As atividades da Páscoa foram deliciosas e reuniram
saúde,história, artes, brincadeiras e culinária!!
As crianças do Programa PETI participaram ativamente de
todas as etapas desde a construção do produto artesanal até a
Gincana do Parque Darke.
Contamos com co apoio da CHEZ BONBOM que nos enviou
Chocolates em formato de pirulitos, ovos, coelhinhos e até
bolas de futebol.

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM
PAQUETÁ”INFORMATIVO –ABRIL 2014
PÁSCOA DAS CRIANÇAS FAZENDO A DIFERENÇA
EM PAQUETÁ!!
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No dia 9 de abril a Dra Carolina Luna compartilhou com as crianças
conhecimentos diversificados sobre saúde, história da Páscoa, do
chocolate, além de realizar ao vivo uma oficina de confecção de
bombons cozinhando no fogão o chocolate a partir do pó do
Cacau. As crianças se deliciaram!
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SIGNIFICADO DA PÁSCOA
Páscoa significa passagem.
É a celebração mais Importante da Igreja Cristã, onde se
comemora a ressurreição de Jesus Cristo.

Páscoa Cristã é a festividade mais importante para a religião cristã.
Páscoa significa passagem e tem origem no termo
hebraico Pessach.
O "Domingo de Páscoa" celebra a Ressurreição de Jesus Cristo. A
data é comemorada após a primeira lua cheia que ocorre no
início da primavera, no hemisfério Norte. A data é sempre entre os
dias 22 de março e 25 de abril.
Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa período conhecido como Quaresma - os cristãos se dedicam à
penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e
os sofrimentos que ele suportou na cruz. A Semana Santa começa
com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em
Jerusalém - ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com
folhas da palmeira, para comemorar sua chegada. A Sexta Feira
Santa, é o dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus na
cruz. O Domingo de Páscoa celebra a Ressurreição de Jesus e sua
primeira aparição entre seus discípulos.
A Páscoa já era comemorada antes da época de Jesus Cristo.
Tratava-se da comemoração do povo judeu por terem sido
libertados da escravidão no Egito, que durou cerca de 400 anos.
Segundo a Bíblia o próprio Jesus participou de várias celebrações
pascoais, quando tinha doze anos foi levado pela primeira vez
pelos seus pais José e Maria para comemorar a Páscoa, tendo
participado sempre, nos anos seguintes. A mais famosa
participação relatada na bíblia foi a "Última Ceia" onde Jesus
participou da comunhão do corpo e do sangue, simbolizados pelo
pão e pelo vinho.

Páscoa judaica

A Páscoa Cristã

A Páscoa instituída entre os judeus - Pessach - é comemorada pela
conquista da liberdade dos hebreus, que viviam como escravos no
Egito. Essa libertação coincidiu com a Primavera, que ocorria no
mês hebraico (nissan) que corresponde mais ou menos aos últimos
dias de Março e meados de Abril., quando na bacia do
Mediterrâneo começava a Primavera. As comemorações

4

fundiram-se com as tradições religiosas de seu povo. Essa Páscoa foi
ampliada pelo cristianismo com um novo sentido.
Os judeus seguem a tradição descrita no livro do Êxodo. Durante as
festividades da Pessach, um jantar especial de comemoração,
chamado "Sêder de Pessach", reúne toda a família, onde o pão ázimo,
o vinho e ervas são servidos. O Pessach judeu é comemorado durante
sete dias.

Símbolos da Páscoa
Os Símbolos da Páscoa são representações que fazem parte dos rituais
da Semana Santa. A Páscoa é uma festividade importante para os
cristãos, refere-se a passagem para novos tempos, novas esperanças.
A Páscoa para os judeus - Pessach (em hebraico - passar além) é
comemorada pela conquista da liberdade pelos hebreus, que viviam
como escravos no Egito, simbolizando o retorno à vida digna. Essa
libertação coincidiu com o início da primavera, assim fundiram-se
numa só festa, a renovação da natureza e o renascimento de Israel,
como eram chamados os hebreus. E na Páscoa instituída então,
incorporou-se às tradições religiosas dos povos agrícolas e pastoris e à
tradições israelitas de um grupo que seria unificado e o transformariam
em nação.
A Páscoa da Igreja Católica é uma importante festividade para os
cristãos, refere-se a Ressurreição de Jesus Cristo, é a passagem para
novos tempos, novas esperanças. Faz parte dos rituais da Semana
Santa. É comemorada em data móvel, sempre entre os dias 22 de
março e 25 de abril. Os rituais que precedem a Semana Santa
começam 40 dias antes, é o período conhecido por "Quaresma" quando os cristãos dedicam-se à penitencia do jejum, para lembrar os
40 dias passados por Jesus no deserto e também o sofrimento que ele
suportou na crucificação.
A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a
entrada de Jesus em Jerusalém, onde a estrada era enfeitada com
folhas da palmeira. A Sexta Feira é o dia da celebração da morte de
Jesus na Cruz. O Sábado de Aleluia é o dia da celebração da missa da
meia noite, na passagem para o Domingo da Ressurreção. No
domingo é celebrada a Páscoa - o Domingo de Páscoa, o dia da
Ressurreição de Jesus e sua primeira aparição para seus discípulos.
Durante a Semana Santa, vários símbolos fazem parte do ritual das
comemorações, entre eles:

Os ramos de palmeira
A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra
a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas
cobriam a estrada com folhas de palmeira, para comemorar sua
chegada. Hoje as folhas de palmeiras são usadas na decoração
das Igrejas durante as comemorações da Semana Santa.
Círio Pascal
O Círio Pascal é uma grande vela, decorada com as letras gregas
alfa e ômega, que significam início e fim, usada durante as missas
da Semana Santa. Durante a Vigília Pascal é inserido na vela os
cinco pontos das chagas de Cristo na cruz. É acesa no Sábado de
Aleluia e sua Luz representa a Ressurreição de Cristo.
O Peixe
O peixe é um símbolo trazido dos apóstolos que eram pescadores.
É um símbolo de vida, usado pelos primeiros cristãos, no acróstico
IXTUS - peixe em grego. As letras são as iniciais de "Iesus Xristos
Theos Huios, Sopter", que signicica "Jesus Cristo, Filho de Deus, o
Salvador". Faz parte do ritual da Semana Santa comer peixe na
Sexta Feira Santa, para lembrar o ritual dos 40 dias de jejum de
carne, seguidos pelos cristãos durante a Quaresma.
Ovo de Páscoa
Por representar o nascimento e a vida, presentear com ovos era
um costume antigo entre os povos do Mediterrâneo. Durante as
festividades para comemorar o início da primavera, a época de
plantar, os ovos eram cozidos, pintados e presenteados, para
representar a fertilidade e a vida. O costume passou a ser seguido
durante as festividades dos cristãos, onde eram pintados com
imagens de Jesus e Maria, representando simbolicamente o
nascimento. Muitas culturas mantêm até hoje esse costume. O ovo
fabricado com chocolate virou uma tradição de presente no
Domingo de Páscoa.
Coelho de Páscoa.
O coelho de Páscoa, um animal que reproduz em grandes
ninhadas, e por representar o nascimento, a vida, tornou-se símbolo
da fertilidade. Está relacionado às festividades da Páscoa por
representar a esperança de vida na Ressurreição de Jesus Cristo.
Vários povos da antiguidade já consideravam o coelho como
símbolo da fertilidade, pois com a chegada da primavera, eram os
primeiros animais a saírem de suas tocas. Com o passar dos tempos
os coelhinhos de chocolate entraram para os costumes das
festividades da Semana da Páscoa. Assim como os ovos de
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chocolate, os coelhinhos viraram tradição de presente no Domingo de
Páscoa.

HISTÓRIA DO CHOCOLATE
Os primeiros vestígios da descoberta do chocolate são de 1.500 a.C. e
vêm da civilização Olmeca que habitava o México na época. O
cacau foi aproveitado posteriormente pelos Maias e Aztecas em forma
de bebida, considerada sagrada. Nas cerimônias religiosas, o cacau
torrado era servido com especiarias e mel.
Os conquistadores espanhóis introduziram a delícia na Europa, onde
era considerado um alimento especial por seu valor nutricional e
energético. Inicialmente somente mulheres, sarcedotes e nobres o
consumiam em cultos da Igreja Católica, depois o cacau foi se
popularizando e se diversificando com a adição de outros
ingredientes.
Os suíços tiveram a idéia de misturar o cacau ao leite, dando origem
ao chocolate como nós conhecemos hoje. Típico de clima tropical, o
cacaueiro encontra no Brasil um ambiente ideal para o seu cultivo,
principalmente nas regiões do Espírito Santo e o sul da Bahia, Ilhéus.
Hoje, nosso país é o maior produtor da América Latina e um dos
maiores do mundo ao lado da Costa do Marfim, de Gana e do
Equador.

CHOCOLATE E SAUDE
O chocolate não é só uma delícia. O seu consumo moderado
também oferece uma lista de benefícios. E quanto mais cacau na
fórmula, melhor. Justamente no Dia do Cacau (26 de março) e às
vésperas da Páscoa, confira abaixo os pontos positivos relacionados à
iguaria, segundo estudos recentes.
1. Câncer de intestino
Pesquisadores da Universidade de Georgetown, nos Estados
Unidos, divulgaram em 2008 que o chocolate pode ajudar a
combater o câncer de intestino. Isso porque algumas moléculas
presentes no cacau, chamadas de procianidinas, possuem

propriedades antioxidantes, que serviriam para proteger as
células das degenerações do tumor.
2. Bem-estar
A sensação de bem-estar causada pelo chocolate
encontra respaldo na ação da endorfina e da dopamina,
relacionadas ao relaxamento. Alguns cientistas afirmam que
a delícia é capaz de aumentar a produção dessas
substâncias.
3. Fluxo arterial
Estudos mostram que o consumo do chocolate amargo
melhora o fluxo arterial e faz bem à saúde cardiovascular
por diminuir a tendência de coagulação das plaquetas e
de obstrução dos vasos sanguíneos. Ajuda a diminuir os
níveis de LDL (colesterol ruim).
4. Saúde do coração
O chocolate tem efeitos benéficos para o coração.
Cientistas da Universidade de Linkoping, na Suécia,
descobriram que a versão amarga (rica em cacau) inibe
uma enzima no organismo conhecida por elevar a pressão
arterial. O resultado positivo é atribuído às catequinas e
procianidinas, antioxidantes encontrados na iguaria.
5. Saúde cerebral
O chocolate amargo pode reduzir os danos cerebrais após
um acidente vascular cerebral, segundo um estudo da
Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Os cientistas
descobriram que um composto chamado epicatequina
protege as células nervosas. Os testes foram realizados em
ratos e a equipe espera que os efeitos possam ser aplicados
em seres humanos.
6. Na gravidez
Chocolate durante gravidez pode ajudar a prevenir a pré-
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eclâmpsia (hipertensão). Uma pesquisa da Universidade Yale,
nos Estados Unidos, sugere que mulheres que saboreiam a
delícia ao menos cinco vezes por semana estão 40% menos
propensas a desenvolver o problema do que aquelas que a
consomem menos de uma vez. O composto teobromina,
encontrado principalmente nas variedades amargas e meioamargas, pode ser o responsável pelo benefício.
7. Ataques cardíacos
Pessoas que sobreviveram a ataques cardíacos e comem
chocolate podem reduzir o risco de morrer por problemas do
coração, segundo pesquisa realizada na Suécia. Testes
mostraram que saborear o produto duas vezes por semana
resultou em 66% menos chances de morrer de doença
cardíaca e uma vez por semana reduziu o risco quase pela
metade. Isso porque a delícia é rica em antioxidantes, que nos
protege do envelhecimento causado pelos radicais livres.

E A PASCOA CONTINUOU
NO PARQUE DARKE DE MATOS
Devido as chuvas a atividade da Páscoa foi transferida para o dia
17 de abril a partir das 14 horas.
No local foi realizada oficina de cartões de Páscoa e as crianças
que não tinham terminado a embalagem do coelho puderam
dar os últimos retoques.
Houve também uma gincana super animada organizada pelas
Prof Anginelli Moura, Ana Claudia Casado e as crianças.
Cecilia Fonseca e os alunos da nova turma de fotografia
registraram o evento e filmaram.

Anginelli Moura organizando os kits

8. Dores
Ingerir chocolate pode aliviar dores, de acordo com um estudo
da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A distração
de comer ou beber por prazer atuaria como um analgésico
natural. Os testes foram realizados em ratos, mas os
pesquisadores acreditam que o mesmo efeito ocorra em
pessoas.
9. Beleza
O chocolate é um aliado da beleza também. Está presente em
banhos de ofurô, massagens, máscaras e outros cosméticos.
Além do alto poder hidratante, o produto combate os radicais
livres, evitando a oxidação das células.
10. Desgaste físico
Dois levantamentos realizados por cientistas da Universidade do
Texas, nos Estados Unidos, concluíram que leite com chocolate
é a melhor bebida para se recuperar da atividade física. Os
benefícios estariam na quantidade de carboidratos e proteínas
da mistura.
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Confeccionado cartões
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PULA PULA
CRIANÇAS ORGANIZANDO OS GRUPOS DA GINCANA
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ANA CASADO DANDO AS ORIENTAÇÕES

INICIADA A CAÇA AS BANDEIRAS
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Equipe vencedora!!

Distribuição dos kits
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INFORMAÇÕES

COLABORADORES

Sede do Ponto: Biblioteca Escolar Municipal Joaquim Manoel de
Macedo. End.: Rua Adelaide Alambari 41- Tel: 96340132Horário: segunda a sexta das 9 h às 16:30 h
XXI Região Administrativa de Paquetá: Endereço
Praia José Bonifácio, 127 Ilha de Paquetá-Rio de Janeiro-Tel:33970022
CEP: 20.396-140

Biblioteca Escolar Municipal Joaquim Manoel de Macedo:
Rosangela Fernandes, Marilena dos Santos Moreno, Jorzina Moraes,
Tereza Cordeiro Lima, Maria de Fátima Nóbrega, Samara Gomes
dos Santos, Izaltina Maria Coelho, Jackson da Silva, Mauro de
Oliveira, Claudio Nunes, Raimundo Pereira, Luiz Carlos dos Santos,
Sergio Augusto R. Brito Preventório: Irmã Antonia,Helen
Carvalho,Rosana - Literatura: Poetas: Kátia Pino, Sergio Gerônimo
Delgado, Mozart Carvalho, Flávio Dórea, Marcia Agrau, Maria Luiza
Falcão, Juçara Valverde, Heloisa Igrejas, Luiz Otávio Oliani, Beatriz
Dutra, Nancy Vicente, Aluizio Rezende, Alexandre Acâmpora; Julia
Palmieri ,Gilson de Souza; Marcilio Freire, Vania Barbosa - Viva Rio:
Fotógrafo Rodrigues, Walter Mesquita – Administração Regional:
Lauro André Campos de Oliveira, Eduardo Santos Silva ,Marcio
Mayorca,Janaíana Wisnesky,Adelson Santos Lima – Capoeira:
Mestre Pedra, Atila Maciel e Hudson Rosa - Premio Areté: Grupo
Cantareira: Liliane Mundim, Valéria Maia, Margareth Moura; Neusa
Mattos, UFRJ:Decleve Reynier, Irmã Antonia, Severina Santos Silva;
Adriana Guerra, Luis Cleber Moreira, Alminda Araújo, Sergio
Casado, Marcia Ferraz; Bambo de Bambu: Claudio Motta, Marco
Aurélio Gonçalves,Instituto Benjamin Constant- Teatro de Gente:
Fernando Gutman, Ligia Feijó, Paulo Zarur, Bar da Dejane,- Hotel
Farol: Graça Mateus; Mercado: Carecas e Frescos- Ademir da
Conceição de Moraes, Padaria do Manduca. - Igreja Bom Jesus do
Monte - Padre Passos - - Iate Clube de Paquetá: Tia Cinira - Tô no
Pólo: Hélida Almendras, Tibério Gaspar - Oficinas, Palestras,apoios:
Anginelli Angelim, Elias Antoine,Regina Café,Carlos Gomes, Arilson
Brasil,Mafalda Muzzine, Selma Coltro, Myrian Cristovão da
Costa,Sergio Casado,Terezinha Ribeiro, Fernanda Moraes,Lucia
Mattos,
Katia
Pino,
Margareth
Barbosa,
Delta
Araujo,Mazinho,Thainã de Medeiros, Guarda Municipal,Sonia Santos
- ICRJ: Comodoro Luiz Carlos Barroso Simão, Jomar Pereira da Silva
Roscoe
Voluntários:
Arnulf
Kuss:Pedagogia
Alemanha
;LauraHincapie:Engenharia de Design - Colômbia;Luiza Bento –
SEGEST – TRF 2 – Fernanda Morais – Supervisora da SEGESA-Cleide
Huguinin – equipe da SEGESA- Bruna Stephannie Nascimento –
estagiária da SEGESA-Susana Tupinambá – Assessoria de
Comunicação Institucional – ACOI (TRF2)- Artista Plastico: Alfredo

EQUIPE DO PONTO DE CULTURA FAZENDO A DIFERENÇA EM
PAQUETÁ – REDE CARIOCA DE PONTO DE CULTURA –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RJ







Ilha audiovisual - Cecilia Fonseca
Ilha difusiva – Ana Claudia Casado
Ilha digital – José Felipe Silva
Coordenador técnico – Claudia Luna
Coordenador pedagógico - Terezinha Miranda
Informativo – Myrian Cristóvão da Costa

AGRADECIMENTOS
Agradecemos sempre a todos que nos acompanharam e que nos
acompanham nesta caminhada em direção a um mundo mais digno
e solidário.
EQUIPE DO PONTO DE CULTURA FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ –
REDE FEDERAL –MINC











Fotografia – Prof Julio (Sorriso) e Professora Cecilia Fonseca
Teatro - Prof Alessandra Biá
Reciclagem ( Artesanato) – Prof Ana Claudia Casado
Capoeira - Prof Atila e Hudson Rosa
Informática – Prof José Felipe
Mostra de Cinema – Francisco J Silveira Gato
Coordenador técnico – Claudia Luna
Coordenador pedagógico - Terezinha Miranda
Eventos – Hildete Peixoto
Informativo - Sergio Gerônimo Delgado da APPERJ

Borret; CLUBE BARREIRINHAS - CLUBE MUNICIPAL – PORTAL PAQUETÁCRAS MACHADO DE ASSIS – CRAS DO DO DA PORTELA- SEERJ
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