, 34 - Centro de Barueri. 
Fone: 4198-4310 ou 4163-9063

Drogaria Paulista
Estrada Velha de Itapevi, 4.296 (entrada pelo 
Supermercado Japão). Descontos especiais 
para associados Sindserv. Fone: 4326-7237. 

Farma 100
Av. Autonomistas, 4.853 - Centro de Osasco. 
Fone: 3651-4153; Descontos especiais para as-
sociados Sindserv.

Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade de Jandira, Lar-
go 8 de Dezembro, 09 - Jandira, SP.
descontos para sócios de 10% a 70% em medi-
camentos. Fone: 4707-3302.




