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UM ALMOÇO DE PRIMEIRA

Receitas da Mica

Café cremoso

Ingredientes:
50 g de café solúvel
2 medidas de açúcar
1 medida de água

Modo de fazer: 
Colocar na batedeira 1 sachê de café solúvel, e 
usando como medida a embalagem vazia do café 
solúvel, fazer 2 medidas de açúcar e 1 de água. 
Bater tudo até ficar cremoso.

Como servir:
Numa xícara com leite quente, misturar uma ou 
mais colheres do creme até ficar do seu gosto.

Dica: quando ficar líquido, bater novamente.

OBRIGADO RAQUEL

No dia 16 de junho a 
ABAI prestou uma 
especial homenagem a 
R a q u e l  L a u b e ,  
v o l u n t á r i a  d a  
associação na Suíça 
p e l o  s e u  g r a n d e  
trabalho solidário pelas 
cr ianças e adultos  
atendidos pela ABAI. 
Raquel agora está vindo 
morar  no Bras i l  e  
portanto não poderá 
continuar com suas 
atividades.

As crianças e educadores gravaram um vídeo com uma 
música feita para a Raquel e colocaram no youtube. O 
vídeo foi projetado num telão na Suíça, numa festa de 
despedida muito bonita organizada pelos nossos amigos 
de lá. Quem quiser curtir o vídeo é só digitar no google: 
«agradecimento da abai para raquel laube».

Obrigado Raquel por tudo que fez por nós.
Equipe ABAI

VAMOS TODOS REFLETIR
DE UMA FORMA CONSCIENTE
NATUREZA, ECOLOGIA
O QUE TEM A VER COM A GENTE?
E PORQUE EXISTE A TAL
SEMANA DO MEIOAMBIENTE?

É TEMPO DE REPENSAR
DE PARAR E REFLETIR
ATÉ QUANDO O MUNDO AGUENTA
NOSSO VÍCIO DE CONSUMIR

SOMOS PRODUTO DO MEIO
JÁ DIZIAM OS PENSADORES
E SE O MEIO É AMBIENTE
E ESTÁ SOFRENDO HORRORES
SOMOS TAMBÉM NATUREZA
VAMOS SENTIR ESTAS DORES

NÓS VIVEMOS DIA-A-DIA
UMA ETERNA CONTRADIÇÃO
NÓS BUSCAMOS O CRESCIMENTO
AUMENTANDO A PRODUÇÃO
E CONSTRUIMOS O PROGRESSO
ATRAVÉS DA DESTRUIÇÃO

EM CADA RIO QUE SECA
NA FUMAÇA DA QUEIMADA
CADA ÁRVORE QUE MORRE
CADA ESPÉCIE DIZIMADA
VAI-SE UMA PARTE DE NÓS
E NUNCA MAIS É RECUPERADA

TODO ESTE DESPERDÍCIO
TANTA COISA DESCARTÁVEL
TANTA TECNOLOGIA
QUE SE TORNA INSACIÁVEL
NOS RESERVA UM FUTURO
BASTANTE DESAGRADÁVEL

RECEBEMOS AO NASCER
UM CARO E LINDO PRESENTE
UM PLANETA SÓ PRA NÓS
PRA DURAR ETERNAMENTE
MAS DEIXAMOS SOMENTE LIXO
PARA AS GERAÇÕES DA FRENTE

NÓS AINDA TEMOS TEMPO
PRA CORRIGIR, PRESERVAR
NAS PEQUENAS ATITUDES
PROCURE SE PERGUNTAR
PARA QUE VOU COMPRAR ISTO
SERÁ QUE VOU PRECISAR?

PARA QUE TANTO APARELHO
SERÁ QUE PRECISO TROCAR?
PARA QUE TANTA COMIDA?
SERÁ QUE VOU PRECISAR?
PARA QUE VOU JOGAR FORA
SERÁ QUE NÃO DÁ PRA USAR?

É PRECISO CONSCIÊNCIA
E VONTADE DE TRANSFORMAR
PRECISAMOS PENSAR AGORA
COMO PODEMOS MUDAR
POIS MUDAR PRA OUTRO PLANETA
EU ACHO QUE NÃO VAI DAR

Luis Carlos Martins

SE NÓS SOMOS NATUREZA
VAMOS NOS AUTODESTRUIR

nº
22 de abril -  Dia da Terra.  

Dia de pensar em nossas Florestas!

No dia da Terra a 
Fundação Vida para 
todos ABAI organizou 
um evento no teatro de 
Mandirituba com a 
presença da Secretária 
de educação e alunos 
de várias escolas.   O 
tema foi a conservação 
d a s  f l o r e s t a s .   
Mandirituba já foi uma terra coberta por pinheiros, 
onde as abelhas nativas, que deram o nome à cidade, 
tinham seu habitat. Hoje, resta pouco da grande 
floresta, espalhado em pequenas áreas por todo o 
território.  O que sobrou tem enorme importância para 
a qualidade de vida de quem vive por aqui, para a  
agricultura e também  para manter um banco de 
sementes de espécies nativas e abrigar a fauna. Os 
homens e as mulheres que assumiram a proteção das 
florestas merecem nosso respeito porque são pessoas 
generosas, que pensam nos jovens e nas crianças, na 
qualidade de vida para as gerações futuras.
Após várias  apresentações de alunos do Colégio   
Joaquim e da ABAI, assistimos a um filme, elaborado 
por Teresa Urban e Aline Maria,   com testemunhos 
emocionantes de pessoas que protegem a floresta em 
Mandirituba. Logo em  seguida algumas destas 
pessoas  receberam das mãos de meninas da ABAI um 
lindo certificado com o seguinte texto:
A comunidade de Mandirituba agradece a ( nome da 
pessoa ) o cuidado com a conservação da Floresta com 
Araucária. 
O evento foi  uma 
realização do Projeto 
Piloto de Conservação 
p a r t i c i p a t i v a  d a  
floresta com Araucária

Marianne Spiller. 

REFLEXAÇÃO
Amigos e Doadores da ABAI,

Temos o prazer e a honra de dividir com vocês 
um pouco do que acontece no dia a dia na sede 
da Fundação Vida para todos ABAI. Na 
comunidade terapêutica agroecológica um 
grupo de residentes está se tratando em 
contato com a Mãe Terra. Chance e 
responsabilidade – uma tarefa grande.  
Cada dia que passa a educação ambiental se 
torna mais importante na ABAI. Pois o futuro 
da vida, especialmente da vida humana, 
depende da maneira como nós lidamos com o 
meio ambiente. Se queremos sempre mais 
consumo, progresso e crescimento às custas 
da natureza, destruindo as florestas, as águas, 
o solo, a flora e a fauna,  não teremos futuro. 
Para poder sobreviver em paz precisamos 
aprender a respeitar os limites da Mãe 
Natureza. E isso que tentamos ensinar às 
crianças da ABAI e das escolas, que nos 
procuram para aulas de educação ambiental.
Agradecemos a vocês intensamente para 
apoiar nosso trabalho. Obrigada também pelo 
apoio financeiro.

Heidi Ruth Wyss - Presidente da Fundação Vida 
para todos ABAI

O Prêmio Nobel da Paz de 1980, Adolfo Perez Esquivel, nos deu a grande honra de sermos presenteados com um mural pintado especialmente para a 

ABAI. A obra de arte representa a Mãe Terra, ou Pachamamama como ela é chamada pelos povos andinos da América Latina.

Embaixo da Mãe terra vemos a Ave Fênix representando o eterno renascimento da criação e um grupo de mulheres com crianças, que, segundo as 

palavras do artista, também são a Mãe Terra.

Editorial

VOCÊ QUER NOS AJUDAR?

Para ajudar deposite qualquer quantia na conta abaixo. Você 
pode solicitar um recibo pelos telefones ou email do rodapé.

Precisamos de um tatame para as oficinas de capoeira e de uma 
filmadora para registrar nossas atividades, fortalecer nossa 
publicidade e conseguir mais doações.

Fundação Vida Para Todos Abai
Banco do Brasil - Ag.: 2266-7 - Cc.: 23586-5

Conta para doação: 
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Arteterapia na Dependência Química

Comunidade TerapêuticaFolha da ABAIRetratos do Centro de Educação Sócioambiental Mãe Terra

Um semestre de convivência e partilha com a 
Terra

Nossa vida educativa está em diálogo constante com a Natureza. Somos 
um Centro de Educação Socioambiental que acredita na transformação 
da sociedade, da situação e contexto das nossas crianças, a partir do 
fortalecimento dos vínculos e da convivência com os outros e com o meio 
ambiente.
Estamos a caminho e avaliando constantemente as nossas ações, para 
que possamos ser um Centro de Educação com rosto “socioambiental”.

Caminhamos para uma proposta socioeducativa que tenha como eixo 
pedagógico a Educação Ambiental, e não somente de atividades que 
desenvolvam o conhecimento sobre a Natureza e Sociedade, mas da 
promoção de experiências concretas de interação e solidariedade.
Vivemos um momento único de sensibilização, as nossas crianças e suas 
famílias, nossos colaboradores e educadores, apostamos e revivemos a 
missão da Fundação Vida Para Todos! 

Dinamir & Humberto - Coordenação Pedagógica - ABAI

Artesanato da Comunidade Terapêutica
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Encontro com as Famílias
Partilha com as mães e pais das 

crianças

Visita da Escola Suiça na ABAI
Experiências de Educação Ambiental

Dia Nacional do Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual

Educação para a participação social

Dia da Terra em Mandirituba
Homenagem a quem cuida da Terra

Visita do Programa ProAção do Grupo 
Marista (Fazenda Rio Grande)

Partilhando olhares e fortalecendo vínculos

Visita do Curso de Pedagogia da 
Faculdade Bagozzi

Conhecendo o trabalho da pedagogia social

«Para nós é uma honra ter realizado o 
Projeto de Otimização da Biblioteca Mãe 
Terra. Visto que foi muito gratificante e 
enriquecedor, um verdadeiro aprendizado, 
fazendo a diferença não só aos educandos, 
mas a todos os envolvidos que contribuíram 
para a realização deste projeto.
É importante salientar que esta otimização 
possibilitará às crianças o gosto pela leitura, 
pois neste espaço se sentirão acolhidas, um 
local apropriado, onde irão ampliar seus 
conhecimentos.
Almejamos que a Biblioteca Mãe terra seja 
para estas crianças um farol que as 
direcione rumo a comunidade de novos 
saberes. Uma vez que para nosso processo 
de formação o desenvolvimento deste 
projeto foi extremamente significativo.»
 
Fernanda, Débora, Joesi e Aline
Acadêmicas – Pedagogia Faculdade Padre 
João Bagozzi

Recuperando uma identidade e um lugar na sociedade através das várias expressões 
artísticas

Por meio da atividade com arte o sujeito transforma a realidade e a si mesmo, promovendo o 
desabrochar da percepção, da organização, e a ordenação de seu pensamento, possibilitando a 
compreensão do momento circunstancial, bem como da dimensão de si mesmo.

Luciana Mussini - Arteterapeuta

 “Como era visto ANTES e como sou visto HOJE”

Carta de Neri:

“Antes a minha vida estava indo por um caminho sem sentido. Às vezes eu pensava que não iria 
conseguir sair da escuridão que eu estava.
Os meus dias estavam se tornando cada vez 
mais complicados. Estava perdendo as coisas 
boas da vida, estava me afastando do meu 
trabalho, me afastando da minha família, das 
pessoas que me amam.

Eu achava que estava tudo bem 
comigo. Muitas vezes eu me irritava com as 
pessoas, muitas vezes eu mentia, manipulava 
as pessoas. Mas com o tempo eu comecei a 
perceber que isto não estava me fazendo bem, 
só estava me prejudicando, e a minha vida 
estava indo cada vez mais para o fundo do 
poço”.

“Hoje eu posso dizer que a minha vida está 
completamente diferente. Estou mais 
consciente, estou de bem comigo mesmo, 
sinto paz dentro do meu coração, estou 
dando mais valor a minha vida.

A minha vida vai mudar, eu sei que 
posso e estou lutando por isso. Eu tenho meus 
sonhos, os meus desejos e vou em busca desse 
sonho. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas 
com fé e determinação eu vou conseguir.

Eu sei que a vida é complicada e que 
vão aparecer as armadilhas, as dificuldades 
pelo caminho e é neste momento que eu vou 
ter que provar para mim mesmo que eu posso me desviar do mal caminho, e caminhar pelo certo, e 
ter uma vida feliz”. 

Estou convivendo com pessoas que tem grande amor a 
liberdade de vida. É onde se compreende que não basta 
estar assegurados o que comer, o que vestir e onde 
morar para suprir as reais necessidades da vida.

Ao nos dedicarmos à salvação e à felicidade das 
pessoas, nós é que progredimos, nos desenvolvemos e 
conseguimos aumentar a nossa felicidade. Assim 
sendo, naturalmente, cuidando dos animais e vegetais 
com amor tem ligação com nossa salvação, pois isso 
torna nossa vida mais rica e saudável. Se animais e 
vegetais são importantes, a vida humana é ainda mais 
importante.

Como nesta vida a reflexão e o arrependimento tem sua 
razão de ser, sempre existe chance 
para arrependimento e para 
iniciarmos nova vida, por mais 
grave que pareça ser o erro que 
cometemos.
O método de fazer com que eu 
desperte para poder curar a mim 
próprio existe e este local é ótimo 
chamado ABAI.

Gérson Kohatsu

N o  d i a  1 3 / 0 6  a c o n t e c e u  a  
reinauguração da Biblioteca da ABAI. 
Foi um evento no qual participaram as 
crianças, educadores e colaboradores 
da ABAI. Houve os agradecimentos ao 
educador Carlos, aos residentes Zeca, 
Jair e Neri e às acadêmicas de 
Pedagogia da Faculdade Bagozzi que 
contribuíram no processo de reforma 
da Biblioteca.  Momento foi marcado 
pela contação de uma história e pela 
abertura da nova Biblioteca, para todos 
os presentes.
Setor de Educação - ABAI

Agradecemos o trabalho das estagiárias, que além da 
Biblioteca, também reformaram, organizaram e otimizaram 
outros espaços como as salas de vídeo e de material de teatro.

«Este estágio supervisionado na ABAI foi de grande crescimento para nossa formação. 
Foi possível perceber na prática toda a teoria da educação social. Agradecemos e 
desejamos que todas as crianças possam desfrutar do nosso trabalho.»

Maria Cirleide  e Pâmela Oliveira  -  Acadêmicas Pedagogia Faculdade Bagozzi

Meu nome é Célio, estou terminando o meu 
tratamento e quero repartir o meu ponto de 
vista sobre a ABAI.
Vejo ela como uma pequena fábrica que tem 
um produto de alta qualidade, apesar de ser 
dado de graça encontra-se em falta nas 
prateleiras do mundo, o uso dele causa 
dependência, a falta faz mal ao coração, mas 
com pequenas doses tudo volta a ficar bem. 
O nome deste produto é AMOR. Nunca deixe 
faltar na sua prateleira.

Célio Pavelski

No primeiro dia, fomos com as crianças na rua ao 
lado da ABAI para que eles vejam a situação que 
fica um ambiente cheio de lixo, pois naquele 
local pessoas estavam jogando lixo, todos nos 
organizamos para limpar aquele local, e iremos 
colocar uma lixeira. No segundo dia, todos se 
encontram no salão para assistir a uma palestra 
educativa sobre o tema reciclagem de óleo de 
cozinha, com um palestrante do projeto Rotary, 
no dia  do meio ambiente  os  a lunos 
apresentaram um teatro educativo para os 
educandos da escola Vitor Leal Claudino de 
Areia Branca ,depois todos em romaria 
cantando, foram plantar varias mudas. No 
quarto dia, foram todos no salão para um filme 
temático do dia do meio ambiente, depois foram 
discutidos os temas abordados no filme.

Gilberto Pereira - Educador Ambiental

Semana do Meio Ambiente

Textos dos residentes

Reinauguração da Biblioteca Mãe Terra


