Boletim nº 03 -

Mês: Outubro
Assessoria de Atividades Culturais e Comunitárias – AL 2021-2022
Escreve: CaL Olga Arantes
Admiro as crianças! Desde cedo descobri que queria ser professora de crianças, apesar de
ter começado alfabetizando Adultos. Hoje trabalho com Formação de Professores e me
tornei uma contadora de histórias.
A criança vê com o olhar da primeira vez, olhos novos, olhos livres, inocentes e próprios.
Faz ao mesmo tempo a descoberta do mundo e a descoberta da linguagem, da palavra. As
coisas para ela são recém-nascidas.
Atualmente cresce o reconhecimento de que é primordial contar e ler histórias para as
crianças, desde o seu nascimento. Na verdade, desde a gestação, afirmam alguns
especialistas.
A criança nunca esquecerá a música dessas vozes que se tornam parte de seu corpo e de
sua memória, assim como substância da imagem do mundo, de si mesma e dos outros, que
essa criança vai constituindo ao longo da infância, dimensão da vida humana.
Os rituais de contar e ler histórias, e de brincar com elas, assim como a convivência com a
natureza, muitas vezes despertam nas crianças novas imagens poéticas e indagações
filosóficas.
Para a criança, observação e imaginação nunca se separam. Em sua visão animista, todas
as coisas têm alma, têm voz. É preciso acolher e cultivar essa poética do princípio, que nos
aproxima dos sentidos nascentes. Esses sentidos nascentes nos inspiram e nos ajudam a
permanecer vivos, a criar caminhos fecundos na relação com a infância e com nossa própria
existência.
A criança precisa de palavras de vida, de celebração da vida, e não de depreciação, que só
reduzem ao erro e ao desafeto. Precisamos tomar muito cuidado com as palavras que usamos
com elas.
Mês de outubro lembra crianças, mas além das festividades, a data alerta para muitos
problemas enfrentados por elas em todo o mundo. Merecem destaque a educação, o
trabalho infantil, a exploração, o preconceito, o abandono e o abuso infantil, ou mesmo a
fome e a subnutrição.

VOCÊ SABIA?
 Que o dia 12 de outubro foi escolhido para homenagear a data em que Cristóvão
Colombo descobriu as Américas. O próprio colonizador, que descobriu a América em
1492, batizou o continente de “continentes das crianças”, visto que as terras além-mar
foram descobertas mais tarde.
 Que no Brasil, o Deputado Federal Galdino do Valle Filho propôs a criação de um dia
que homenageasse as crianças. Assim, no governo do Presidente Arthur Bernardes, foi
instituído o Dia Nacional da Criança por meio do Decreto n.º 4.867, de 5 de novembro
de 1924?
 Que essa data começou a ser celebrada em décadas depois. Em 1960, a famosa
fábrica de brinquedos Estrela e a loja dedicada a produtos infantis Johnson & Johnson
se uniram com o intuito de comercializarem mais produtos?
 Que o poeta Thiago de Mello, diz que “é de infância que o mundo tem precisão”?

PROPOSTA DO MÊS
A MAGIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM CLARICE LISPECTOR
Justificativa: Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia é autora
de romances, contos, e ensaios sendo considerada uma das escritoras brasileiras mais
importantes do século XX. Mãe de dois filhos, Pedro e Paulo, Clarice começou a escrever
para atender ao pedido, na verdade uma “ordem”, de Paulo, quando ele tinha seis anos. “O
mistério do coelho pensante”, seu primeiro livro infantil, passou mais de uma década
guardado na gaveta antes de ser publicado, em 1967.

Foto: Clarice e seu filho Paulo
Um dos Pensamentos de Clarice:
Sou como você me vê.
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania,
Depende de quando e como você me vê passar.
Atividade cultural ( sugestão) : Virada Cultural on line - Leitura de obras da escritora :
Felicidade Clandestina, Doze Lendas Brasileiras: Como Nasceram as Estrelas,O Coelho
Pensante, A vida íntima de Laura e a Mulher que matou os peixes. Divulgar por meio de
encontros virtuais com filhos e netos dos leões ou escolas de Ensino Infantil.
Atividade Comunitária: arrecadação e distribuição de livros infantis para crianças carentes.
Fazer parceria com Academias de Letras do Município.
Em tempo: Esta assessoria pretende criar uma Academia de Letras e Artes de Leões do
Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva, para leões interessados em participar de encontros,
partilhar literatura, arte e cultura. Caso tenha interesse em conversar sobre isso (núcleo
inicial) entrar em contato com olga.arantes@gmail.com;

Até o próximo boletim!

Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; reportar
as atividades de serviço é “Amor em Ação”.
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