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Queremos desejar boas-vindas a todos os alunos, 
pacientes do Centro Integrado Regional de Reabilitação 
- CIRR, famílias, funcionários e comunidade.

Estamos iniciando mais um ano de trabalho, 
novos desafios, expectativas, novos projetos e o 
desejo que tudo ocorrerá dentro do esperado. 
Para que isso aconteça se faz necessária a coesão 
desse grupo: diretores externos/internos, toda a 
equipe multiprofissional, famílias, representantes da 
comunidade e poder público, para juntos diagnosticar 
problemas, descobrir e propor soluções.

Iniciamos 2019 com projetos em andamento no que 
se refere à reforma do atual espaço como cobertura, 
troca de janelas, portas, para melhorar a ventilação 
e a ampliação do prédio, com a construção de mais 
seis amplas salas de aula o que ocasionará maior 
conforto aos nossos alunos. Temos outros projetos 
como a doação do terreno, localizado nos fundos 
da ANPR, aguardando a decisão do poder público 
(Patrimônio da União). Foram também aditivados 
os Convênios da Educação e Saúde com o Estado, o 
município de Maringá e os municípios vizinhos aos 
quais prestamos atendimentos. Temos aprovado junto 
ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, projeto para aquisição de equipamentos 
para fisioterapia e imobiliários. O Fundo da Infância 
e Adolescência Estadual para pessoa com Deficiência 
aprovou o projeto de música que terá início ainda 
neste ano. Esses são alguns dos projetos, uns em 
andamento e outros aguardando aprovação para 
execução nesse ano de 2019. Trata-se de desafios, 
cujos propósitos têm tudo para dar certo, mas para 
isso se faz necessário o planejamento, a organização 
para que o trabalho possa ser desenvolvido e acima de 
tudo a dedicação à causa, que é atender aqueles que 
precisam de Educação Especializada e Reabilitação.

VALCIR ANTONIO SCRAMIM -PRESIDENTE

REUNIÃO DE PAISREUNIÃO DE PAISREUNIÃO DE PAIS

No dia 22 de março foi realizada a 1ª Reunião de 
Pais e Equipe Diretiva da Escola. Essa reunião é de 
suma importância, sabendo que a escola, depois da 
família, é o espaço primeiro e fundamental para o 
processo de

socialização da criança. Todo o trabalho realizado 
pela escola terá maior êxito, se acompanhado 
diretamente pelos membros da família. Esse trabalho 
de acompanhamento dá segurança à criança e permite 
a ela desenvolver as suas habilidades de forma mais 
tranquila. Na oportunidade foi apresentado aos pais 
todos os recursos disponíveis e a equipe (direção 
e vice direção/pedagoga/professores e equipe 
multiprofissional).
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No dia 19 de março, os 
professores Antonio Luan, 
Cintia Souza, Hellen, Naira, 
Priscila Bravo e a atendente 
Claudenira das turmas 
do Ensino Fundamental 
levaram os alunos para 
uma tarde recreativa no 
Espaço Kids Life, onde 
os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer 
novos espaços e brincar. 

Para o desenvolvimento 
de nossas crianças é de suma importância que 
vivenciem experiências na prática de forma lúdica, 
porque partimos do pressuposto que o brincar 
pode desenvolver as habilidades de memória, 
atenção, imitação, imaginação e habilidades 
motoras, como equilíbrio e coordenação. É por 
meio do brincar que inicia a interação da criança 

com o mundo, 
valores culturais 
e sociais. Nesta 
oportunidade os 
alunos passaram 
uma tarde de 
muita alegria 
e diversão. 
Agradecemos 
aos proprietários 
do Espaço Kids 
Life- Shopping 
Maringá Park 
que gentilmente 
convidaram 
nossos alunos e 
disponibilizaram 
seus monitores 
para esse 
momento

 agradável.

ATIVIDADE EXTRACLASSE ATIVIDADE EXTRACLASSE ATIVIDADE EXTRACLASSE 

Atividade extraclasse que visou trabalhar 
conteúdos apresentados em sala de aula com o 
objetivo de reforçar e melhorar o desempenho 

dos alunos através da 
atividade lúdica, por meio 
do método de alfabetização 
ABACADÁ que estimulou 
associar a identifi cação de 
letras/sílabas com suas 

respectivas imagens, além 
de desenvolver a interação 
em grupo e habilidade 
de leitura, concentração e 
memorização.

Professora Cíntia de S. Rodrigues
TURMA: ENSINO FUNDAMENTAL 4ª 

ETAPA/1º CICLO MANHÃ.

VARAL SILÁBICOVARAL SILÁBICOVARAL SILÁBICO
MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO ABACADÁMÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO ABACADÁMÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO ABACADÁ     No dia 

0 1 / 0 3 / 2 0 1 9 , 
no pátio da 
escola os alunos, 
professores e 
funcionários se 
divertiram com 
danças, confetes, 
uso de máscaras 
para brincar o 
carnaval. É um 

momento de diversão, manifestação artística e 
cultural que estimula criatividade, percepções, 
ritmo entre outras.

CARNAVALCARNAVALCARNAVAL

No dia 22 de março, as turmas do 
Ensino Fundamental das 

professoras Priscila Bravo e 
Cristiane Arrais, realizaram uma 

atividade lúdica, “Dia do Brinquedo”, 
quando os alunos trouxeram 
seus brinquedos preferidos.

O objetivo dessa atividade 
foi trabalhar a socialização, 

interação entre amigos, 
autonomia, atenção,  

compartilhar e respeito às 
regras.

SOCIALIZAÇÃOSOCIALIZAÇÃOSOCIALIZAÇÃO
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Nos dias 11, 12 e 13 
de fevereiro, foram 
realizados Estudos 

e Planejamento, 
proposto pela 

Secretária de Estado 
da Educação, um 

momento importante 
para refletir e 

planejar ações para o 
ano letivo de 2019. A 
ANPR ofereceu para 

todos os funcionários 
palestras 

motivacionais.

SEMANA PEDAGÓGICASEMANA PEDAGÓGICASEMANA PEDAGÓGICA

VISITA DOS VISITA DOS VISITA DOS 
SEMINARISTASSEMINARISTASSEMINARISTAS

No dia 18/02/2019, recebemos a 
visita dos seminaristas da Paróquia 
São Miguel Arcanjo de Maringá que 
na oportunidade foi apresentado 
todo espaço da Instituição e também 
puderam interagir com os alunos.

No dia 
01/02/2019, 

foi 
realizada a 
distribuição 

de aulas 
para o ano 

letivo de 
2019, aos professores do Quadro 

Próprio do Magistério e aos 
contratados por meio de convênio 

com a Prefeitura de Maringá e o 
Estado do Paraná. A distribuição 
ocorreu conforme orientação da 

Secretária de Estado da Educação 
SEED, na própria escola.

DISTRIBUIÇÃO DE AULASDISTRIBUIÇÃO DE AULASDISTRIBUIÇÃO DE AULAS

PARCERIA (ODONTOLOGIA UNICESUMAR/ANPR)  PARCERIA (ODONTOLOGIA UNICESUMAR/ANPR)  PARCERIA (ODONTOLOGIA UNICESUMAR/ANPR)  

Neste ano de 2019, teremos a continuidade do 
projeto de Odonto com os acadêmicos da Unicesumar, 
implementando ações de prevenção da saúde bucal. 

Nesse 1º semestre os acadêmicos terão aulas teóricas 
ministradas pelas professoras Maria Gisette e Carina 

Demitto.  A partir do 2º semestre teremos início da prática, 
quando as famílias serão informadas e será solicitado a 

autorização das mesmas para que os acadêmicos possam 
desenvolver a prática atendendo os alunos.



O Rotary Club Parque do Ingá de 
Maringá e Distrito 4630 do Rotary 
Internacional entregaram no dia 
13/03/2019, 100 cadeiras de rodas, 
para alunos e comunidade. Estavam 
presentes diretoria externa da ANPR, 
alunos, funcionários, pessoas da 
comunidade.
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              AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE 
TRABALHO, CONTRIBUA:

•Tornando-se mantenedor – você doa um pouco todo mês e a ANPR 
transforma seu dinheiro em esperança e oportunidade de reabilitação e 
educação especializada para os alunos;  
•Efetuando doações esporádicas, depositando sua doação no Banco do 
Brasil conta 142242-1, agência 352-2; 
•Direcionando parte do seu imposto de renda para os projetos da ANPR 
ligue para 44-3222-6035 e saiba como dar o melhor uso para o dinheiro do 
IR; 
 •Autorizando a sua contribuição no débito da fatura da Copel; 
 •Doando seu cupom fi scal para a ANPR sem CPF, contribuirá para angariar 
fundos através do Nota Paraná.
   Mais informações pelo telefone  44-3222-6035.  

E-mail: contato@anpr.com.br     Site: www.anpr.com.br 

              AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE 

•Tornando-se mantenedor – você doa um pouco todo mês e a ANPR 

              AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE 
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ROTARY - ROTARY - ROTARY - 
ENTREGA DE CADEIRASENTREGA DE CADEIRASENTREGA DE CADEIRAS Suco Purity – 

Colabore!  
Doando caixinhas 

vazias de suco Purity 
Cocamar.

Sua Doação será 
muito valiosa, fará com 

que possamos concorrer 
a prêmios que poderão 

ser revertidos em 
recursos para a ANPR. 

Suco Purity – 
DOAÇÃODOAÇÃODOAÇÃO

A Associação Norte 
Paranaense de Reabilitação-
ANPR, manifesta profundo 

agradecimento pela 
participação dos voluntários 
da comunidade: Rosimeire, 
Felipe, Selma, Heloisa e os 

responsáveis de alunos: Clara, 
Renata, Ivone, Pedrinho, 

Claudia, Elisete, por doarem 
parte de seu tempo para 

separação/digitação dos cupons 
fi scais referente ao programa 
Nota Paraná. Essa doação é 
de muita importância para a 

entidade, visto que participando 
vocês estarão ajudando a todos 
os nossos alunos e pacientes 

da comunidade. 
Gratidão a vocês.

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

Recebemos no 
dia 12-03 a visita 
do Padre Onildo 
da Paróquia São 
Miguel Arcanjo de 

Maringá, para 
um momento 
de oração e 

benção a todos 
os alunos e 
funcionários.

VISITA DO PADRE VISITA DO PADRE VISITA DO PADRE 
ONILDOONILDOONILDO


