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APP NOVO

Prefeitura do Rio lança programa para ajudar 

na aprendizagem de estudantes da rede 

municipal, após retorno às aulas. P. 2
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Clientes plus size ganham 
um dia exclusivo para 

aproveitar todos os serviços 
da clínica de bronzeamento

UM SÁBADO

Clínica de bronzeamento de Jacarepaguá realiza encontro mensal exclusivo para 
clientes plus size, aquelas que vestem manequim acima de 46. Elas são puro poder! P. 3

FOTOS DIVULGAÇÃO

ESPECIALISTA EXPLICA A 
IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR A 
EDUCAÇÃO EMOCIONAL DA 
GAROTADA NA ESCOLA. P. 2

TOTALMENTE 
EMPODERADO
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O programa possibilita a transmissão de aulas gravadas e por videoconferência

Educação lança aplicativo de ensino para alunos 
da rede municipal a fim de  ampliar aprendizagem

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Aplicativo foi lançado para ajudar estudantes da rede municipal

A Secretaria Municipal de 
Educação lançou, ontem, o 
aplicativo Rioeduca em Casa, 
a plataforma oficial de ensino 
remoto da Rede Municipal de 
Ensino. Com esse software, 
professores e estudantes da 
Prefeitura do Rio poderão 
acessar os conteúdos on-line 
e a ferramenta “Google Sala 
de Aula”, entre outras opções 
que ajudarão a dinamizar a 
aprendizagem. O aplicativo 
está disponível na Play Store 
para Android (versão 5.1 ou 
superior) e, em breve, tam-

bém estará na App Store para 
iOS (versão 10.0 ou superior). 
A navegação é gratuita, pois 
a SME irá patrocinar os da-
dos para os alunos. Ou seja, o 
aplicativo não utilizará o seu 
plano de internet.

Os docentes também vão 
poder acompanhar a partici-
pação de cada aluno nas aulas 
e visualizar a participação dos 
estudantes. Além disso, haverá 
o chat para tirar dúvidas, fazer 
uploads, realizar downloads, 
visualizar PDFs e receber exer-
cícios corrigidos à distância.

Um empurrão 
na qualificação
Servidores públicos de todo o país poderão 
optar entre diferentes modalidades de 
ensino superior, além de garantir bolsas

A universidade tem 
unidades em todo o 

Estado do Rio, inclusive 
o Campus Tom Jobim, na 

Barra da Tijuca

Na contramão da crise econô-
mica, impulsionada pela pan-
demia, alguns setores se man-
tiveram atuantes em 2020 e 
com perspectivas de cresci-
mento neste ano. Já para a po-
pulação em geral, a manuten-
ção da renda é o fator deter-
minante para superar a crise. 

Para ingressar em um 
mercado de trabalho com-
petitivo, se manter ou pro-
gredir na carreia, o ensino 
superior e a pós-graduação 
são elementos fundamentais 
capazes de elevar as chances 

de sucesso dos brasileiros. 
A Estácio, uma das maio-
res e mais respeitadas ins-
tituições superior do país, 
acaba de lançar mais uma 
Modalidade de Ensino, o Se-
mipresencial. Com quatro 
modalidades (Presencial, 
Semipresencial, Flex e En-
sino Digital), a instituição 
possibilita aos estudantes a 
escolha da modalidade que 
melhor se adapta ao seu dia a 
dia. E para os servidores pú-
blicos — federais, estaduais e 
municipais, além das Forças 

Armadas — de todo o país, a 
empresa preparou condições 
exclusivas. Até domingo, a 
Estácio concederá 55% de 
bolsa de estudo. 

Segundo a Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 

O trabalho da emoção 
na educação infantil
Os preparativos 
para os desafios 
profissionais 
e pessoais 
começam cedo

FOTOS DIVULGAÇÃO

Educação emocional é fundamental já na primeira etapa da escola

A 
temática “inteligên-
cia emocional”, no 
meio corporativo, já é 
bastante considerada. 

Entretanto, o conhecimento 
dos seus próprios sentimentos 
e emoções com maior facili-
dade não pode ser trabalha-
do só na fase adulta. Quanto 
mais cedo a pessoa aprender 
a lidar com tais aspectos, me-
lhor. Naturalmente, ela che-
gará a fase adulta preparada 
para os desafios profissionais 
e pessoais com os quais irá se 
deparar. Por isso, a educação 
emocional é fundamental já 
na primeira etapa da escola, a 
Educação Infantil.

Como a criança sente e 
pensa? O que é ambiente aco-
lhedor quando pensamos em 
crianças em fase de desenvol-
vimento pleno? Essas e ou-
tras perguntas permeiam to-
dos os planejamentos e ações 
da Educação Infantil. Com-
preender esse universo é ser 
mais assertivo nas propostas 
ofertadas diariamente.

“Nosso mantra é ‘brinca-
deira é coisa séria’ e, por cau-
sa dele, conseguimos não só 
propor autonomia vigiada, 
mas também trabalhar de 
maneira eficaz as habilidades 
emocionais”, explica Nathália 
Ferrari, coordenadora peda-
gógica Infantil e Fundamen-
tal I, do Elite Rede de Ensino, 
que tem unidades em diver-
sas partes do Rio, entre elas 
a Zona Oeste, como Campo 
Grande e Santa Cruz.

Pense em um simples jogo 
de quebra-cabeças, o próprio 
nome indica que teremos um 
desafio pela frente. Quantas 
vezes, enquanto adultos, 
diante de um “quebra-cabe-
ças” perdemos nosso equilí-
brio, agimos de maneira ir-
racional ou nos descontrola-
mos por não encaixar a peça. 

Ou seja, perdemos o domínio 
por não achar a solução fren-
te a um problema.

Segundo a especialista, ao 
propormos o jogo, individual 
ou coletivo, podemos experi-
mentar desde a infância algu-
mas emoções: a inicial (curio-
sidade, alegria, ansiedade e 
coragem), as emoções ao lon-
go do processo que são mistas 
e desordenadas (fraqueza, 
medo, tristeza, esperança e 
frustração) e as sensações fi-
nais (orgulho, persistência e 
superação). Ao lidar com todas 
elas, dentro do ambiente esco-
lar, a criança começa a poder 
ter mais consciência de suas 
emoções e consegue amadure-
cer essas práticas ao longo de 
todos os anos escolares.

A mãe da pequena Clara Va-
lentina, de cinco anos, aluna 
do infantil 5 do Elite conta so-
bre a nítida evolução de sua fi-
lha com os trabalhos voltados 
à educação emocional. 

“Quando iniciou esse pro-

cesso, ela era uma criança 
muito tímida e, ainda, não 
sabia como brincar em gru-
po. Clara é a caçula de quatro 
filhos, então sempre brincou 
sozinha ou com a mamãe. 
Quando foi para a escola me 
preocupei um pouco, mas 
sua mudança foi incrível e 
muito visível. Ela tem apren-
dido a compartilhar, dividir 
e brincar coletivamente. Sua 
timidez, hoje, não existe e 
acabou tornando-se uma lí-
der. Mesmo com cinco anos, 
já sabe tomar decisões e en-
tende que perder faz parte 
da brincadeira e ama brincar 
com os amigos. O lúdico fez 
toda a diferença na vidinha 
dela”, destaca Julia de Melo.

O “faz de conta” é sempre 
uma opção muito interessante 
na Educação Infantil e saber 
valorizar esses momentos, in-
cluindo muita música, ludici-
dade e interpretação nas ativi-
dades, é primordial. “Quando 
o aluno experimenta e é convi-
dado a participar de uma can-
tiga, adotando uma persona-
gem, ele precisa se comportar 
e agir como seria essa perso-
nalidade, a bruxa, a princesa, 
o príncipe e os porquinhos. 
Todos têm algo a nos ensinar 
dentro dos campos emocio-
nais. Quais sentimentos essa 
história te trouxe? Como você 
se sentiu quando o lobo apa-

receu? Estimular sempre as 
expressões corporais e faciais 
é interessante, indicando que 
o sentir vem acompanhado de 
uma ação”, explica Nathália.

Para a coordenadora do 
Elite, dentro de cada mo-
mento lúdico temos uma 
feliz aprendizagem, a cer-
teza de que as crianças são 
estimuladas a pensar e agir, 
tomar decisões e serem em-
páticas, pois compreendem 
o que sentem, nomeiam as 
sensações e sabem se expres-
sar em ocasiões diversas.

É por meio de brincadeiras 
bem planejadas, observadas 
e mediadas pelos professores 
(de maneira sensível) que os 
alunos são estimulados a sen-
tirem sem medo e agirem de 
maneira mais gentil, consigo 
e com o outro. Não há senti-
mentos ruins, mas ações ruins. 
Quando eles experimentam 
as emoções de maneira lúdi-
ca, conseguem pensar e equi-
librar o agir. A Educação In-
fantil do Elite estimula não 
apenas o cognitivo da criança, 
mas também os aspectos físi-
co, motor, social e emocional. 
A partir de experiências diver-
tidas e repletas de aprendiza-
gem, os pequenos conquistam 
mais autonomia, passam a co-
nhecer a si e perceber o próxi-
mo, além de explorar o mundo 
que os cerca.

(OCDE), em 2015, o Brasil já 
registrava cerca de 3,12 mi-
lhões de servidores públicos.

As inscrições são gratuitas 
e o benefício para os funcio-
nários públicos, que é válido 
durante todo o curso, é desti-
nado aos estudantes de Pós-

-graduação Lato Sensu e de 
Graduação, nas quatro mo-
dalidades de ensino disponí-
veis. Para conhecer os cursos 
oferecidos na região, o servi-
dor poderá entrar em contato 
com a equipe da Estácio por 
meio dos telefones 4003-6767 

(Regiões Metropolitanas) ou 
0800-880-6767 (Demais re-
giões); acessar o formulário 
da campanha pelo link: ht-
tps://forms.gle/B2pYpCKo-
FKsKijmu9; ou comparecer 
em uma das Unidades ou Po-
los de Ensino Digital.

Durante este momen-
to tão desafiador, a Estácio 
criou o convênio para os ser-
vidores (ativos e inativos), 
assim como seus respectivos 
dependentes legais, benefí-
cios para que possam apro-
veitar o período de isola-
mento para estudar. A bolsa 
é válida para matriculados 
no 1º semestre de 2021 e não 
é cumulativa com quaisquer 
outros descontos. A ação 
não contempla os cursos 
de graduação em Medicina; 
graduação em Odontologia, 
de acordo com a Unidade; e 
cursos de pós-graduação na 
área médica. Confira o regu-
lamento da campanha em 
https://portal.estacio.br/es-
tude-na-estacio/regulamen-
tos-informacoes-legais/.

Confira o passo a passo:
 NPara acessar o aplicativo, o usuá-

rio precisa baixá-lo na Play Store e 
se logar.

 NProfessor: seu login é seu e-mail 
institucional Rioeduca. Por exem-
plo: professor@rioeduca.net. Sua 
senha é a mesma do e-mail. Caso 
tenha dificuldades em acessar 
seu e-mail, o canal de suporte é o 
Helpdesk da própria SME.

 NEstudante: seu login é o seu 
e-mail, composto pelo número da 
sua matrícula com 13 dígitos, se-
guido de “@alunocarioca.rio”. Por 
exemplo: fulano@alunocarioca.
rio. Já sua senha é a palavra “rio” 
seguida da sua data de nascimen-
to no seguinte formato DD/MM/
AAAA, com as barras. Por exemplo: 
rio01/01/2010. Caso precise de al-
guma informação relacionada ao 
número da sua matrícula ou outro 

tipo de suporte entre em contato 
com sua Unidade Escolar ou com 
a Central 1746.

 NSe o usuário autorizar a configu-
ração de uma conexão de rede pri-
vada virtual (VPN) basta clicar em 
“ok” na mensagem que aparecer 
quando ele se logar no aplicativo. 
A navegação não gera consumo 
do pacote de internet do usuá-
rio, a SME irá patrocinar os dados 
para os alunos, como já sinalizado 
acima. Mas é importante destacar 
que somente para realizar o down-
load ou se logar o usuário utilizará 
seu pacote de dados, mas, uma vez 
dentro do Rioeduca em Casa, todo 
acesso será gratuito.

 NEsse é apenas o início, pois ain-
da existem muitos planos para 
incrementar o Rioeduca em Casa 
no futuro. Portanto, fique atento 
às novas versões que virão por aí!
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Empoderadas: clínica de 
Jacarepaguá promove ação 
para mulheres plus size
N

o próximo sábado, o espaço Fina Flor Bronzeamento Na-
tural promove o Dia D Plus, encontro mensal que tem ga-
nhado força e a cada edição novas adeptas do bronzeado, 
do autocuidado e do resgate da autoestima. Na data, sepa-

rada apenas para mulheres que vestem manequim acima de 46, é 
possível se bronzear ao sol, fazer massagem relaxante, tomar sucos 
com betacaroteno e relaxar de forma reservada e segura. 

FOTOS ALEX FERRAZ / DIVULGAÇÃO

Encontro mensal 

especial com a 

mulherada que 

veste acima 

de 46 tem 

bronzeamento 

ao sol, suco com 

betacaroteno, 

massagem 

relaxante e  

muito mais

No bairro de Jacarepa-
guá, na Zona Oeste, o espaço 
aconchegante e convidativo é 
o cenário do bronzeado para 
todo tipo de mulher, em es-
pecial a plus size. Com macas 
espaçosas em madeira firme, 
o público encontra detalhes 
pensados exclusivamente 
para elas. As sócias Camila 
Vargas e Regina Santos têm 
desenvolvido um importan-
te trabalho de inclusão para 
esse público em especial, 
mostrando que todas podem 
e merecem ser quem elas qui-
serem, recebendo todo tipo 
de serviços de beleza.

Prezando pelo distancia-
mento entre suas clientes, 
e com todos os cuidados 
contra a Covid-19, a clínica 
faz atendimento com horá-
rio agendado previamente 
pelo telefone 96426-9710.

O espaço amplo, permite 
que cada uma esteja em um 
ambiente, no seu momento, 
seja na massagem relaxante, 
na hidromassagem, toman-
do seu bronze, suco natural 
potencializador do bronzea-
do ou até mesmo no chuvei-
rão, que faz sucesso entre a 
mulherada. A data traz deco-
ração especial, sorteios e mi-
mos que deixam o dia ainda 
mais marcante.

Camila Vargas, enfermei-
ra e personal bronze, conta 

que o bronzeamento é mais 
do que uma simples marqui-
nha. É beleza, saúde, ajuda 
no resgate à autoestima e faz 
com que a mulher se sinta 
ainda mais bonita.

“Recebemos todo tipo de 
público. Já vieram clientes 
que desejavam se bronzear 
para parecer mais corada 
e saudável em uma entre-
vista de emprego. Hoje, em 
tempos de pandemia, nosso 
espaço tem sido procurado 
por quem deseja tomar sol, 
de forma segura, sossegada e 
sem aglomerações. Mas, nos-
so público maior, são as plus 
sizes que querem um espaço 
tranquilo onde podem ser 
elas mesmas, sem olhos con-
denadores. Acabamos nos 
tornando uma família e elas 
passam a se sentir empode-
radas, sem medo de se mos-
trar, ser elas mesmas. Por 
isso criamos esse dia espe-
cial para que possamos reu-
nir todas as plus sizes. Espe-
ramos alcançar ainda mais 
mulheres, motivando-as a se 
sentir bem consigo mesmas”, 
afirma a especialista.

O atendimento começa às 
8h e os valores são a partir de 
R$ 80, dependendo do serviço 
realizado. O endereço da Fina 
Flor Bronzeamento é Estrada 
Rodrigues Caldas 297.

Fina Flor 
Bronzeamento 
Natural realiza 
encontro 
mensal no 
próximo sábado
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