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Esta é a primeira edição da Coleção Presta Atenção, produzida pela
Editora AfroReggae.

A Coleção Presta Atenção são cartilhas publicadas a cada mês
com informações importantes sobre temas do cotidiano dos
brasileiros. De forma clara e lúdica, a Editora AfroReggae quer
chamar a atenção dos leitores para que simples atitudes possam
solucionar problemas que parecem impossíveis.

Estaremos antenados com as questões do dia-a-dia, buscando
melhorar a qualidade de vida de cada cidadão. Presta atenção que
você poderá se beneficiar deste material e ajudar também muitas
pessoas ao seu redor.

Esta coleção é uma realidade, pois o Sistema SESI/SENAI está
apoiando o AfroReggae e nos estimulando a este trabalho.

PRESTA muita ATENÇÃO nesta primeira edição pois ela fala de
um tema muito importante: EDUCAÇÃO.

Marcelo Reis Garcia
Autor e Coordenador Editorial

Apresentação



3 - Quem deixou de

estudar há muito tempo

não precisa ter medo,

pois tem muitos cursos

que podem te ajudar.
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1-Sempre é tempo de voltar a estudar.

Não existe idade para querer aprender.

2 - Aprender é um direito que

todos devem conquistar.



5- Quem trabalha o dia todo

pode estudar de noite, fazer

cursos pela internet ou no final

de semana.

4- Quem não tem documentos da última escola

que estudou, não precisa se preocupar, pois isso

não é um impedimento para voltar a estudar.



6 - Quem não lembra at que sérieé

estudou não precisa se preocupar, ,

pois existem formas de avaliação

para que você entre na série

adequada.

7- Se você trabalha procure o

departamento de Recursos Humanos

e procure ajuda para achar o melhor

curso para voc voltar a estudar.ê

8 - Se você não trabalha procure

um CRAS Centro de Referência-

da Assistência Social e busque,

apoio para voltar a estudar.



10- Se você quiser pode voltar a studar e ainda fazere

um curso técnico e profissionalizante.

9- Se você tem um filho na escola procure a diretora e

pergunte se você pode estudar na turma de adultos.



Olinda tinha 18 anos em 1936 e não sabia ler e nem escrever.

Decidiu que queria aprender. Seus pais diziam para ela deixar de bobagem  pois,

mulher não precisava aprender e sim casar.

Olinda foi em frente com seu sonho e começou a aprender e estudar mesmo

tendo que trabalhar  pois seus pais eram muito pobres.,

Trabalhava durante o dia e studava .e à noite

Quando fez 30 anos quis ir além e fazer uma faculdade. Mais uma vez seus pais

e irmãos disseram que ela tava perdendo tempo com esta hist ria de escola eó

riram dela pela vontade de fazer faculdade.

Olinda não tinha condições de fazer uma faculdade  mas não desistiu e,

escreveu uma carta para o Presidente da República pedindo uma bolsa de

estudos para cursar Medicina. Olinda ganhou a bolsa e se formou em Medicina

com 36 anos. E trabalhou como dica at os 70 anos.mé é

A ist ria de Olinda Reis Barroso real e hoje ela tem 96 anos e neste ano fazh ó é

60 anos de formada. O sonho, a luta e o esforço de mostra para todos n s quela ó

sempre tempo de começar a studar.é e

Uma história real...
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