
 

 

 

Primeira edição- 06 de julho de 2010- Santarém Pará 
 

          VIROU MANCHETE!!! 

                

          
Brincar e se divertir é um direito de todas as crianças e adolescentes, 

sejam elas ricas ou pobres. Portanto, Estado, família e sociedade 

desempenham papéis diferenciados, mas estratégicos, no sentido de 

garantir condições e oportunidades para que meninos e meninas 

exerçam o seu direito ao lazer.  

Renna Cristina 

       
       Aconteceu...    Foi decretado!!! 

A concepção do lazer como um direito de crianças e adolescente 
é bastante recente no Brasil. Há pouco tempo, predominava a 
idéia de que a eles, quando não estavam na escola, deveriam 
trabalhar para ajudar no sustento da família. No caso das 
crianças e adolescentes de famílias nobres, esse direito de certa 
forma sempre esteve assegurado, já que a complementação da 
renda familiar não era uma necessidade. 

No entanto, poder brincar e se divertir é um direito de todas as 
crianças e adolescentes, sejam elas ricas ou pobres. Para tanto, 
Estado, família e sociedade assegurar, com absoluta prioridade, 
a garantia de condições e oportunidades para que meninos e 
meninas exerçam o seu direito ao lazer. 

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

Everton Nobre 

 

Garantia de direito 

A constituição Federal do 

Brasil em seu artigo 227, diz 

que é dever da família, da 

sociedade e do estado 

assegurar à criança e ao 

adolescente, diversos 

direitos, entre eles, o direito 

à educação, ao lazer, à 

cultura, à dignidade, dentro 

outros. 

A Prefeitura Municipal de 

Santarém, ao oferecer pelo 

quinto ano a colônia de férias 

na cidade da gente promove 

uma ação de política 

púlblica, direcionado às 

crianças e adolescentes 

cumprindo um importante 

papel na promoção do lazer 

em Santarém. Assim cabem 

aos profissionais da área, as 

famílias, participantes, 

empresários e a comunidade 

em geral cada vez mais 

organizar o lazer em nossa 

cidade para que ações como 

essa se configurem 

verdadeiramente numa 

política de estado em um 

futuro bem próximo. 

                                                                                                                      

Socorro Peloso 

Coordenadora Polo Sócrates 



                                                                            

Me contaram... 
        O “Fantástico” está a procura do novo “Bola Murcha” 
 e um colonista se aplica a esta vaga... Zanieeel é o nome dele!!!  
Um passarinho nos contou que esse caiu sozinho na quadra na  
tentativa frustrada de pegar uma bola no ar.  
Que micão hein Zaniel!!!  
Você quaaase vira um fenômeno!!!   

  Atenção!!! Abertas as inscrições para o “Boca Cheia”  
da V Colônia de Férias do Pólo Sócrates. Os candidatos mais 

 votados foram Sandro e Bruno, que saborearam e apreciaram 
 bem as quatro vezes em que repetiram o lanche oferecido.  

É isso aí meninos... Nada de dieta!!! 

... Pegou também para os monitores!!!  
               Ganhou destaque na semana  A formação de primeiros socorros da monitoria arrancou suspiros da 

candidata selecionada pelo Sargento do corpo de bombeiros para ajudá-lo na demonstração através do 

método de respiração “boca a boca”. 

Haja fôlego hein Lia!!! (hehehe...) 

... E tão batizando por aí!!! 

“Marcou”? Batizou! É isso mesmo, estão surgindo a cada momento 
 na colônia novos “apelidos” referentes a alguns monitores...  

Gente, isso não tá certo... vamos dá um desconto né!!!  

A propósito, mando um Alô ao “Botinho”, à “July Baby”, ao “ pé de Adão”, à “Cabocla”, 

 “Caboquinha do Sítio”, aos “Sonecas” que adormeceram durantes as palestras de formação 

 e não posso esquecer do nosso motorista “Eficiente” de Santarém - Alter-do-chão. 

A todos, minhas considerações!!! (hehehe...) 

FATOS E FOTOS    CURIOSIDADES 
 

 

 

 

VOCÊ SABIA QUE... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Já está disponível o blog da V Colônia de Férias  

do polo Sócrates!!! FICA LIGADO colonista blogueiro: 
poloesperanca2010.wordpress.com 

 
A IMPORTÂNCIA DO AQUECIMENTO NA ATIVIDADE 

FÍSICA  
O aquecimento é a primeira parte da atividade física 

e tem como objetivo preparar o indivíduo tanto 
fisiologicamente como psicologicamente para a 

atividade física. A realização do aquecimento visa 
obter o estado ideal psíquico e físico, prevenir 

lesões e criar alterações no organismo para suportar 
um treinamento, uma competição ou um lazer, 

onde o mais importante é o aumento da 
temperatura corporal. 

 


