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CRIANÇAS
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Atividades pedagógicas auxiliam no tratamento de crianças internadas
São Miguel do Oeste
grupo de humanização do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, desenvolve atividades
pedagógicas com pacientes internados na unidade, com atenção especial
para as crianças.
“Estar internado não é
fácil, então imagine como
é para uma criança que
está na fase das descobertas. Ficar internada e precisar ﬁcar afastada de suas
atividades cotidianas e da
sua realidade é muito complicado”, aﬁrma a assistente social do Hospital e

O

coordenadora do grupo de
humanização, Nádia Dalavechia. Segundo ela, a
paralisação das atividades
normais, mediante uma
doença, indica que a hospitalização pode prejudicar o desenvolvimento
emocional, cognitivo, psíquico social, físico e espiritual. “Isso poderá causar
prejuízos tanto na qualidade de vida quanto no
processo de recuperação
do paciente”, lembra.
Assim, para atender a
essa necessidade o hospital desenvolve o projeto
pedagógico “a hora do con-

to”.
O projeto tem por objetivo levar a leitura como
forma enriquecedora, a
ﬁm de transformar o espaço hospitalar menos
angustiante para os pacientes e seus acompanhantes. A ação, que é coordenada de forma voluntária
pela pedagoga, Ana Cristina Bazotti, acontece uma
vez por semana onde colaboradores e voluntários se
vestem de palhaços, visitam os quartos, distribuem livros e contam histórias. A assistente social
Nadia, lembra que o Hos-

pital Regional é a primeira car estimula e contribui desenvolvimento da pesUnidade Hospitalar da com vários fatores no soa.
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região a implantar um projeto pedagógico hospitalar. A atividade conta ainda com o apoio da Casa da
Amizade de São Miguel do
Oeste, que efetua a doação
dos livros ao hospital.
Brinquedoteca
A inauguração da brinquedoteca, no Hospital
Regional, será hoje, às
14h.
Conforme a assistente
social, Nádia Dalavechia,
o espaço reservado para
A montagem da brinquedoteca inaugurada
as crianças atenderá uma
hoje teve apoio da Casa da Amizade
necessidade, já que brin-

Secretaria da Educação realiza programação para comemorar dia das crianças
Descanso
e acordo com a secretária Jacinta Mayer
Oro, neste ano, para marcar essa data, foi optado
por entregar livros de Literatura Infanto-juvenil às
crianças, como forma de
despertar e incentivar a
prática da leitura.
Foram visitadas todas
as escolas e o que se percebeu é que os alunos gostaram muito da novidade
em receber esse livro,
comentou Jacinta. A
secretária informa que
foram entregues mais de
750 livros aos nossos estudantes da rede municipal.
Paralelo à visitação as
escolas, também foi realizada a Feira do Livro jun-
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to ao clube SAD, com ótima visitação da comunidade em geral, mas principalmente dos alunos.
Na sexta-feira em dois
períodos aconteceu um
show com David e Eduardo que em vários momentos estiveram caracterizados de personagens infantis. Segundo a secretária
Jacinta, os alunos se
empolgaram, dançaram e
tiveram um dia muito alegre e diferenciado. “Estamos muito felizes por
oportunizar um momento
como esse as nossas crianças” argumenta ela. A
secretária também agradece a todos que se empenharam para marcar a
semana da criança.
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