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ROUPA E AUTOESTIMA
Ter liberdade e criatividade na 

hora de montar os próprios 
looks tem tudo a ver com o 
autoconhecimento e com o 

exercício de se gostar

SESC SOROCABA
Veja na Entrevista como 

funciona essa verdadeira 
fábrica de entretenimento, 

cultura e de serviços 
voltados ao cidadão

Brincar
ajuda

a crescer
Os jogos e as brincadeiras são partes essenciais do 

desenvolvimento infantil. E isso começa com o bebê 
ainda no processo de descoberta do próprio corpo



jogo faz parte da vida. Desde bebês, jogos começam a 

desempenhar papel importante em nosso desenvolvimento. 

Não é diferente quando crescemos. Da infância à vida 

adulta, em diferentes fases,  o jogo ocupa diferentes funções, mas sempre 

com relevância. Ajuda-nos a nos socializar, a lidar com frustrações, a 

compartilhar. É este o tema de nossa reportagem de capa nesta edição, 

que você encontra a partir da página 12.

Essa mesma temática, lado a lado com outras atividades de lazer, como 

a música, a brincadeira e as artes em geral também são o foco de 

nossa reportagem, que foi ouvir a gerente do Sesc Sorocaba, um dos 

equipamentos de lazer e cultura mais importantes da cidade.

Mas a edição também se debruça sobre outros assuntos, como o papel 

da moda para alavancar nossa autoestima (veja em Destaque, pág. 11), e 

algumas inspirações sobre como explorar as flores naturais no ambiente 

doméstico para proporcionar mais cor e harmonia no dia a dia.

Boa leitura!

o
e aprendendo

Sede da Splice 
Desenvolvimento 
Urbano, em 
Votorantim/SP

Vivendo

a jogar
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Invente sua própria moda 
e amplie sua autoestima

Conheça o Reserva Campolim, 
um empreendimento marcante
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Banir os canudinhos é o primeiro 
passo para a consciência ambiental

Jogos têm espaço e função importante 
e desde o desenvolvimento infantil

Vidro é um material 100% reciclável 
e faz bonito em diferentes ambientes

O Sesc Sorocaba é um oásis 
de lazer e cultura para todos

Um condomínio que 
agrada moradores e 
visitantes

Conheça os eventos 
de maior sucesso na 
temporada

Desde o início, o que mais nos chamou a atenção foi a 
beleza e o cuidado com o condomínio, seu paisagismo 
e áreas livres e de lazer. É o que todos que nos visitam 
comentam também. Todos se encantam pelo Villa Flora.” 

Flores naturais dão um toque de 
cor e vivacidade à decoração

TENDÊNCIA06

William Araújo, proprietário de uma casa Andréa, 
no Condomínio das Rosas

Sugestões para 
você anotar na 
sua agenda

CULTURA
E LAZER05

Novidades para 
valorizar ainda 
mais sua casa

SALA DE 
ESTAR04
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Já virou tradição a escolha da cor do ano pelo Pantone Color Institute, 

tendência principalmente entre profissionais de design, decoração e 

arquitetura. Em 2019 o destaque é o Living Coral, tom vibrante e cheio de 

vida. Empresas como a Todeschini (www.todeschini.com.br), de móveis 

contemporâneos, já se prepararam para os pedidos dos clientes. Na 

movelaria o tom faz parte de um portfólio com mais de 4 mil opções de 

cores exclusivas. Ou você pode escolher cores neutras para combinar a 

acessórios com a cor do ano.

MODERNA E PRÁTICA

Aggretsuko é a mais nova personagem da Sanrio, 

mesma empresa responsável pelos produtos Hello 

Kitty. Aggretsuko também encanta crianças, mas faz 

a ponte com o universo adulto ao representar uma 

panda vermelha de 25 anos, do signo de escorpião, 

que trabalha em uma grande empresa comercial em 

Tóquio. Por isso, os novos produtos estão bastante 

identificados com o público adulto e geek. Vendas 

online: http://lojaaggretsuko.com.br.

PERSONAGEM GEEK 
Depois da onda de conscientização sobre a poluição 

causada por itens descartáveis que são usados uma única 

vez, como os canudos plásticos, começam a surgir opções 

mais sustentáveis. Uma delas é o canudo ecológico de 

cobre (R$ 19,90). De material durável e lavável, vem com 

uma escova adaptada que completa a higiene. A sugestão 

combina perfeitamente com o kit coquetel, de vidro, 

com tampas de metal (6 peças, valor promocional de R$ 

129,90). Tudo à venda na Doural www.doural.com.br.

CANUDOS ECOLÓGICOS 
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CINEBIOGRAFIA EM ALTA 
Depois do sucesso de Bohemian Rhapsody, que 

levou para as telonas a trajetória do Queen e 

do bandleader Freddie Mercury, rendendo a 

estatueta de melhor ator no Oscar 2019 para o 

protagonista Rami Malek, agora é a vez de outro 

medalhão da música pop ser eternizado no 

cinema: Elton John. Rocketman, que é também 

título de um de seus hits, terá estréia mundial 

em maio. Prepare-se, porque desta vez é o ator 

Taron Egerton que promete brilhar. 

CONTEMPLAÇÃO E TRANQUILIDADE 
Inaugurado em 2018, o Complexo Torre de Miroku fica às margens da Represa Billings, na região metropolitana de São Paulo. O 

local é uma exaltação ao belo, à arte e à paz, cercado pela natureza. A construção em madeira (angelim pedra, jatobá e eucalipto) 

e concreto forma uma torre de cinco telhados, de 32 metros de altura e foi feita ao longo de 12 anos. No interior, uma estátua de 8 

metros, pesando 4 toneladas, simboliza Kannon, divindade tanto masculina quanto feminina reverenciada no Oriente. No entorno, 

75 mil metros quadrados de área verde e um lago com carpas e minicachoeira. O acesso é por embarcação própria, num trajeto de 

20 minutos pela Represa Billings. Informações: www.uakatour.com.br. 

FERNANDO E SOROCABA 
A dupla, que se apresenta no dia 30 de abril, é um dos 

destaques do Abril Fest 2019, com programação de 

25/4 a 4/5, em Araçoiaba da Serra. Será a 26ª edição 

do evento, que terá ainda outras atrações de peso. 

“Levamos em consideração os artistas mais pedidos 

em nossas redes sociais e os que estão mais em alta 

no cenário musical brasileiro”, afirma Jorge Hial Neto, 

produtor do Abril Fest. Informações e vendas:  

www.aloingressos.com.br.
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Texto: Rose Campos

decore
flores

COM

SE A IDEIA É DAR 
UM AR MAIS ALEGRE 
E COLORIDO À 
CASA, NEM PRECISA 
PENSAR MUITO. 
ESCOLHA FLORES!
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copo de leite, dão um toque de sofi sticação. E 

outras mais delicadas, como a mosquitinho e as 

cosmos, esbanjam romantismo. A escolha vai 

depender do gosto pessoal e também do estilo 

da decoração.

Uma informação importante é que mesmo 

pessoas que têm alergia a pólen conseguem 

conviver bem em uma casa ornamentada 

com fl ores. Isso porque fl ores ornamentais não 

dispersam seu pólen no ar. Basta ter o cuidado de 

evitar o acúmulo de material orgânico nos vasos. 

Evitando que folhas e pétalas caiam na água, por 

exemplo. Falando em vasos, se a opção é por 

arranjos de fl ores cortadas, uma dica para que 

durem mais é conservá-las em água fresca, mas 

não gelada. A troca periódica deve ser feita para 

que a água esteja sempre limpa. E procure cortar 

as hastes na diagonal.

violetas, fl ores-de-maio e begônias vão bem na 

cozinha ou área de serviço, de preferência fi cando 

próximas à janela, mas sem receber sol direto.

No quarto também 

A dúvida é comum. Dá para ter plantas no quarto? 

Claro que sim. Afi nal, o gás carbônico liberado não 

supera a quantia eliminada por qualquer outro 

ser vivo, portanto, não representa nenhum perigo 

para a saúde. Ao contrário, algumas espécies ainda 

contribuem para purifi car o ar.

Entre as fl ores mais escolhidas para alegrar o 

ambiente interno estão as orquídeas. E alguns 

tipos, como borboleta, chuva-de-ouro e olho-

de-boneca são mais resistentes. O ideal é que 

recebam luz do sol por pelo menos duas horas 

diárias, e pode ser luz indireta.

Na sala de estar também é possível apostar em 

folhagens exuberantes. Enquanto variedades 

imponentes de fl ores, como ave-do-paraíso e 

las vão bem em qualquer cômodo, 

inclusive cozinha e banheiro. 

Basta fazer as escolhas certas. E vale mudar 

constantemente os arranjos, as espécies e a 

combinação de cores.

Você pode pedir a opinião do fl orista, explicando 

sua necessidade e intenção. Mas é possível, já de 

antemão, ter algumas orientações e ideias criativas.

Para começar, não há um período ou estação do 

ano em que as fl ores sejam mais adequadas. Elas 

são bem-vindas durante o ano todo. O principal é 

cuidar da manutenção, providenciando sombra e 

água fresca (troque a água com frequência, para 

que as plantas durem mais). Embora o sol direto 

não seja indicado, é importante que no local 

escolhido haja alguma incidência de luz.

Em ambientes úmidos, como o banheiro, precisa 

haver também circulação de ar. Espécies que 

resistem bem aí são antúrio e lírio-da-paz. Já as 

e

ALGUMAS DAS 
ESPÉCIES MAIS 
UTILIZADAS 
DENTRO DE CASA 
ORQUÍDEAS: Com variedades belíssimas, é 

uma das espécies mais comumente escolhidas 

para o ambiente interno da casa. Empresta 

sofi sticação e elegância ao ambiente e seus 

diferentes tons de fl ores causam variados 

efeitos na decoração. Como as hastes são 

longas, é importante escorá-las em um tutor 

para dar sustentação.

 ANTÚRIOS: O cultivo deve ser feito em vasos 

e a planta pede meia-sombra, sem exposição 

direta à luz. As regas devem ser feitas três a 

quatro vezes por semana. Também é preciso 

lembrar que esta é uma planta exuberante, 

que pede espaço para se expandir. Portanto, 

procure usar vasos que comportem o 

crescimento. 

LÍRIO DA PAZ: Viceja bem em praticamente 

qualquer ambiente, mas é preciso tomar 

alguns cuidados, como manter a terra sempre 

úmida e não expor a planta ao sol direto. Fica 

bem em ambientes mais quentes e próximo 

à janela. É reconhecida por sua capacidade de 

purifi car o ar. 

VIOLETAS: Com fl ores delicadas e em várias 

cores, é uma das espécies também muito 

populares. É resistente, mas requer alguns 

cuidados básicos, como não fi car em locais 

muito quentes e exige regas constantes, que 

mantenham a terra úmida. Bem cuidada, 

fl oresce o ano todo. 

GÉRBERAS: Coloridas, emprestam alegria 

a qualquer ambiente. E misturas de cores 

tornam os arranjos ainda mais impactantes. 

A manutenção pede bastante sol e regas 

frequentes. A fl or é resistente e, sendo bem 

cuidada, pode durar vários dias.
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autoestima: 
moda E

o longo do tempo, a moda evoluiu de regras rígidas e gerais para a liberdade de cada um 

vestir o que gosta. Claro que ainda se fala em tendências de moda, mas mesmo essas são 

hoje múltiplas e mais criativas.

O que profi ssionais como a consultora Paloma GS Botelho, publicitária de formação, mas com cursos e 

pesquisa na área de Moda propõe é usar as roupas a favor não só do tipo físico, mas em prol da autoestima.

“Comecei a fazer esse trabalho primeiro por uma necessidade pessoal, a partir de 2015. Foi como um 

encontro comigo mesma, e passei a utilizar o vestuário como forma de expressão, respeitando minhas 

características de mulher negra. E passei a atender alguns pedidos de amigos e familiares, até me dar conta 

de que poderia oferecer esse serviço também profi ssionalmente”, ela conta.

a
Texto: Rose Campos

T U D O  A  V E R
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Paloma costuma prestar consultorias 

individuais em estilo pessoal, levando em 

conta não apenas os gostos pessoais de quem 

a contrata, mas também todo o acervo já 

existente em seu guarda-roupa. “Nem sempre 

é preciso comprar”, reforça.

“É possível pensar nas situações em que as 

roupas serão usadas, no contexto de trabalho, 

no lazer, no dia a dia, mas com certeza usar 

muito a criatividade e explorar novos jeitos de 

aproveitar cada peça. Penso principalmente 

na autoimagem que aquela pessoa tem de si e 

quais seus objetivos, por exemplo, se deseja se 

projetar profi ssionalmente, num momento de 

ascensão profi ssional ou fi nanceira.”

No fi m, o que se busca é uma harmonia 

estética, na qual a pessoa possa construir 

seu próprio estilo. “Tem quem goste muito 

de cores, mas tenha medo de ousar no 

ambiente de trabalho. Podemos então 

acrescentar detalhes coloridos na forma de 

acessórios, como um lenço. Ou brincar com 

uma peça, talvez usando um vestido como 

saia, misturando estampas, brincando com 

acessórios”, detalha a consultora.

O resultado esperado: a cliente sentir-se bem, 

confortável e bonita com as roupas escolhidas. 

Permitir-se inovar e misturar criativamente. 

É comum utilizar só 30% do que se tem no 

guarda-roupa. Ou seja, resta ainda um mundo 

de experiências para ousar e ser mais feliz.

Foto: Divulgação
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charme único

ste projeto pioneiro no destacado 

bairro Campolim, em Sorocaba, foi 

um dos principais responsáveis por 

fazer deste local o que ele é hoje, com 

todo o charme que atrai moradores preocupados 

em viver bem e visitantes encantados com os seus 

atrativos, que são muitos.

O prédio, de linhas arquitetônicas elegantes, 

é servido por vários itens de lazer, como salão 

de festas, espaço fitness, playground, quadras 

esportivas, churrasqueira, piscinas adulto e infantil. 

E foi responsável também por levar ao bairro 

inovações na época de sua implantação, como a 

varanda gourmet e espaços diferenciados, entre eles 

um voltado à meditação e o espaço teen. Além de 

possuir um redário e uma praça de convívio.

e Próximo do que há de melhor 

Tudo isso torna o Reserva Campolim, com duas 

torres e paisagismo, de ótima localização e 

próximo a comércio qualificado e serviços, um 

empreendimento até hoje muito desejado por 

quem pensa em morar bem.

Por isso mesmo, fez grande sucesso desde seu 

lançamento, tornando-se um case pela rapidez com 

que a maioria dos imóveis foi comercializada. Hoje 

é mais um empreendimento já consolidado e que 

contribui para a excelente reputação da Splice 

Desenvolvimento Urbano.

Seus apartamentos são todos de quatro dormitórios, 

sendo duas suítes, com plantas que variam de 135 

m² a 161 m² e três vagas para automóveis. Quem 

conhece não quer mais sair de lá.
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Reserva Campolim, 

A SPLICE 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO TEM 
ORGULHO DE 

APRESENTAR EM 
SEU PORTFÓLIO UM 
EMPREENDIMENTO 

COMO ESTE, 
QUE FORMA UM 

VERDADEIRO CARTÃO 
DE VISITAS DO FAMOSO 

BAIRRO ONDE ESTÁ 
LOCALIZADO
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movimento, que é mundial, 

teve início na Europa, onde 

alguns países passaram 

a lutar pelo banimento do uso de canudinhos 

plásticos. Atualmente, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima que cerca de 50 países já 

encampem essa ideia.

Aqui no Brasil a tendência também chegou e, no 

ano passado, a cidade do Rio de Janeiro se tornou 

a primeira capital brasileira a aprovar uma lei com 

esta finalidade. A ideia é não utilizar mais o objeto 

ou substituí-lo por produtos feitos de materiais 

mais resistentes, não descartáveis. Entre as opções 

no mercado, é possível encontrar versões em papel 

(que degradam mais rápido e são menos poluentes), 

metal e bambu (estes mais duráveis e reutilizáveis).

A preocupação acontece porque o plástico é um 

material capaz de resistir ao tempo por dezenas ou 

até centenas de anos e que já causa um impacto 

ambiental colossal, prejudicando principalmente 

rios e mares. Não há estatística oficial no país, mas 

o
Texto: Rose Campos

somente nos Estados Unidos estima-se que 500 

milhões de canudos sejam descartados diariamente! 

O canudinho plástico está longe de ser o pior 

problema. Mas a discussão sobre a proibição do 

seu uso aqui e em muitos países tem servido como 

uma porta de entrada para reflexões mais profundas 

sobre a destinação do lixo.

Mais lixo que peixes 

É um debate urgente, uma vez que, segundo dados 

divulgados no Fórum Econômico Mundial, existem 

atualmente 150 milhões de toneladas métricas de 

plásticos despejadas nos oceanos. Se nada for feito 

para reverter isso, a previsão é que, em 2050, haverá 

mais plástico do que peixes em nossos mares. A 

situação é alarmante.

Então, ajude a pensar: se a bebida é servida em 

copos, qual a necessidade de canudo para consumi-

la? Além disso, que tal trocar o copo descartável 

por outro que você pode utilizar inúmeras vezes? 

Seguindo esse mesmo raciocínio, para que tanta 

sacolinha plástica, tanta embalagem inútil e tanto 

canudo?
EM 2018, O RIO DE JANEIRO 
SE TORNOU A PRIMEIRA 
CAPITAL BRASILEIRA A 
PROIBIR POR LEI O USO DE 
CANUDOS PLÁSTICOS.

PRA 
QUÊ

material reciclável (como latas de alumínio e garrafas 

PET) sem reaproveitamento?

Pode ser só um canudo ou copo plástico, mas se 

cada um fizer a sua parte, o Planeta agradece. 

 

Fo
to

: S
hu

tte
rst

oc
k

11

v i v e r  b e m



Vivendo E

apren
dendo

Fo
to

: S
hu

tte
rst

oc
k

VOCÊ SABIA QUE OS JOGOS 
E BRINCADEIRAS TÊM 
IMPORTÂNCIA PRIMORDIAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA? A CADA ETAPA 
DA VIDA ELES CUMPREM 
UMA FUNÇÃO DIFERENTE E, 
NO FINAL, AJUDAM A NOS 
TORNAR QUEM SEREMOS NA 
VIDA ADULTA. 
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ogos e passatempos são vistos 

hoje, inclusive pela psicopedagogia, 

como uma habilidade natural e 

importante para o desenvolvimento da criança 

e também uma estratégia para o processo de 

ensino-aprendizagem, cada vez mais valorizado por 

educadores e pesquisadores da área. 

Jogos são importantes para o aprendizado infantil 

pois estimulam o raciocínio e proporcionam 

experiências que se tornam relevantes para a 

assimilação de situações do dia a dia e do contexto 

ao redor da criança. E é interessante perceber que 

o jogo também pode ser utilizado como uma 

estratégia de ensino e aprendizagem inclusive na 

sala de aula, utilizando esse apoio na construção 

do conhecimento científi co. O jogo pode ser, 

inclusive, uma forma saudável de desafi ar a criança, 

estimulando-a na busca de soluções para as mais 

variadas situações, fazendo com que explore o seu 

raciocínio, troque ideias com seus colegas e tome 

decisões. 

Brincar e jogar são, para a criança, formas naturais 

que ela utiliza com resultado lúdico e prazeroso, na 

construção de seu mundo. 

A brincadeira e o jogo permitem ainda que a criança 

expresse seus sentimentos, exercite suas fantasias 

e trate com equilíbrio conteúdos do real e do 

j
Texto: Rose Campos

imaginário, ampliando sua criatividade. 

Ideias como essa são defendidas por autores 

clássicos que se debruçaram sobre a teoria do 

desenvolvimento infantil, como Lev S. Vygotsky. 

Para ele, “O jogo da criança não é uma recordação 

simples do vivido, mas sim a transformação criadora 

das suas impressões, usadas para a formação de 

uma nova realidade”. 

Será ainda por meio do jogo e das brincadeiras 

que a criança irá desenvolver alguns valores e 

hábitos essenciais, como persistência, perseverança, 

raciocínio, companheirismo, amizade, entre outros. 

Ao longo da vida, os pequenos também passam 

por diferentes etapas nos quais serão importantes 

diferentes tipos de brincadeiras e de jogos.

Jogar para aprender 

Além da função educativa, os jogos infantis também 

estimulam a afetividade e fornecem a possibilidade 

de reconhecer e lidar com seus sentimentos, que 

são aprendizados essenciais para a socialização.

Assim, é possível dizer que os jogos e as brincadeiras 

são importantes para a criança porque a ajudam em 

uma série de coisas, como: 

• o reconhecimento do mundo ao seu redor 

• a aquisição de conhecimento, de saber 

• a socialização com outras crianças 

e também com os adultos 

• o estímulo à sua habilidade em se comunicar 

• contribuição para seu equilíbrio e sua saúde 

mental.

Também é interessante observar que, a cada fase 

de vida da criança corresponde um tipo de jogo ou 

brincadeiras que se tornam mais atraentes e mais 

efetivos no seu desenvolvimento. E isto acontece 

praticamente desde o nascimento do bebê, na mais 

tenra idade. 

Outro autor importante para esse conhecimento 

sobre as etapas do desenvolvimento da criança foi o 

suíço Jean Piaget. Segundo este autor, uma das fases 

mais importantes para o pleno desenvolvimento 

infantil vai de 0 a 2 anos, período em que se 

expande toda a sua habilidade sensorial e motora. 

Mas o período posterior, dos 2 aos 7 anos, também 

será muito relevante. 

É com base em todo o conhecimento produzido 

por estudiosos da infância como esses, Vygotsky e 

Piaget, além de outros autores, que se estabeleceu 

o conhecimento sobre a importância de alguns 

grupos de brinquedos e de jogos para as diferentes 

fases de crescimento. Além disso, para a criança, 

brincar é ainda uma forma que ela encontra para 

resolver suas angústias.

Vários pesquisadores defendem que a criança 

precisa encontrar liberdade para brincar a seu 
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modo, mas fazem o alerta de que é importante a 

supervisão do adulto. Que precisa saber oferecer os 

brinquedos certos para cada idade, orientar certas 

brincadeiras e jogos e, sempre que necessário, 

também interagir e saber brincar com a criança. Mas 

essa interação do adulto vai ser diferente e não supre 

a necessidade de interação com outras crianças, que 

precisa ser respeitada. 

Crianças de 2 a 4 anos, por exemplo, estão numa 

fase motora muito ativa. Elas gostam de correr, pular, 

arrastar, puxar e empurrar. É uma fase também em 

que elas já aprenderam e continuam a aprender 

a nomear objetos e a se comunicar, expandindo 

o seu repertório e vocabulário. É um momento 

importante de socialização, ao mesmo tempo em 

que se desenvolve, nesse período, o sentimento de 

posse. Portanto, pode ser comum a dificuldade em 

compartilhar brinquedos. 

Quando os pais têm conhecimento dessas 

particularidades em cada etapa de crescimento de 

seus filhos, eles também se tornam mais hábeis – e 

muitas vezes até mais pacientes – para lidar com 

situações que podem se tornar mais difíceis ou 

embaraçosas.

A criança também é mais sociável nessa faixa 

de idade; entretanto, o sentimento de posse 

que adquire em relação aos seus brinquedos 

começa a aparecer. Nesse período, ela costuma ter 

muita energia, assim como muita curiosidade e 

imaginação. E a criança procura o jogo não só como 

uma distração, mas como uma necessidade, para o 

seu desenvolvimento. Será por meio do jogo que ela 

irá revelar suas características e personalidade.

Para Piaget, os jogos podem ser definidos em três 

grandes tipos: jogos de exercícios (0 a 2 anos), jogo 

simbólico (2 a 6 anos) e jogo de regras (6 anos em 

diante). Entenda o significado de cada grupo.

Jogos de exercício: é a primeira forma de jogo 

que a criança conhece, antes mesmo da aquisição 

completa da fala. O prazer da criança está em 

descobrir e aprender a manipular o objeto 

(desenvolvimento motor). Para o bebê é comum 

brincar com sua própria mãozinha, que ele está 

descobrindo, ou, mais para a frente, com seu pé e vai 

aprender a pegar também objetos. Nesse exercício 

de descoberta a criança brinca sozinha ou com a 

mamãe (ou outra pessoa que represente a figura 

materna).

Jogos simbólicos: é o momento do faz de conta. 

A criança aprende a exercitar sua imaginação, 

dando asas à sua criatividade. Ela cria mentalmente 

outras situações e as vive em sua imaginação. É 

hora de brincar de casinha, fazer comidinha, ou 

de transformar uma caixa de papelão em carro. É 

pelo jogo simbólico que a criança demonstra seus 

sentimentos.

Jogo de regras: aí entram em ação todo um 

conjunto de normas que são impostas pelo grupo. 

Os parceiros são necessários para vivenciar essas 

obrigações e limites. É o jogo do convívio social. 

Em todas as etapas, a exploração dos jogos também 

vai contribuir com o processo de aprendizagem da 

criança.

Fo
to

s: 
Sh

ut
ter

sto
ck

14

c a p ac a p a



O BRINQUEDO 
CERTO PARA CADA 
IDADE 
0 a 2 anos de idade 

Objetivo: estimular os sentidos 

É quando a criança começa a exercitar todos os 

estímulos. Fazem parte, portanto, ações naturais 

da criança, como levar o brinquedo à boca, ou 

simplesmente deixá-lo rolar e cair no chão. Isso, 

para o adulto, pode ser cansativo ou errado, mas, 

para a criança, é um grande aprendizado. Ela vai 

experimentar pelos sentidos, com o tato, a audição, 

o olhar, o paladar e o olfato. Devem-se escolher 

brinquedos adequados para a idade e com selo 

do Inmetro, algo que ele possa manipular e levar à 

boca sem perigo de engolir ou se intoxicar, como os 

brinquedos de borracha ou de pano, chocalhos etc. 

Podem ser coloridos e produzir sons suaves. E não 

devem conter partes pequenas, que a criança corra 

o perigo de engolir. Nem possuir arestas ou pontas 

afi adas, que possam machucar.

3 a 7 anos de idade 

Objetivo: conduzir a criança ao mundo da fantasia 

Nesta fase, os brinquedos vão ajudar a estimular 

o conhecimento, a coordenação motora e 

também a imaginação. Nesse momento, quando 

a criança já se comunica melhor e interage mais, 

são introduzidos alguns brinquedos clássicos, 

como bonecas, casinhas, carrinhos, bola. É o 

momento em que a criança vai poder explorar seus 

personagens preferidos: o príncipe e a princesa, os 

super-heróis, polícia e bandido, astronauta, enfi m, 

o que a imaginação do pequeno mandar. É se 

colocando nesses outros papéis que a criança passa 

a compreender e a interpretar o mundo, desde a 

mamãe brava até o mundo violento, que requer 

correção. Ou atuar como professora, que ensina o 

coleguinha- aluno, ou o herói com superpoderes. 

Deixe a criança ser o que ela quiser. É seu momento 

de experimentar. 

Também passa a integrar o universo infantil o jogo 

com regras. Entram em ação os jogos de tabuleiros, 

o dominó, os quebra-cabeças. Porém, adeque o 

tamanho do desafi o às habilidades da criança. Se 

ela tem 3 ou 4 anos, por exemplo, o quebra-cabeças 

deve ser mais simples, com poucas peças. Com o 

tempo, o desafi o deve ir aumentando. 

8 a 10 anos de idade 

Objetivo: introduzir desafi os e regras mais 

complexas. Agora sim é o momento de começar a 

testar e estimular a aquisição de novas habilidades. 

Os jogos podem ser mais “difíceis”, com regras mais 

complexas. As atividades físicas também devem ser 

estimuladas. Kits de montagem são bem- vindos, 

assim como as brincadeiras com bola, pular corda, 

bicicleta. Jogos de carta e de tabuleiro, que sejam 

adequados à idade. E estimular a competição, mas 

de modo cortês e saudável. Além de tudo, que 

envolva raciocínio lógico. Também entram em 

cena os jogos digitais, porém, com muita atenção à 

adequação dos jogos e evitando os excessos. 

Independentemente da fase em que a criança se 

encontra, o importante é lembrar do papel dos pais, 

que precisa, sempre que possível, interagir e mediar 

esse contato da criança com os jogos e brincadeiras. 

Sem, no entanto, cercear a liberdade criativa da 

criança. No fi m das contas, é ela a grande dona da 

brincadeira!

Fontes: Portal Educação/ revista Pais & Filhos.
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O material pode estar presente em detalhes do 

mobiliário, como mesas, utilitários como vasos, 

entre outros. E, além de objetos e móveis prontos, 

é possível reutilizar garrafas, potes e outros tipos de 

embalagens de vidro para compor a decoração de 

maneira personalizada. O resultado pode dar um 

toque bastante estético e único à sua decoração.

Confira no quadro ao lado duas sugestões para 

você mesmo fazer em casa. Ou pesquise outras 

possibilidades criativas para o reaproveitamento 

beleza do vidro é conhecida pela 

humanidade desde a Antiguidade, 

quando o material foi inventado, 

segundo alguns historiadores, 

pelos fenícios. Ao longo do tempo, seu uso só se 

expandiu. Capaz de reunir beleza, impacto visual 

e praticidade, o vidro está presente também na 

decoração. Não apenas em projetos arquitetônicos 

arrojados, como as fachadas espelhadas, mas até 

nos detalhes mais singelos das casas. 

a
Texto: Rose Campos

vidros
decorar

PARA

desse material sempre atraente.

Reciclar é preciso

Quando não puder fazer esse reaproveitamento do 

vidro, é essencial dar destinação certa a ele. O vidro, 

afinal de contas, pode ser reutilizado várias vezes e 

seu processo de reciclagem tem aproveitamento de 

100% da matéria-prima original. Isto significa que 1 

tonelada de vidro reciclado dará origem a 1tonelada 

de novos recipientes ou objetos de vidro, sem 

desperdício e ainda poupando a natureza, uma vez 
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que para produzir essa quantidade seria necessária 

1,2 tonelada das substâncias que formam o vidro, 

sendo a principal delas a sílica.

Por isso, para minimizar os impactos à natureza, 

a reciclagem é de grande valia. O primeiro 

passo, dentro de casa, é separar os materiais 

reaproveitáveis, como papel, plástico e vidro, do lixo 

orgânico. Encaminhados às cooperativas de coleta 

seletiva, eles ficarão responsáveis por fazer a correta 

separação de cada tipo de material.

Nesta segunda etapa, os vidros são separados por 

tipo e por cor, recebendo ainda um adequado e 

rigoroso processo de limpeza, que retira não só 

resíduos químicos de dentro do recipiente como 

também rótulos, tampas, gargalos de metal etc.

Já na indústria de reciclagem, o vidro é triturado e 

levado a fornos de altíssima temperatura (acima dos 

1.300ºC), até alcançar o ponto de fusão, podendo 

então passar pela última etapa, que é a modelagem. 

A partir daí são produzidos novos objetos, como 

garrafas, copos, pratos etc.

Mas nem todo vidro pode ser reciclado. Os 

chamados vidros temperados, como os de box 

de banheiro ou de janela, além de espelhos e 

lâmpadas, entre outros, estão nesta categoria. 

Lâmpadas fluorescentes, por exemplo, exalam gás 

tóxico quando quebradas, e precisam ter descarte 

específico para não contaminar o ambiente.

Mas, voltando ao vidro comum, é bom saber que a 

sua reciclagem também diminui significativamente 

o uso de recursos como água e eletricidade para a 

produção dos novos utensílios feitos com o material.

No Brasil, felizmente, esta é uma atividade que vem 

crescendo ano a ano, sendo que atualmente cerca 

de 40% de todo vidro produzido no país é reciclado. 

No total, estima-se uma média de 980 mil toneladas 

de embalagens de vidro saiam das indústrias 

anualmente. Portanto, desse montante, muito mais 

ainda pode ser reaproveitado. No mundo, os países 

que mais reciclam vidro são Alemanha e Suíça.

FAÇA VOCÊ MESMO 

Simples e fáceis de fazer, eles funcionam como vasos de flores improvisados que dão um ar romântico à decoração de festas 

ou mesmo para o dia a dia, em sua casa ou local de trabalho. Mas como devem conter água, fique atento e faça trocas diárias, 

para evitar a proliferação de larvas e mosquitos como os causadores da dengue. 

Outro elemento decorativo que vem sendo bastante 

usado em mini weddings, eventos e festas, mas que 

você também pode aproveitar na decoração de casa, 

são os potes e garrafas de vidro coloridos. Também 

são fáceis de fazer. Confira as dicas. 

LISTA DE MATERIAL 

•  Potes de vidros 

•  Tinta (verniz vitral fosca) 

PASSO A PASSO: 

1- Separe os potes de vidro 

usados que você tenha casa 

ou guarde os que usar. Lave-os 

e deixe secar bem. Retire os 

rótulos; 

5- Selecione ramos das flores 

escolhidas e não se esqueça de colocar 

3/4 de água no pote, para manter as 

flores vivas. 

3- Compre flores de sua preferência. 

Você pode combinar mais de um tipo 

de flor ou uma flor e uma folhagem; 

4- Corte um pedaço de renda que se encaixe ao redor do pote e cole as 

pontas com cola quente. Espere secar. Em seguida, corte um pedaço de fita de 

cetim, amarre por cima da renda e finalize com um laço; 

2- Compre ou utilize os materiais que 

tiver em casa, tais como rendas, fitas e 

fitilhos de cetim. As cores são as da sua 

escolha, mas uma sugestão é utilizar 

rendas brancas largas, como base, e 

fitilhos coloridos e finos para finalizar; 

1- Lave os potes e reserve-os. Deixe 

secar bem antes de usá-los; 

2- Coloque a tinta em um pote fundo; 

3- Puxe, com a seringa, a tinta 

preparada e injete-a dentro do vidro, 

movimentando para que a tinta 

espalhe bem; 

4- Depois de preencher todo o 

interior do pote ou garrafa, coloque 

para secar sobre um papel ou jornal, 

de cabeça para baixo, para escorrer 

todo o excesso de tinta; 

Se preferir, deixe escorrendo dentro de 

algum recipiente plástico, para que a 

tinta não manche a superfície do piso 

ou do móvel onde estiver secando; 

5- Deixe secar por 24 horas. Para 

decorar, utilize apenas os vidros 

coloridos ou enfeite-os com flores.

•  Solvente  

(de preferência, Thinner) 

•  Seringa grossa, sem agulha 
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Sesc Sorocaba é um fenômeno! 

Somente nos dois primeiros dia 

de inauguração da nova sede, em 

setembro de 2012, recebeu 25 mil 

visitantes. Em média, por ano, a unidade recebe cerca 

de 576 mil pessoas. Entre os credenciados plenos, 

a maioria é de moradores da cidade (67,6%), mas 

também vem muita gente de Votorantim (7,7%), Itu 

(2,82%), São Roque (1,91%), Itapetininga (1,06%), além 

de outros municípios da região (segundo dados de 

janeiro/19).

Mas, afi nal de contas, o que atrai tanta gente? 

Segundo a gerente do Sesc Sorocaba Claudia de 

Figueiredo, uma programação eclética e extensa, na 

qual o público já sabe que vai encontrar eventos e 

serviços de qualidade, como se tornou a marca da 

instituição. Saiba mais sobre o fascinante Sesc local 

na entrevista a seguir, concedida pela gestora com 

exclusividade para a Splice Magazine.

O Sesc fi ca na Rua Barão de Piratininga, 555 e funciona 

de terça a sexta, das 9h às 21h30 e aos sábados 

domingos e feriados, das 10h às 18h30.

A programação da unidade pode ser consultada pelo 

portal sescsp.org.br/sorocaba e também pelas redes 

sociais Facebook e Instagram (@sescsorocaba)

Splice Magazine – Como você defi ne a proposta do 

Sesc Sorocaba para seu público?

Claudia de Figueiredo – O Sesc é uma entidade 

de caráter privado que foi criada em 1946, por 

empresários do comércio. É preciso lembrar que 

vivíamos no contexto pós-guerra e a preocupação 

dos empresários envolvia basicamente duas questões: 

uma era a ideia de que os próprios empresários 

deveriam manter a instituição, em benefício dos seus 

funcionários, a princípio, voltada para a educação e 

formação de trabalhadores do comércio e da indústria; 

o outro aspecto era que deveria focar também no 

bem-estar dessas pessoas, proporcionando lazer para 

o tempo livre desses trabalhadores. Aí surgiram não 

apenas o Sesc, mas também o Senac, o Sesi e o Senai.

 

SM – O foco principal é oferecer lazer e cultura?

Claudia – O nome é Serviço Social do Comércio, 

por concentrar empresas dessa área e de prestação 

de serviços. A ideia é oferecer ao público bem-estar 

social e qualidade de vida. Portanto, não é só lazer e 

cultura, mas um amplo guarda-chuva de atividades, 

que compreende também ações esportivas, serviços 

como odontologia, turismo, e tudo passa pelo viés 

da educação. Eu diria que a educação é a base de 

tudo. Mesmo quando se fala em atendimento 

Texto: Rose Campos

odontológico, por exemplo, o objetivo é ser profi lático, 

mostrar como frazer uma escovação correta e dar 

orientações.

SM – Alimentação também tem um cuidado muito 

grande aqui, não?

Claudia – Sim. Existe uma preocupação muito 

grande, em primeiro lugar, com segurança alimentar. 

E também com nutrição. As Comedorias do Sesc 

seguem o Guia de Saúde Alimentar, formulado pelo 

Ministério da Saúde. E, também nesse aspecto, o 

objetivo é ser educativo, oferecer alimentos saudáveis 

e o menos processados possível. Aliás, como eu 

disse, essa ideia da educação está em tudo. Tudo é 

pensado com muita antecedência. Por isso temos 

na programação workshops, ofi cinas e palestras. Em 

várias áreas, incluindo alimentação. Um dos projetos 

do qual temos muito orgulho é o Mesa Brasil, que 

envolve uma grande logística. É um programa 

de doação de alimentos por empresas dirigido a 

instituições fi lantrópicas. O programa abrange hoje 

541 cidades, tem mais de 3.300 empresas cadastradas 

e benefi cia quase 1,5 milhão de pessoas diariamente. 

Hoje 91 unidades do Sesc, em todo o país, participam 

do Mesa Brasil, inclusive o Sesc Sorocaba. Mas não é 

só entregar o alimento. Nossa preocupação vai desde 

acondicionar os alimentos no caminhão, preparar 

ao sesc
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as instituições cadastradas para receber o alimento 

e trabalhar no sentido de ensinar como aproveitar 

integralmente cada alimento. É um programa que 

abrange nosso objetivo de bem-estar pessoal e social.

SM – A programação do Sesc é muito ampla e 

variada. Como fazem pra selecionar as atrações?

Claudia – Realizamos, mensalmente, ações 

relacionadas a todas as linguagens artísticas. Então, 

buscamos contemplar cada eixo, como artes cênicas, 

cinema, circo, dança, literatura, música, enfim, todas 

as linguagens. Além das atividades socioeducativas, 

como o Programa Curumim, Juventudes, Espaço de 

Tecnologias e Artes e também as atividades físico-

esportivas. Tudo isso compõe a nossa programação 

mensal, o que exige de toda a equipe um trabalho 

que envolve muito planejamento e antecedência nos 

preparos.

SM - Quem pode frequentar o Sesc?

Cláudia - Importante destacar que o Sesc é para todos 

os públicos. E trabalhamos no sentido de integrar 

esses públicos. Nossa intenção é que qualquer 

pessoa que entre em uma unidade do Sesc seja bem 

acolhida. Temos os credenciados, que têm algumas 

vantagens ou benefícios por isso, por trabalharem em 

empresas de comércio de bens, serviços e turismo, 

mas qualquer um pode frequentar e ter acesso à 

programação do Sesc. Não importa sua condição 

socioeconômica, idade, origem, nada. E isso, mais 

uma vez, também passa pelo sentido da educação, 

da cidadania. 

SM- Com esse histórico de tantos anos, o Sesc 

deve ter evoluído muito e acredito que você tenha 

acompanhado.

Claudia – Sim, houve uma evolução muito grande. Em 

todas as áreas. Quando se fala em sustentabilidade, 

por exemplo, a unidade Sorocaba se destaca, pois 

foi a primeira, aqui no interior paulista, a obter uma 

certificação de construção verde, sustentável. Mas não 

são só os equipamentos e estrutura que evoluíram. 

Hoje temos uma equipe muito bem treinada, com 

pessoas bem preparadas para receber o público.

SM- Com tanta diversidade de atrações, como 

vocês organizam as programações mensais?

Claudia – Escolhemos a cada mês uma temática 

específica. Como foi em março, por exemplo, a 

questão da mulher, do feminino. De uma forma ou 

de outra, esse tema perpassou todas as atividades, 

desde as contações de história para crianças até dança, 

teatro e várias oficinas e palestras sobre o tema, tão 

atual. Mas claro que a gente também pensa, em meio 

a essas programações, e faz um esforço para trazer ao 

Sesc também grandes atrações, grandes nomes da 

música ou do teatro, por exemplo, que talvez de outra 

forma grande parte do público não teria acesso. Mas, 

independentemente de ser um nome conhecido ou 

não, nossa preocupação é com a qualidade de cada 

atração.

SM – De tudo que vocês já realizaram aqui, tem 

algum projeto que você gostaria de destacar?

Claudia – Tem um dos projetos que nos dá muito 

orgulho que é o Frestas - Trienal de Artes. Porque, de 

alguma forma, conseguimos extrapolar os muros 

do Sesc e oferecer, como se fosse um presente 

mesmo, para a cidade. Um pouco da inspiração foi 

o que aconteceu com a Flip em Paraty, que acabou 

transbordando a importância da literatura para toda 

a cidade. Com o Frestas, de certo modo também 

estamos popularizando a arte, levando reflexão às 

pessoas. É um evento trienal e a próxima edição será 

em 2020.

SM – Gostaria de destacar outros eventos que estão 

para acontecer?

Claudia – Em abril acontece o Circuito Sesc de Artes, 

evento que percorre 121 cidades do Estado de São 

Paulo levando apresentações de circo, dança, música, 

teatro, cinema, tecnologias e artes, literatura e artes 

visuais. O Sesc Sorocaba estará responsável pelos 

roteiros que cobrem as cidades de Itapetininga, 

Itapeva, Itararé (dias 5, 6 e 7/4) e São Roque, Itu e Tatuí 

(dias 12, 13 e 14/4).

A Unidade também será sede da 10ª Conferência 

Internacional de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade - Best of Both Worlds, que 

acontece de 12 a 15 de junho. Ao longo deste ano 

também teremos: Dia do Desafio, em maio, um 

grande encontro musical, que será o Sesc Jazz, em 

agosto. Terá ainda o Experimenta! Comida, Saúde 

e Cultura, em outubro, e o Iorubrá, em novembro, 

que remete às nossas origens africanas e ao mês da 

Consciência Negra. 

Foto: Atua Agência / Rose Campos

19



uando William Araújo e sua esposa 

resolveram se mudar para o Villa 

Flora, eles ainda eram só um casal. 

Hoje têm também uma bebê pequena, que é o 

centro das atenções da família.

Por isso eles pensaram e pesquisaram muito antes 

de comprar a casa Andréa, do Condomínio das 

Rosas, localizado no bairro planejado Villa Flora, em 

Votorantim.

“A casa é muito boa, apesar de nem ser tão grande. 

Texto: Rose Campos
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UM CONDOMÍNIO 

Escolhemos uma que atende nossas necessidades, 

ideal para o tamanho da nossa família. Mas, desde 

o início, o que mais chamou nossa atenção e o que 

mais curtimos até hoje é o condomínio. E todos que 

vêm nos visitar também gostam”, conta William.

“Além de bonito, ele é muito bem cuidado, com 

fl ores, árvores, enfi m, um paisagismo muito 

harmonioso. E muito bem organizado também; 

cada condomínio tem o seu síndico e isso facilita 

muito essa organização. É difícil encontrar algo que 

funcione tão bem em outros condomínios”, ele 

compara.

O bom atendimento no momento da compra, 

“muito bem conduzido pela dona Carmem”, faz 

questão de ressaltar o morador, além das condições 

acessíveis de fi nanciamento, a seu ver foram 

decisivos para fechar o negócio. E hoje está feliz em 

um lugar que encanta a todos já ao chegar.
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celebrando
A vida

ara nós, da Splice, a alegria de viver está 

envolta nas múltiplas possibilidades de 

comemorar tudo que nos socializa e nos 

humaniza. E são várias as oportunidades de celebrar 

esses momentos, que buscamos reforçar entre nossos 

colaboradores. Destacamos nesta edição alguns desses 

momentos, como os festejos de Carnaval, a Festa das 

Nações, da qual participamos, e o Dia Internacional da 

Mulher. 

A animação deu o ritmo para os festejos de Carnaval no 

Villa Flora (fotos 1 e 2); 

p

Também no início de março, o Dia da Mulher foi 

lembrado aqui com uma palestra com informações e 

dicas sobre cuidados da pele e uso de produtos Mary 

Kay, e outra voltada à autoestima feminina, com a 

consultora Paloma Botelho (fotos 3 e 4); 

e a Festa das Nações do Rotary, com patrocínio do Grupo 

Splice, foi um alegre momento de reunião familiar  

(fotos 5 e 6 – ver a qualidade das fotos).
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Condomínio dos Antúrios é mais uma 

nova etapa que avança no bairro planejado 

Villa Flora. O apartamento Laura, por exemplo, de dois 

dormitórios, é versátil e compacto, com sala para dois 

ambientes, cozinha, área de serviço, varanda e 1 ou 2 vagas.

Enquanto a casa Julia dispõe de plantas a partir de 64m², 

todas também com dois dormitórios, quintal privativo e 1 

ou 2 vagas. Entre os diferenciais, há as opções com varanda.

Futuros moradores poderão desfrutar dos mesmos 

privilégios que o bairro já oferece e, em breve, da sede 

da Associação de Moradores, que terá toda a 

infraestrutura de um clube, com piscinas, quiosques e 

outras opções de lazer. Ao conhecer o Villa Flora, fi ca 

fácil perceber o quanto os projetos de arquitetura e 

paisagismo do bairro são inovadores. E os moradores 

podem contar com a tranquilidade e segurança 

proporcionada pelas duas portarias 24h e o perímetro 

do bairro totalmente fechado por muros.

 Mais informações: (15) 3243-8478.

receberte
O CONDOMÍNIO DOS ANTÚRIOS ESTÁ PRONTO PARA

o



Para obter mais informações sobre nossos empreendimentos visite o site: splicedu.com.br

OUTROS EMPREENDIMENTOS JÁ ENTREGUES PELA SPLICE DESENVOLVIMENTO URBANO:

Outros loteamentos

Città Bellucci é um loteamento de alto padrão localizado em Cerquilho 

(SP), cidade com ótimo índice de qualidade de vida. Nos mais de 295 

mil m² de área, 70  mil m² são reservados ao verde. Há lotes residenciais 

e comerciais de 275 m² a  550 m² e para o lazer foram construídas três 

praças equipadas com mobiliário urbano. O loteamento fi ca ao lado de 

um lindo lago e tem projetos urbanístico e paisagístico com a qualidade 

que distingue os empreendimentos da Splice Desenvolvimento Urbano.

Loteamento

O Residencial Jardim Monte Carlo está em uma das últimas áreas 

livres da região do Campolim, bairro nobre de Sorocaba. Apresenta o 

número ideal de unidades, garantindo a exclusividade e privacidade dos 

moradores, em lotes com área de 330 m² a 580 m². A infraestrutura é 

completa, incluindo redes subterrâneas de energia e telefonia, lazer com 

itens como academia ao ar livre e playground, além de 6 mil m² de área 

verde. Empreendimento com o padrão Splice e Salix Empreendimentos.

O Residencial Ouroville Taubaté está localizado em um dos municípios 

mais promissores e desenvolvidos do estado de São Paulo. São 

atrativos que fi zeram a cidade ser escolhida para a implantação 

deste empreendimento, que tem como prioridade oferecer muita 

qualidade de vida a seus moradores. Por sua excelente localização, 

ao lado de uma grande área de proteção ambiental permanente, 

proporciona uma vista sem igual para a Serra da Mantiqueira. 

E possui paisagismo privilegiado, com 87 mil metros quadrados 

dedicados à área verde e ao sistema de lazer. Lotes amplos, de 300 m² 

a 600 m² e um clube exclusivo, com lazer completo, e a segurança de 

muros e gradis de 3 metros de altura, com portaria 24h contribuem 

para a valorização do loteamento, que fi ca ao lado do tradicional 

bairro do Quiririm, de comércio diversifi cado e com fácil acesso às 

rodovias Dutra e Carvalho Pinto. Informações: (12) 3686-2684.
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