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Mais um ano se inicia e é hora de renovar nossos planos 

e fazer novas promessas. Finalizamos 2016 com muitas 

conquistas, comemoramos os 90 anos do Movimento 

Pestalozziano com nosso trabalho sendo reconhecido e 

ajudando milhares de pessoas com de!ciência em todo 

o Brasil. Estamos avançando, atendendo mais famílias, 

oferecendo  novos serviços e buscando sempre com a!nco 

doar o que temos de melhor aos nossos atendidos.

Nossa missão, além de representar o Movimento 

Pestalozziano, é fazer com que as políticas públicas existentes 

cheguem às pessoas com de!ciência, proporcionando 

acessibilidade, respeito e principalmente autonomia, 

garantindo o acesso aos seus serviços básicos e dar condições 

para que elas exerçam seus direitos fundamentais. 

Nossos projetos e ações sociais buscam desenvolver, em 

nossos atendidos, as habilidades e competências necessárias 

para se tornarem agentes multiplicadores, contribuindo 

para que a inclusão social seja uma realidade na vida de 

todos os brasileiros.

Queremos que nossa rosa vermelha seja uma imagem 

associada ao compromisso de transformar vidas, impactando 

com ações que levam soluções a diversos problemas sociais.  

É o esforço de toda nossa equipe multidisciplinar, voluntários 

e doadores que faz com que nossa luta ganhe credibilidade 

e seriedade, o que mostra que estamos no caminho certo ao 

oferecer o melhor serviço a quem mais precisa.

O início de um novo ciclo é uma oportunidade para 

nossas a!liadas organizar suas metas, criar novos projetos 

e prioridades para os próximos meses. Acreditamos que o 

sucesso não pode ser alcançado sozinho, por isso contamos 

com apoio e compromisso de todos nossos dirigentes e 

colaboradores.

Ester Alves Pacheco

Presidente da Fenapestalozzi
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Johann Heinrich

Considerado um dos maiores 

educadores do mundo e 

referência na área, Pestalozzi foi 

in#uenciado pelo movimento 

naturalista ao ler obras de Jean-

Jacques Rousseau. Tornou-se 

um revolucionário apaixonado, 

juntando-se aos patriotas que 

criticavam a situação política do 

país e propunham reformas.

Pedagogista suíço e educador 

pioneiro da reforma educacional, 

in#uenciou profundamente 

todas as correntes educacionais. 

Fundou escolas e encantava 

a todos para a causa de uma 

educação, num tempo em que o 

ensino era privilégio exclusivo.

Reconhecido como um 

revolucionário em seu tempo, 

os métodos de Pestalozzi 

destacavam a educação escolar 

como complemento da família e 

como meio de preparação para a 

vida, ou seja, o sistema de ensino 

deveria levar em consideração 

a formação de atitudes nos 

indivíduos, assim sendo a 

formação da moral e das virtudes. 

Pestalozzi adorava as crianças, 

e ao vendo a miséria moral e o 

abandono em que viviam a maior 

parte das crianças de seu país, 

resolveu fazer alguma coisa para 

torná-las fortes e serenas, úteis 

e boas. Comprou uma fazenda, 

construiu uma casa, onde 

recolheu cerca de cinquenta 

crianças dentre as mais pobres, 

e começou a ensinar-lhes, com 

in)nita paciência, a cultivar a 

terra, a ler e a escrever, e tudo o 

mais que pudesse ser-lhes útil. 

Não era uma escola como 

as outras, era uma espécie de 

família, onde um homem aos 

seus cinqüenta anos era como 

que um pai que se entretivesse 

ao mesmo tempo a ser o mestre e 

o companheiro de trabalho e de 

brincadeiras de seus )lhos.

Pestalozzi

Um 

revolucionário 

apaixonado
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Apaixonado e idealista da 

educação, Pestalozzi acreditava 

que as reformas sociais e 

políticas deveriam surgir pela 

educação, não da educação 

tradicional, mas de um novo 

processo de desenvolvimento 

que resultaria na reforma moral 

e intelectual do povo. Movido 

por esse pensamento, ele não 

cansava de se corresponder com 

os nobres e com os burgueses 

ricos, na esperança de que estes 

viessem a $nanciar a educação 

em seus países. Produziu intensa 

correspondência, mas não obteve 

apoio.

Durante a Revolução Francesa 

Pestalozzi percebeu que os 

aristocratas a quem se dirigia, 

eram indiferentes ao seu ideal. 

Seu discurso, cada vez mais 

educacional, distancia-se do ardor 

revolucionário e da esperança 

política de mudanças sociais por 

parte do governo.

Por mais que o trabalho de 

Pestalozzi receba muitas críticas, 

pois sua preocupação maior era 

que o educando atingisse sua 

autonomia moral, despertando 

uma consciência moral e cidadã, 

e não à importância quanto ao 

ensino da leitura e da escrita que 

seria o mais importante para uma 

educação popular para assim 

extinguir o analfabetismo; foi o 

primeiro a descobrir que para 

educar e ensinar as crianças 

era preciso antes, amá-las, 

compreendê-las e interessá-las.

Pestalozzi foi um dos maiores 

bem-feitores da humanidade. 

Durante sua existência tão 

modesta, não conheceu a 

fortuna nem a glória, mas em 

compensação o resultado de 

seu trabalho foi reconhecido 

e aproveitado e o seu nome 

respeitado, honrado e conservado 

na memória dos que vieram 

depois dele, pois continuaram e 

aperfeiçoaram os seus estudos. 

Seus princípios educacionais 

visavam possibilitar a formação e 

educação integral do homem. 

No Brasil, a vida e os métodos 

educacionais de Johann Heinrich 

Pestalozzi serviu de inspiração 

para a criação de instituições que 

levam seu nome e que oferecem 

assistência gratuita a milhares 

de pessoas com de$ciência, 

através de parcerias e doações. 

O Movimento Pestalozziano 

completou 90 anos de existência 

no Brasil no último mês de 

outubro e, graças à sua trajetória 

de sucesso, tem muitos motivos 

para comemorar. Atualmente, 

conta com 221 integrantes entre 

associações, federações estaduais 

e entidades análogas. Atende 

cerca de 32 mil de pessoas com 

de$ciência em 19 Estados e no 

Distrito Federal.



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
6

Pestalozzi a!rmava que o verdadeiro 

trabalho de sua vida estava em seus primeiros 

momentos como educador, com a sua 

observação e preparação do homem integral, 

junto aos órfãos.

Pestalozzi dedicou seus esforços, tempo, 

recursos !nanceiros e sua própria família à 

vivência de suas ideias pedagógicas. Fundou 

orfanatos e educou meninos e meninas 

pobres e abandonados, procurando formar 

o caráter de cada um. Mais do que ensinar a 

ler, escrever e transmitir outros conteúdos 

considerados relevantes para a formação 

intelectual, Pestalozzi interessava-se pela 

formação integral, pela construção da 

personalidade individual da criança. Realizou 

pesquisas visando melhorar o sistema de 

educação e aprimorar suas teorias a partir das 

práticas, no desejo de desenvolver a educação 

pública, porque acreditava que a renovação 

da educação seria a verdadeira questão social. 

Ele pregou a democratização da educação, 

in*uenciando governantes e fazendo com que 

passassem a se interessar pela educação das 

crianças menos favorecidas.

Em 12 de janeiro de 1746, nasceu  na 

cidade de Zurique Johann Heinrich Pestalozzi. 

Pestalozzi !cou órfã de pai ainda criança, 

viveu tempos de miséria e preconceito numa 

sociedade que separava cruelmente ricos e 

pobres. Teve apenas a mãe como protetora 

e companheira de luta. Considerava-se um 

cristão, mas sem defender qualquer religião.

Na Universidade de Zurique, gastou parte 

de sua juventude nas lutas políticas, mas com 

a morte do amigo e político Bluntschli em 

1781, abandonou o partido para dedicar-se 

à causa da educação. Pestalozzi dedicou-se 

ao estudo da educação infantil, numa época 

em que não se dava muito valor ao assunto, 

transformando a própria casa numa escola e 

protegendo crianças e refugiados durante a 

invasão francesa da Suíça.

Em 1805 ele mudou-se para Yverdon, no 

Lago Neuchâtel, e por vinte anos dedicou-se 

ao seu trabalho continuamente. Por volta de 

1815 dissensões surgiram entre os professores 

de sua escola, e os últimos 10 anos de seu 

trabalho foram marcados por cansaço e 

tristeza. Em 1825 ele se aposentou em Neuhof. 

Escreveu suas memórias e seu último trabalho, 

"O canto do cisne", vindo a morrer em Brugg.

Legado
Origem



21 DE MARÇO

Dia Internacional da 

Síndrome de Down

O Dia Internacional da 

Síndrome de Down, celebrado 

em 21 de março, tem como 

objetivo dar visibilidade ao tema, 

reduzindo preconceito causado 

pela falta de informação, além 

de conscientizar a sociedade a 

conviver e respeitar as diferenças. 

É importante ressaltar que a 

Síndrome de Down não é uma 

doença, e não impede, de maneira 

nenhuma, que o indivíduo tenha 

uma vida social como qualquer 

outro cidadão.

A Síndrome de Down ou 

Trissomia do cromossoma 

21 é um distúrbio genético 

causado pela presença de um 

cromossomo extra. Descoberta 

em 1862 pelo médico britânico 

John Langdon Down, a Síndrome 

de Down atinge cerca de 270 mil 

pessoas no Brasil.

A síndrome é caracterizada 

por uma combinação de 

diferenças maiores e 

menores na estrutura 

corporal. Geralmente 

está associada a 

algumas di)culdades 

de habilidade cognitiva 

e desenvolvimento físico, 

assim como de aparência 

facial.

Por que 21 de março?

A data, proposta pela Down 

Syndrome International, foi 

minuciosamente escolhida 

porque a Síndrome de Down 

é uma alteração genética no 

cromossomo 21, que deve 

ser formado por um par, mas 

no caso de pessoas com a 

síndrome são três, por isso é 

denominada de Trissomia. Em 

2006, a Organização das Nações 

Unidas incluiu a comemoração 

no calendário o)cial.
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Pestalozzi de Arapiraca realiza terceira edição do 'Ação 21'

Arapiraca (AL) - Com inclusão, 

é possível dizer dizer NÃO 

ao preconceito. Com esta 

mensagem, a Associação 

Pestalozzi de Arapiraca realizou, 

no dia 21 de março, a terceira 

edição do projeto ‘Ação 21’ para 

sensibilizar a população da cidade 

sobre a Síndrome de Down. 

O evento promovido pelo 

Centro de Reabilitação Física e 

Intelectual, com a parceria do 

CAEEP, foi realizado no Arapiraca 

Garden Shopping, das 10h às 

16h, e contou com atividades 

lúdicas, de estimulação cognitiva, 

e contação de histórias com 

fantoches. Com essas ações, a 

organização do evento pretende 

estimular o aprendizado e reforçar 

que a soma de pequenos gestos 

contribui para o desenvolvimento 

físico, social e intelectual das 

pessoas com Síndrome de Down.

Durante o evento, as pessoas 

que circulavam pelo local 

receberam diversas mensagens 

sobre como ocorre a alteração 

genética, suas características. Mas 

a mensagem mais importante é 

que pessoas com este transtorno 

podem viver normalmente, 

realizando atividades e tendo 

responsabilidades como qualquer 

cidadão. “Com este trabalho, a 

Pestalozzi de Arapiraca, com o 

apoio de parceiros, mostra que 

está comprometida em combater 

o preconceito com informações 

úteis sobre a síndrome”, destacou 

a presidente da Federação 

Nacional das Associações 

Pestalozzi, Ester Pacheco.

É a terceira vez que a instituição 

realiza a ação na cidade, voltada 

para a conscientização sobre o 

Dia Internacional da Síndrome 

de Down, comemorado no dia 

21 de março em todo o mundo. 

E nesta edição, contou com a 

presença especial dos alunos 

da Escola Santa Clara, que 

deram uma verdadeira lição de 

inclusão. Participaram ainda do 

‘Ação 21’, pais, mães, atendidos, 

colaboradores da Associação 

Pestalozzi de Arapiraca e pessoas 

que circularam pelo shopping 

durante todo o dia. Além do 

Arapiraca Garden Shopping, o 

evento também contou com o 

apoio da Lupo, Kinitos, Festas, 

Zoo Park, Prado e equipamentos 

Touro.

Para garantir a alegria dos presentes, a palhaça 

Florzinha e os artistas do Marcos Frota Circo 

Show, o palhaço Xeretinha e a contorcionista 

Maria Eduarda, realizaram apresentações 

artísticas que arrancaram muitas gargalhadas e 

aplausos do público. O grupo Arte Terapia coloriu 

o evento com pinturas e colagens, tornando as 

apresentações na praça de alimentação mais 

divertidas.
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O que é o Conade?

O Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa 

com De!ciência (Conade) 

é um órgão superior de 

deliberação colegiada, 

criado para acompanhar e 

avaliar o desenvolvimento 

de uma política nacional 

para inclusão da pessoa com 

de!ciência e das políticas 

setoriais de educação, saúde, 

trabalho, assistência social, 

transporte, cultura, turismo, 

desporto, lazer e política 

urbana dirigidos a esse grupo 

social. O Conade faz parte da 

estrutura básica do Ministério 

dos Direitos Humanos.

Segundo o Censo 2010 

do Instituto Brasileiro de 

Geogra!a e Estatística (IBGE), 

no Brasil existem 45,6 milhões 

de pessoas com algum tipo de 

de!ciência, o que representa 

23,92% da população 

brasileira. O Conade foi 

criado para que essa 

população possa tomar parte 

do processo de de!nição, 

planejamento e avaliação das 

políticas destinadas à pessoa 

com de!ciência, por meio da 

articulação e diálogo com as 

demais instâncias de controle 

social e os gestores da 

administração pública direta e 

indireta.

Marco Castilho é eleito vice-presidente do Conade

Brasília (DF) - O vice-presidente 

da Federação Nacional 

das Associações Pestalozzi 

(Fenapestalozzi), Marco  Castilho, 

foi eleito na tarde desta 

quarta-feira, 15 de março, 

vice-presidente do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa 

com De!ciência (Conade). O 

secretário Nacional dos Direitos 

Humanos, Moisés Bauer, foi o 

escolhido para presidente do 

órgão. A solenidade foi realizada 

no auditório do Ministério dos 

Direitos Humanos, em Brasília.

Marco Castilho,  que assume o 

cargo no órgão no biênio 2017-

2019, garante estar preparado e 

já tem projetos para apresentar. 

“Pretendo pautar temas 

importantes acerca dos direitos 

preconizados na Lei Brasileira de 

Inclusão, sobretudo aqueles que 

dependem de regulamentação”, 

declara.

O gestor destaca ainda 

que esssa conquista é 

muito importante para o 

Movimento Pestalozziano. “A 

Fenapestalozzi vem contribuindo 

signi!cativamente nas discussões 

e na implementação de políticas 

públicas, aumentando a e!cácia 

e abrangência das ações voltadas 

para a pessoa com de!ciência no 

país”, revela,

Na solenidade, a Ministra 

dos Direitos Humanos, Luislinda 

Valoais, também empossou 

novos conselheiros do Conade. 



Boletim Informativo

FENAPESTALOZZI
10

Pestalozzi de Senador Canedo retoma construção

 da nova sede

Senador Canedo (GO) - Os 

trabalhos na obra da nova sede 

da Associação Pestalozzi de 

Senador Canedo reiniciaram no 

dia 10 de fevereiro. Para marcar o 

retorno dos serviços foi realizada 

uma solenidade para formalizar o 

convênio com a Fundação Banco 

do Brasil. O evento aconteceu no 

local onde está sendo construída 

a nova sede, localizado na 

Avenida Oliveiros Ferreira Maia, 

Bairro São Francisco II.

Para conseguir os recursos, 

a presidente da Associação 

Pestalozzi de Senador Canedo, 

Salma Bahia, elaborou um 

projeto intitulado “Construindo 

sonhos, transformando vidas” 

e apresentou para diretores na 

Fundação Banco do Brasil, em 

Brasília. “Passadas as fases de 

elaboração, envio e reuniões, uma 

equipe técnica realizou uma visita 

a unidade e então conseguimos a 

aprovação do projeto”, esclareceu 

a presidente.

O convênio foi assinado no 

(nal de 2016 e a solenidade que 

acontecerá amanhã, 10, faz parte 

do protocolo. O valor total do 

projeto é 200 mil reais, sendo 6 

mil reais da Associação Pestalozzi 

de Senador Canedo e 194 mil reais 

do recurso conquistado junto à 

da Fundação Banco do Brasil.

Na primeira etapa da 

construção do prédio foram 

executadas a fundação, 

contrapiso, estrutura metálica, 

muro e uma parte do telhado, 

informou a presidente da 

Associação Pestalozzi de Senador 

Canedo, Salma Bahia. Mas alguns 

serviços precisam ser restaurados 

porque uma chuva forte que caiu 

recentemente na cidade destruiu 

parte do telhado e do muro.

Com o quantia (rmada pelo 

convênio, a Pestalozzi de Senador 

Canedo dará continuidade nas 

demandas que ainda faltam, 

como parte da alvenaria, telhado, 

instalação elétrica, hidráulica, 

acabamento, jardinagem, calçada 

e estacionamento. “Queremos 

terminar a primeira etapa 

referente ao projeto da Fundação 

Banco do Brasil até no (nal deste 

ano”, ressaltou Salma.

A Associação Pestalozzi 

de Senador Canedo convida 

amigos, parceiros, atendidos, 

colaboradores e suas famílias para 

prestigiarem o evento que marca 

a retomada da obra. De acordo 

com Salma Bahia, a instituição 

precisa ampliar a capacidade de 

atendimento, visto que existe uma 

demanda de vagas na instituição. 

“Com o prédio, podemos 

melhorar nossas condições físicas 

e estruturais para garantir um 

ambiente adequado à nossa 

realidade e às necessidades de 

nossos atendidos”, ressaltou a 

presidente.

A Associação Pestalozzi de 

Senador Canedo, fundada há 6 

anos, atualmente atende 162 

crianças com de(ciência da 

cidade e região. Para conhecer 

o trabalho feito pela instituição 

visite a unidade, localizada na 

Rua Holanda, Qd.10, Lt.17, Bairro 

Alvorada, Senador Canedo (GO) 

ou ligue para (62) 3532-5248.
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Segunda edição da Corrida Azul é realizada em Arapiraca

Arapiraca (AL) - Para 

conscientizar a população sobre o 

Autismo, a Associação Pestalozzi 

de Arapiraca realizou no dia 1º de 

abril a segunda edição da Corrida 

Azul. O evento foi realizado no 

Bosque das Arapiracas e contou 

com a participação de centenas 

de atletas, além das pessoas que 

foram prestigiar a disputa na 

tarde de sábado.

“Estamos felizes com o 

resultado porque mais do que 

correr ou caminhar, em alusão 

ao Dia Mundial do Autismo, 

cada adulto e criança, absorveu 

a mensagem de que o autista 

pode ter qualidade de vida e, 

que o maior preconceito é não 

estar aberto para compreender 

o autismo”, informou os 

organizadores do evento. 

“No ano passado, iniciamos a 

missão de derrubar preconceitos 

com a 1ª Corrida Azul e neste 

ano comprovamos que nossa 

iniciativa foi uma decisão correta 

por notarmos que a sociedade 

arapiraquense, atletas de outros 

municípios e, principalmente, 

as crianças passaram a ver com 

maior naturalidade a participação 

de autistas e pessoas com outras 

síndromes neste evento que 

tem como objetivo primordial 

informar e conscientizar para 

incluir” concluiu a presidente 

da Associação Pestalozzi de 

Arapiraca, Zélia Azevedo.

De acordo com a assistente 

social da instituição, Maria Ferro, 

a Corrida Azul é um evento de 

conscientização e interação. 

“Conseguimos envolver toda a 

população alagoana e tivemos 

inscrições de corredores de outros 

estados. O projeto também prevê 

ainda a interação entre atletas 

e não atletas, mas que estão 

iniciando o hábitos para ter uma 

vida saudável”, pontuou. 

“O sentimento é de dever 

cumprido”, é o que a*rma os 

organizadores do evento, que 

destacou ainda a participação 

dos parceiros neste projeto. 

“Foi fundamental, pois envolver 

a sociedade local, o poder 

público, a iniciativa privada e 

a imprensa em uma ação de 

responsabilidade social requer 

um aporte *nanceiro, logístico 

e de divulgação para que os 

objetivos sejam alcançados, 

por isso reforçamos nossos 

agradecimentos a todos nossos 

patrocinadores”, *nalizou. 

A Corrida Azul, idealizada 

pela Associação Pestalozzi de 

Arapiraca, tinha três diferentes 

percursos: 2, 4 ou 6 quilômetros. 

Para participar do evento, os 
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competidores tiveram que 

comparecer ao Bosque das 

Arapiracas às 16h, uma hora de 

antecedência, para retirar os chips 

e se prepararem para o desa#o. 

Com cores que se misturavam e 

dançavam no céu, um pôr 

do sol pintou a paisagem 

e foi inspiração para quem 

aceitou a missão de integrar 

a luta dos autistas em um 

momento saudável e alegre, 

que além de promover saúde 

e bem-estar, promove ainda 

solidariedade.

O que é o autismo?

O Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) é um 

distúrbio neurológico que 

compromete a interação 

social, comunicação e 

comportamento de quem o 

tenha. As características de 

uma pessoa que tem o TEA 

são: inabilidade para interagir 

socialmente, di#culdade no 

domínio da linguagem para 

comunicar-se ou lidar com jogos 

simbólicos e a apresentação 

de padrão de comportamento 

restritivo e repetitivo.

Segundo a psicóloga 

da Pestalozzi de Arapiraca 

Karine Pinheiro, o autismo 

é um transtorno global do 

desenvolvimento e compromete 

o comportamento da criança. 

“Existem várias características 

que a gente não consegue 

perceber no autista que 

identi#ca ele dentro do espectro 

como di#culdade de socializar 

comportamentos repetitivos”, 

revelou. 

Além de conscientizar a 

população, a ação também 

pretende mostrar que 

é preciso saber lidar e 

entender o comportamento 

do autista para minimizar 

preconceito, é o que a#rma 

a psicóloga Karine. “Muitas 

vezes, as pessoas acham 

que a criança tá com birra 

e ou que foi mal educada, 

mas a verdade é que ela 

não está conseguindo se 

adequar aquela situação 

por algum motivo”, 

explicou. 

Não existe um 

procedimento padrão para 

o tratamento de uma pessoa 

com autismo. Cada paciente 

exige, de seus pais, professores, 

responsáveis e cuidadores, um 

acompanhamento individual e de 

acordo com as suas necessidades 

especí#cas.
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Nova Olinda do Norte (AM) - 

No dia 26 de abril, a Associação 

Pestalozzi de Nova Olinda do 

Norte (AM) recebeu uma doação 

de R$4.419 do vereador Carlos 

Romano, que doa mensalmente 

seu salário para instituições 

do município. De acordo com 

a instituição, o recurso será 

utilizado na construção de uma 

sala onde funcionará a o�cina de 

artesanato. 

Brasília (DF) - As atividades de vida diária (AVDs) 

compreendem aquelas atividades que se referem ao 

cuidado com o corpo das pessoas como vestir-se, fazer 

higiene, alimentar-se. 

Já as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

são as relacionadas com atividades de cuidado com 

a casa, familiares dependentes e administração do 

ambiente como limpar a casa, cuidar da roupa, da 

comida, usar equipamentos domésticos, fazer compras, 

usar transporte pessoal ou público, controlar a própria 

medicação e �nanças.

Na Associação Pestalozzi de Brasília, atendidos 

participam de o�cinas para aprender diversas 

atividades que irão ajudá-los nas tarefas do cotidiano. 

Juntas, as AVDs e AIVDs representam as habilidades que 

as pessoas geralmente precisam ter para viver como 

adultos independentes.

no Brasil
Movimento Pestalozziano 

Fotos: Divulgação.
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Maceió (AL) - Sábado é dia de 

dormir até tarde, desde que não 

tenha atividade extracurricular 

na instituição que você 

frequenta. No dia 18 de março, 

colaboradores, atendidos e suas 

famílias acordaram cedinho para 

participar da terceira edição de 

Aulão de Funcional na praia de 

Pajuçara. O foco do projeto da 

Associação Pestalozzi de Maceió 

é a prática de exercícios físicos 

ao ar livre. E o resultado não 

poderia ser melhor: bem estar e 

qualidade de vida.  

João Pessoa (PB) - Enquanto seus *lhos participam das 

atividades, o grupo das Mães Artesãs da Associação 

Pestalozzi da Paraíba realiza produções de almofadas 

de fuxico, tudo feito à mão. Além disso, elas fazem 

customização de calças e bolsas jeans e  transformam 

as doações que recebem de tecido e retalhos em peças lindas. 

As mães criam em plena harmonia de uma equipe família. 

Fotos: Marcos Feitosa.

Campo Grande (MS) - No dia 9 de março, alunos da 

Associação Pestalozzi de Campo Grande participaram de 

uma vivência na cozinha experimental da Rede Comper 

de Hipermercados. Acompanhados pelas professoras 

Andréa Molina e Naira Lopes, eles presenciaram todo 

o processo de preparação de uma torta charlote com 

creme com frutas, produzida pela Chef Dedê Cesco.

As vivências tem como objetivo estreitar o contato do 

aluno com as atividades reais do cotidiano em que 

vivemos.

no Brasil
Movimento Pestalozziano 

Fotos: Divulgação.
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Levar a bandeira da Rede 

Pestalozzi pedalando mais 

de cinco mil quilômetros em 

rodovias brasileiras e passando 

por oito estados brasileiros e pelo 

Distrito Federal era a missão do 

ciclista Miguel Molina. Inspirado 

pela história do Movimento 

Pestalozziano e pelo trabalho 

social desenvolvido com as 

pessoas com de$ciência em 

centenas de cidades no Brasil, o 

atleta transformou em realidade 

um projeto elaborado há mais de 

dez anos. 

No dia 27 de dezembro de 

2016, o ciclista Miguel Molina deu 

início a aventura que transformou 

sua vida durante mais de 60 dias. A 

largada aconteceu na Associação 

Pestalozzi de Duque de Caxias, 

no Rio de Janeiro, e o trajeto até 

São Luís do Maranhão iria incluir 

ainda cerca de 100 municípios e 

dez Associações Pestalozzi.

A cicloviagem faz parte do 

projeto Pedalando por um 

Boa Causa, que visa realizar 

ações contínuas, através de 

manifestações de ciclistas em 

diversas modalidades, com o 

objetivo de divulgar instituições 

sociais que precisam de ajuda. 

Segundo Molina, a proposta 

desta cicloviagem é levar a 

bandeira da Rede Pestalozzi  

centenas de municípios 

mostrando o trabalho da 

instituição, seus valores e 

necessidades. Para Molina, o 

objetivo do projeto Pedalando 

por uma Boa Causa é mobilizar a 

Ciclista pedala por oito estados brasileiros levando a bandeira 

do Movimento Pestalozziano 

população, divulgando o trabalho 

das instituições que trabalham 

por uma sociedade mais justa 

e igualitária e que necessitam 

do apoio da sociedade para 

continuarem oferecendo serviços 

gratuitos e de qualidades a 

milhares de brasileiros. 

Para a presidente da Federação 

Nacional das Associações 

Pestalozzi, Ester Pacheco, atitudes 

como a do Miguel Molina nos 

faz acreditar que estamos no 

caminho certo e nos fortalece 

na busca pela qualidade dos 

serviços, projetos e ações que o 

Movimento Pestalozziano realiza 

em todo o Brasil. “Uma atitude 

linda”, reconhece Ester.

O ciclista Miguel Molina pedalou mais de 5 mil quilômetros do Rio de Janeiro ao Maranhão. Foto: Divulgação.
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Entrevista: Miguel Molina, ciclista que homenageou os 90 

anos do Movimento Pestalozziano com feito inédito no Brasil

O espanhol Miguel Molina pedalou mais de 5 mil quilômetros com a bandeira do Movimento Pestalozziano. 

Leia a entrevista com o ciclista 

Miguel Molina, atleta que levou 

a bandeira do Movimento 

Pestalozziano por oito estados. 

O projeto iniciou no dia 27 

de dezembro de 2016 na 

Associação Pestalozzi de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, 

e em 27 de fevereiro de 2017, 

após 5.109 quilômetros, chegou 

ao %m na Associação Pestalozzi 

de São Luís do Maranhão. 

O que você sentiu ao "nal da 

cicloviagem?

Miguel Molina: Quando parei 

a bicicleta e desci na porta da 

Associação Pestalozzi de São Luís, 

um sentimento muito bom tomou 

conta de mim. Mas foi apenas o $m 

de um percurso de 5 mil quilômetros 

e ainda temos um caminho muito 

longo para percorrer, temos 

muito ainda o que trabalhar pelo 

Movimento Pestalozziano e pelas 

pessoas com de$ciência, pela 

inclusão social delas na sociedade, 

tanto em trabalho, educação, 

cultura e saúde.

Qual foi o maior desa"o que 

você enfrentou durante os 60 

dias?

Miguel Molina: Os desa$os foram 

muitos. Lembro de dois. O primeiro, 

foi um problema que tive com 

a bicicleta. Por sorte, estava na 

subida e com pouca velocidade. A 

bicicleta inesperadamente freou. 

Com rapidez, tirei o pé do pedal 

e coloquei no chão. Mas se algo 

desse tipo acontecesse numa 

descida, com pouco acostamento e 

com um caminhão ou carreta logo 

atrás de mim, o problema seria 

muito grande. 

O segundo desa$o, foi com o celular 

que usava para comunicar com a 

família, amigos e com o pessoal do 

projeto. Um dia estava dormindo 

numa espécie de fazenda e choveu 

muito, quando eu abri o zíper da 

barraca e entrou muita água, muita 

água mesmo. Foi uma bagunça, 

molhou todas minhas roupas, e 

o telefone, que estava desligado, 

molhou muito.Tentei ligar várias 

vezes e não conseguia. Tentei 

secar de todos os jeitos. Na última 

tentativa, o telefone funcionou. 

Foi um alívio, porque o telefone 

numa viagem como essa é uma 

ferramenta muito importante. No 

último dia, o telefone estragou 

novamente, a tela $cou preta e não 

conseguia ver.

Tive ainda os desa$os a respeito 

das mudanças climáticas. Na 

saída do Rio e em todo o litoral, a 
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temperatura foi muito alta, muito 

vento depois de São Paulo e a chuva 

depois de Goiânia. Na verdade, 

eu acho que não são desa$os, 

mas são amigos do projeto que 

chegam num momento que você 

não espera, então você começa 

a brincar com eles. Brinquei com 

o vento, com a chuva e desfrutei 

muito da companhia das pessoas 

que encontrei no caminho. 

São desa$os que pre$ro não 

lembrar porque só quero guardar 

as lições que aprendi com cada um 

deles. E em geral, eu me senti muito 

protegido em toda a viagem. A 

todo o momento as pessoas diziam 

que iam orar por mim, para que o 

pedal desse certo e pelas pessoas 

com de$ciência atendidas pela 

Rede Pestalozzi. Me senti forte, 

com saúde e proteção. E mesmo 

com problemas não senti medo em 

nenhum momento. 

Qual foi o pior trecho?

Miguel Molina: Foram muitos e 

eu lembro deles com saudades 

boas. Lembro que eu sorria com 

essas situações. Lembro que depois 

de Barra do Garças, no caminho 

para Água Boa, próximo a Nova 

Xavantina eu lembro de chovia 

muito. Eu tive a impressão que onde 

eu ia, a chuva me perseguia. Depois 

começou ventar muito, mas ainda 

bem que a direção do vento era a 

favor do percurso que fazia e não 

diretamente no rosto como a chuva. 

E sem pedalar, eu chegava a cerca 

de 50km por hora, apenas sendo 

empurrado pela força do vento.

Qual foi a maior lição que você 

aprendeu nessa cicloviagem?

Miguel Molina: O mais importante 

dessa viagem para mim foi ver e 

sentir a humildade das pessoas, 

que estenderam a mão para o 

projeto, para as pessoas com 

de�ciência, para o Movimento 

Pestalozziano. Sou muito grato 

por tido a oportunidade de estar 

tão perto desse sentimento nobre 

(humildade). Todos os dias temos 

que descobrir coisas, e a cada 

amanhecer durante toda a viagem 

eu descobria o quanto era grande a 

humildade das pessoas.

Em suas paradas nas Associações 

Pestalozzi, o que você mais te 

impressionou?

Miguel Molina: As pessoas e 

colaboradores que compõem as 

equipes de trabalho das unidades 

da Rede Pestalozzi. São pessoas 

humildes, corajosas e mesmo 

passando por situações muito 

complicadas, fazem mais do que 

podem para oferecer o melhor 

aos atendidos e para os pais e 

responsáveis terem o amparo que 

precisam. A luta e o trabalho desses 

funcionários me inspirou muito e 

me fez ver que estava no caminho 

certo.

Você acredita que depois do 

projeto, as pessoas irão se 

interessar mais pelo trabalho 

do Movimento Pestalozziano?

Miguel Molina: Eu considero o que 

�z algo muito pequeno. É preciso 

fazer um trabalho de apoio e 

marketing para que a bandeira seja 

mais reconhecida em todo o brasil. 

Minha vontade é que ela �casse na 

montanha mais alta para que as 

pessoas possam vê-la e entender 

que o que a Rede Pestalozzi está 

fazendo é um trabalho muito 

importante e é preciso que ele seja 

valorizado e reconhecido por toda a 

sociedade brasileira.

Miguel registra placa que sinaliza a distância até capital federal, onde foi 
recepcionado na Associação Pestalozzi de Brasília. Foto: arquivo pessoal.



Amor

Fotos: Divulgação.

O projeto Pedalando por Boa Causa passou por centenas 

de cidades e Miguel Molina foi recepcionado com muito 

carinho.  E em alguns cantinhos por onde passou, fez muitas 

pessoas retirarem a bicicleta da garagem e pedalaram juntos 

em prol das pessoas com de!ciência.

Em sua passagem pelo interior do Estado 

de Goiás, o ciclista visitou a Associação 

Pestalozzi de Catalão. Colaboradores e 

atendidos parabenizaram Miguel Molina 

pela nobreza do seu ato de amor ao 

próximo.

Entusiasmado, Miguel Molina se 

prepara para mais um dia de muito 

pedal.

Miguel Molina, a poucos quilômetros do &m dessa ação social, 

comemora a chega à cidade de São Luis no Maranhão, última parada 

do projeto.



Ajudar o próximo

Miguel também foi recebidos pelos dirigentes, equipe  de trabalho e atendidos da Associação 

Pestalozzi de Brasília. A presidente da Fenapestalozzi, Ester Pacheco esteve presente na chegada do 

ciclista espanhol, Miguel Molina.  Na passagem pelo Distrito Federal, em o atleta também visitou a sede 

da Federação Nacional das Associações Pestalozzi e conheceu as instalações da instituição. 

Em comemoração aos 90 anos de atuação do Movimento 

Pestalozziano no Brasil, o projeto Pedalando por uma 

Boa Causa, realizou no dia 28 de janeiro, um  passeio 

ciclístico com ciclistas em Goiânia. A saída aconteceu 

na loja Pró-Ciclo localizada na Av. Laudelino Gomes, 

Setor Bela Vista, às 9 horas.

O evento contou com a presença do ciclista espanhol 

Miguel Molina, que pedalou ao lado de ciclistas 

goianos por um percurso de 20 quilômetros dentro da 

cidade. Molina, que saiu do Rio de Janeiro, já cruzou os estados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito 

Federal e após passar por Goiás, segue para o Mato Grosso do Sul e por último, chega ao Maranhão, onde 

completa o roteiro na Associação Pestalozzi de São Luís. 
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 Pestalozzi de Marechal Floriano faz alerta sobre ação de

estelionatários

Seja um As Associações Pestalozzi de todo o Brasil 

estão de portas abertas para receber sua 

colaboração. Acesse nosso portal e encontre 

mais próxima e veja como você pode ajudar. 

Compartilhe amor, transforme vidas.

 Marechal Floriano (ES) - A Associação 

Pestalozzi de Marechal Floriano faz um 

alerta sobre a ação de estelionatários 

na cidade. A instituição divulgou 

em sua página no Facebook um 

comunicado com orientações e 

esclarecimentos à população.

A informação relata como 

os criminosos agem. Os 

estelionatários entram em 

contato por telefone com 

empresas e pessoas em 

nome da instituição para 

pedir doações. “A Associação 

Pestalozzi de Marechal Floriano 

alerta que não possui nenhuma 

ligação com essas pessoas e que trata-se 

de uma ação praticada por estelionatários, 

utilizando-se do nosso nome”, informa o 

comunicado.

A Associação Pestalozzi de Marechal 

Floriano informou ainda que a única 

pessoa autorizada a pedir doação é a 

colaboradora Regina Falcão. 

Além disso, a instituição 

alerta que não existem 

f u n c i o n á r i o s , 

nem voluntários 

autorizados a 

fazer qualquer 

tipo de 

arrecadação em 

seu nome pessoal e 

não adota qualquer 

estratégia em que 

pessoas façam pedidos 

de porta em porta, em 

nome da instituição.

A diretoria orienta as famílias e 

empresas para entrarem em contato, 

caso sejam abordados pelos golpistas. O 

telefone da associação (27) 3288-2839.

ulgou 

ebook um 

ções e 

o.

mo 

o 

uma 

ata-se 

atários, 

oa autorizad

colabora

Além

aler

se

não 

estratég

pessoas 

de porta

IMPORTANTE!
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Cantagalo (RJ) - A Associação Pestalozzi de 

Cantagalo (RJ) recebeu nesta manhã desta 

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, uma 

doação de 80 livros do projeto Leia para 

uma criança do Banco Itaú. A solicitação foi 

realizada no ano passado pela coordenadora 

geral Walkiria Fernandes Cosendey, que 

contou como tudo isso aconteceu.

Criar o hábito da boa leitura é um dos 

maiores desejos de Walkiria, que passa 

horas navegando na internet a procura de 

novidades para apresentar para seus alunos e 

ajudar a instituição onde trabalha. Foi em uma 

dessas pesquisas, que Walkiria encontrou o 

projeto Leia para uma criança e resolveu fazer 

a solicitação para a Associação Pestalozzi de 

Cantagalo. 

Walkiria, que trabalha na instituição há 3 

anos, conta que fez o pedido há quatro meses 

e em janeiro deste ano recebeu um e-mail 

comunicando que o pedido tinha sido aceito. 

Quando os livros &nalmente chegaram, a 

coordenadora não se aguentou de emoção 

e felicidade. “Fiquei muito emocionada ao 

receber a entrega. O nome desse projeto é 

bem claro: Leia para uma criança. É assim 

que vai ser, vamos contar e dividir as histórias 

escritas nestes livros com todos os atendidos”, 

comemorou a coordenadora geral. 

As crianças também &caram muito felizes 

e gratas com a doação. O presidente da 

Associação Pestalozzi de Cantagalo, Vladimir 

Pereira de Araujo, também agradeceu a atitude 

da coordenadora geral. “Ela contou a história 

da nossa instituição e ao receber o material, 

doou todos os 80 livros para a nossa biblioteca. 

Em nome de todos os colaboradores e 

atendidos, o nosso muito obrigado!”, destacou 

o presidente. 

Pestalozzi de Cantagalo recebe doação do projeto Leia para 

uma criança

Os oitenta livros recebidos pela Pestalozzi de Cantagalo estão disponíveis na biblioteca da instituição e serão utilizados 

pelos atendidos.  Fotos: Divulgação.
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Cantagalo (RJ) - De origem 

humilde, Walkiria conta que seu 

pai era comerciante e sua mãe, 

costureira. Ambos gostavam 

muito de ler jornal. A menina 

nasceu em Itaperuna (RJ) e 

cresceu com sede de ler. “Uma 

leitora voraz”, a"rma com suas 

próprias palavras. Aos cinco anos 

foi alfabetizada e desde então 

usava o dinheiro que ganhava 

dos pais para comprar livros 

em brechós. Gostava de poesia. 

Esmiuçou Castro Alves, Machado 

de Assis, Nikolas Alarme, Carlos 

Drummond de Andrade e as 

traduções de Jane Austen, dentre 

outros escritores. 

Na biblioteca da escola ou na 

igreja que frequentava, Walkiria 

sempre tinha um livro ao seu lado. 

Começou ler a Bíblia com 11 anos 

de idade e com boa memória 

que tinha, decorou versículos e 

trechos dos seus livros preferidos. 

Quando a professora perguntava: 

Quem quer fazer a leitura hoje? 

Era sempre a primeira a levantar 

a mão e se oferecer.

Por onde passava como igreja, 

escola, trabalho e encontros de 

família, sempre encontrava um 

jeitinho de escrever homenagens 

para alguém especial ou 

aniversariante do mês. O hábito 

não se perdeu com o tempo. Até 

hoje, Walkiria tem o costume 

como pretexto para usar palavras 

e escrever textos.

Hoje, aos 51 anos, Walkiria 

comemora a graduação em 

Letras/Inglês e os dois títulos da 

Universidade de Cambridge de 

sua "lha, 20 anos. O incentivo 

à leitura começou cedo, desde 

pequena ela comprava livros 

e lia para "lha. “Ela adorava”, 

lembra. Uma família de leitores 

Paixão por livros e por pessoas

apaixonados. 

Para a coordenadora geral 

da Associação Pestalozzi de 

Cantagalo, a importância da 

leitura na vida de uma criança vai 

muito além da aprendizagem. “A 

leitura leva a lugares distantes, 

te prepara para novos sonhos e 

te inspira. Isso me encanta e por 

isso incentivo tanto essa prática”, 

disse a amante de livros. 

Ler para uma criança proporciona 

muitos momentos especiais. 

Cada história traz uma nova 

oportunidade de conversar, de 

se divertir e de se emocionar 

juntos. “Este hábito pode fazer 

a diferença no futuro de muitas 

de crianças”, incentiva Walkiria, 

que ainda encontra tempo para 

ministrar aulas particulares de 

informática para pessoas da 

terceira idade.

Coordenadora geral da Pestalozzi de Cantagalo, Walkiria Fernandes, foi quem enviou a solicitação para o projeto.  
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Conhecendo a Associação Pestalozzi de Cantagalo

A proposta do projeto Leia para uma criança, 

do Banco Itaú, é incentivar o hábito da leitura, 

inserir livros na rotina das crianças e estimular a 

imaginação, permitindo que elas brinquem com 

seus pensamentos, com liberdade e autonomia.

Da mesma forma que brincadeiras ao ar livre, 

jogos de tabuleiro e outras atividades lúdicas, 

a leitura pode ser algo muito divertido para as 

crianças. Ler para elas não requer treinamento 

ou experiência dos adultos, mas a sua dedicação 

Fundada em 21 de abril de 1973, a Associação 

Pestalozzi de Cantagalo passou por muitas 

di'culdades para se consolidar com uma 

instituição 'lantrópica. Em 44 anos de existência 

atendeu centenas de pessoas com de'ciência. 

De acordo com a coordenadora geral, Walkiria 

Fernandes Cosendey, em dezembro de 2016 

conseguiu colocar as contas em dia com a ajuda 

e doações recebidas da comunidade e auxílio da 

Fundação para a Infância e Adolescência (FIA RJ).

Mesmo com o cenário nacional em crise e 

com os cortes de recursos para as instituições, a 

Pestalozzi de Cantagalo possui 18 colaboradores, 

quatro voluntários e quatro servidores cedidos 

para oferecer a leitura de forma espontânea, 

favorecendo que a criança experimente o mundo e 

faça descobertas. E isso pode ser feito em qualquer 

hora e local, desde que vocês estejam confortáveis 

e disponíveis para a experiência. 

Os livros da Coleção Itaú Criança são 

selecionados por um conjunto de especialistas, e 

podem ser solicitados por Secretarias de Educação 

e Organizações Sociais.

pela Prefeitura de Cantagalo. Atualmente, atende 

200 crianças oferecendo serviços de qualidade e 

atendimentos gratuitos. Além de dar assistência 

completa aos assistidos, a entidade também 

oferece o'cinas para os pais e responsáveis. 

Se você deseja conhecer o trabalho da 

instituição, faça uma visita. A Pestalozzi de 

Cantagalo 'ca na Rua Maria Zulmira Torres, 234, 

Cantagalo - RJ. Para saber mais informações de 

como você pode contribuir com a instituição, ligue 

(22) 2555-4760 | 2555-4281 ou entre em contato 

pelos seguintes e-mails: pestalozzicantagalo_1@

hotmail.com | pestalozzicantagalo2@gmail.com.

Leia para uma criança



Doe e ajude a melhorar a realidade de milhares de pessoas com de!ciência em todo 

o Brasil. Você pode ajudar com recursos �nanceiros fazendo um depósito bancário 

em uma de nossas contas abaixo:

Banco do Brasil

Agência: 1610-1 

Operação: 003

Conta Corrente: 101.849-3 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 2256

Operação: 003

Conta Corrente: 602-8

Você pode se tornar um voluntário e ajudar contando histórias, dando aulas, tocando 

violão... São muitas as atividades que podem ser realizadas nas associações. Há 

sempre um lugar para quem ajudar. Acesse nosso site e veja qual a unidade está mais 

próxima de você e colabore.

www.fenapestalozzi.org.br

?
Seja um doador da 

Fenapestalozzi


