ClassiFolha
Ubatuba aluga-se apartamento
mobiliado para temporada e finais
semanais.
Trata fone (016) 3368-4117
3368-1865 / 927840-90

ALUGA-SE
Apartamentos mobiliados para
temporada e para finais de semana.
Trata fone (016) 3368-4117/
(016) 3368-1865 ou
9278-4090
CUIDADORA DE IDOSOS Auxiliar de Cozinha, ou Folguista.
Tratar : Maria José
Fone: (16) 99726-2982
PASSO ROUPA - (16) 3114-1467
CASA POR APARTAMENTO
Tenho casa com 3 dormitórios no
Santa Angelina.
Troco por apartamento em São Carlos.
(16) 3010-2714

imóveis
VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno
10x41 mt². 3 quartos, 1 suíte, armários e 1 casa nos fundos independente.
Valor R$ 300.00,00.
Fone: 335-9674 ou 99249-4613
VENDE-SE
Casa no Vale do Sol. 2 quartos. Terreno 11x25 mt². Acabamento de 1ª
qualidade. Valor R$ 250.000,00.
Fone: 335-9674 ou 99249-4613

Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Arnaldo Buainain S/S Ltda.
Unidade 1:

Rua Carlos Gomes, 1560
Fone: PABX (016) 3301-5599

Unidade 2:
Alameda Paulista, 1762 (balão do Sesi)
Tel.: (16) 3339-1230 - Fax.: (16) 3337-4506

MAISON DE VERSAILLES
Apt. de alto padrão - c/ 03 dorm. (1
suite) + 1 dorm. reversível e demais
dep. c/ 02 vagas - desocupado - área de
lazer completa - R$530.000,00 Tel: 3214-8336 / 3472-8972
JARDIM TROPICAL
Belíssimo Aptº - c/ 03 dorm (1 suite)
e demais dependências - c/02 vagas desocupado - àrea de lazer completa R$325.000,00
Tel: 3214-8336 / 3472-8972
RESERVAS DO OITIS
Apt. em fase de acabamento - c/02
dorm. e demais dependências - área de
lazer completa - R$100.000,00 Tel: 3214-8336 / 3472-8972
RESERVA DOS OITIS
Em frente ao Shopping Jaraguá. 3
Quartos, 1 suíte, 1 sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros. Entrega
em Novembro.
Fone: (11) 98841-6999 ou (11) 22330608 com Bruno. Valor a combinar.
CASA EM
PRADÓPOLIS / SP
Vende-se ou Permuta –se com casa em
Araraquara
3 quartos sendo suíte, copa, cozinha, sala,
escritório , garagem , quarto despeza e
lavanderia R$ 250.000,00 .
Trata fone (016) 3114-85-99 Irani .
APTO VENDO - CENTRO
Ed. Le Premier - 3dorm., 2 vagas, 110
mts área útil, piscina, playground,
quadra.
R$580.000,00 (aceito imóvel de
menor valor - 3322-3302/997113660
VENDO OU TROCO
Apto no Parque do Trilhos
(Troca por imóvel do meu interesse)
3 dorm. - 2suítes + 1 banheiro - 2 vagas
de garagem + 1 vaga de moto.
valor a negociar
Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378
VENDO
Apto no Cond. Amoreiras (Térreo)
3 dormit e 2 banheiros.
R$ 180.00,00
Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378
VENDO CARRO
Stilo Attractive (2010)
1.8 - 8v - Flex - 4 portas
AR/Direção Hidraúlica/
Ùnico Dono - 70.000 km
R$22.500,00
Falar com Paulo
Tel: (16) 99173-2894/ (16) 3333-3544
ALUGA-SE KITNETS
Na Vila Xavier
Tratar na Imobiliária Caravela Imóveis
Av. São Paulo,634
Fone: (16) 3332-2120/ 99149-9999
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Psicopedagoga
alerta sobre
disgnósticos
errados

Rubão Construções Especializado em
troca de telhados, encanamento,
pintura, elétrica serviços de pedreiro
e, geral.
Trata fone 3214-5383 /9702-9111.
Rubao.pedreiro@hotmail.com
Avenida José Bonifácio 207 Centro
Araraquara.

VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno
12x25 mt². 3 quartos, 1 suíte e Edícula.
Aceita financiamento.
Fone: 335-9674 ou 99249-4613
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LICENÇA AMBIENTAL
MARCELO PEREIRA SANTANA 28915699890 torna público que
recebeu do DAAE Araraquara a Licença de Operação nº 1532-5,
válida até 04/09/2022, p/ serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos, sito à Rua Alécio Ferrari, 30 – Jardim Morada
do Sol – Araraquara SP”

A alfabetização atinge 85%
da população mundial, de acordo com dados da ONU. Sendo
que 3 em cada 10 brasileiros
são considerados analfabetos
funcionais. E para que essa
realidade mude, as crianças
devem na primeira infância,
desenvolver a memória, atenção, a lateralidade e a motricidade. Sem ter essas habilidades desenvolvidas será muito
difícil a criança ler, escrever e
interpretar corretamente, diz a
psicopedagoga Lidiane Leite.
De acordo com Lidiane Leite algumas atitudes dos pais durante a infância vão refletir no
processo de alfabetização. “Uma
criança que aprende a andar
sem ter engatinhado provavelmente vai ter problemas para
escrever pois não trabalhou corretamente o tônus, a postura e a
equilíbrio. No engatinhar a criança esta desenvolvendo o movimento do punho que é primordial na hora de escrever.”
Segundo a psicopedagoga
Lidiane Leite desenvolvimento
não tem salto. “Todas as etapas
devem ser desenvolvidas. Muitos pais cortam o bico da mamadeira para facilitar e agilizar o
processo. Está simples atitude
prejudica muito o desenvolvimento da criança, pois o tamanho do furo tem um motivo, a
criança precisa sugar e não engolir o conteúdo. O movimento
de sugar e mastigar é importante no desenvolvimento da fala.”
Lidiane Leite afirma que
crianças que não têm rotina e
que não conseguem dormir, terão problemas na alfabetização. “Crianças que tiveram problemas durante a sua gestação
ou no parto, crianças que possuem um ambiente perturbador
ou que os pais estão se divorciando, encaminho para uma psicóloga. Pois muitas dessas crianças estão sofrendo, silenciosamente, não conseguem dormir direito e portanto vão ter
problemas de memorizar as informações e de ter atenção na
hora de estudar. Dependendo
do trauma ou do medo pode até
gerar uma gagueira.”
A psicopedagoga Lidiane
Leite recomenda a todos os
pais que façam check-up infantil. “Muitos pais me procuram imaginando que seus filhos
têm algum transtorno ou
síndrome, porém, na maioria
das vezes, o que ocorre é a falta
de desenvolvimentos de algumas habilidades, ou não escutam direito, ou não enxergam
bem ou ainda não foram alfabetizados corretamente e passaram de ano. Sugiro marcarem uma consulta com uma
fonoaudióloga, com um oftalmologista e um psicomotricista
para avaliar os processos auditivos, visuais e as bases
psicomotoras da criança.”
Lidiane Leite alerta que é
preciso ter muita cautela e cuidado para determinar algum diagnóstico. “É preciso investigar,
avaliar todas as possibilidades
antes de concluir que a criança
tenha alguma síndrome ou transtorno. Precisamos ter a certeza
de que a criança possui todas as
funções e habilidades desenvolvidas para ler e escrever.”
A especialista finaliza dizendo que é muito diferente a criança não executar por ter um
problema, da que ainda não
aprendeu a fazer.
PSICOPEDAGOGA LIDIANE
LEITE- Jornalista, pedagoga, pósgraduada em Psicopedagogia e
atualmente cursando neuropsicopedagogia. Possui vários cursos
de aperfeiçoamento na área da
Educação e da Psicologia. Ministra palestras sobre educação e
comportamento infantil.
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