Dia das Crianças no Complexo HC
Incentivo de Hábitos Saudáveis
Na semana de 5 a 9 de outubro, o Centro de
Desenvolvimento

de

Educação

Infantil

(CEDEI) comemorou o Dia das Crianças com
diversas atividades. Dentre elas a equipe de
enfermagem e nutrição apresentou um
teatro com fantoches incentivando a prática
da higiene bucal e hábitos alimentares
saudáveis promovendo o consumo de frutas
e hortaliças tanto na escola como no contexto
familiar. Com a participação da Boneca Chiquinha, a mascote dos hábitos saudáveis desde 2010, as
crianças aprenderam que para ter um sorriso sadio é preciso fazer boas escolhas alimentares,
evitando doces e alimentos industrializados ricos em gorduras e açúcares, escovar os dentes
corretamente após as refeições e visitar periodicamente o dentista. Após a apresentação, as crianças
degustaram um picolé natural de frutas sem açúcar, incentivando o consumo das mesmas, e
coloriram desenhos referentes ao tema.
AAAOC do Bem
No feriado de 12 de outubro, a Associação
Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz realizou a
“Festa das Crianças”, como parte da iniciativa
“AAAOC do Bem”. O objetivo foi promover a
confraternização entre as entidades sociais
parceiras do clube, os alunos da FMUSP e a
comunidade do bairro. Ao todo foram
contemplados 197 participantes. Durante o
evento, Diretores e alunos voluntários
coordenaram as atividades recreativas: maquiagem facial, mural de desenhos e pintura, gincana
poliesportiva e apresentação de dança com entidade acadêmica MedDança. E ainda brinquedos e

lanches. Além de instituições sociais, teve grande participação da comunidade HC e dos moradores
do bairro.
Anima ITACI
Uma tarde divertida, com música, dança,
coreografias variadas, pipoca, cachorro
quente

e,

ainda,

distribuição

de

brinquedos e outros presentes. Assim foi a
festa do Serviço de Onco-Hematologia do
Instituto da Criança (ICr) – o ITACI, em
homenagem ao Dia das Crianças, que lotou
o terceiro andar do hospital no dia 7 de
outubro. Com o tema Anima ITACI, a festa
teve como atrações os números musicais
baseados em filmes e peças infantis, que foram apresentados pelos profissionais e voluntários que
atuam nas diversas áreas do hospital. O objetivo dessa iniciativa é motivar esses profissionais e, ao
mesmo tempo, levar alegria às crianças e adolescentes em tratamento no ITACI. Foi o que aconteceu
na festa das crianças, que vibraram e aplaudiram com entusiasmo esses “artistas” que dedicaram
parte do seu tempo aos ensaios para esse show especial.
Voluntariado no IPq
O Grupo de Voluntárias do Instituto de
Psiquiatria

(IPq),

liderado

por

Márcia

Marques, realizou no dia 9 de outubro ação
junto às crianças e adolescentes internadas,
distribuindo

pirulitos

e

lembrancinhas.

Foram momentos de muita alegria e
animação, levando acolhimento e carinho.

Alô criançada, o Bozo chegou!
Trazendo alegria para crianças e adultos, o
palhaço Bozo esteve na Praça da Esperança no
dia 9 de outubro, antecipando o Dia das
Crianças.
Os alunos da EMEI Antonio Branco Lefevre
foram os convidados especiais, mas muita
gente relembrou da infância tirando fotos
com o personagem.
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