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Inaugurada no último mês de novembro, a nova
brinquedoteca é realidade e já está auxiliando na formação
das crianças atendidas pela Creche Meimei.

Em parceria com a Fundação Prada, dispomos de dois
tipos de brinquedos: brinquedos didáticos e brinquedos-
brinquedos. Os brinquedos didáticos são utilizados em

atividades orientadas que estimulam o raciocínio, a
criatividade, e as expressões corporais das crianças. Por
sua vez, os brinquedos-brinquedos, ou brinquedos
comuns (kits engenheiro e médico, ferrinhos para passar
roupa, entre outros) desenvolvem o estimulo à
sociabilidade, a imaginação, ao mesmo tempo em que
promovem momentos de divertimento e lazer.

Todas as atividades desenvolvidas são avaliadas,
acompanhadas e orientadas pelos Professores.

� Brinquedoteca� Brinquedoteca

Construída junto à área do Play-ground, inauguramos a
nova sala de aula, conjunto de sanitários e banho.

Destinada aos alunos da Fase III (de 5 a 6 anos e 11
meses), esta nova área amplia o atendimento da Creche
Meimei, bem como, possibilita a criação de novas
atividades em área apropriada e exclusiva.

� Nova Sala de Aula� Nova Sala de Aula

Todas as atividades do Lar Espírita Bezerra de Menezes
conta com a participação de voluntários, mas ainda em
número insuficiente.

Como toda instituição sem fins lucrativos, o LEBEM
necessita de voluntários para expandir seus programas de
educação infantil, pré-profissionalização, evangelização,
administração e manutenção da instituição.

Venha nos visitar e conheça nossos projetos e proposta.
Ser voluntário é ser aprendiz de cidadania ativa.

� Voluntariado� Voluntariado
Celebramos convênio com o Conselho Municipal da

Prefeitura de Ribeirão em parceria com a Petrobrás. Serão
3 turmas de 25 alunos no decorrer de 2007. No currículo:
desenvolvimento de desenho, conceito de cores,
grafitagem, Ética, Valores humanos e Cidadania.

� Você sabia?� Você sabia?

“Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que
merecem a bênção do Céu pelo bem que proporcionam ao
corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o
espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de
todos.“ André Luiz - Mensagem psicografada por Francisco
Cândido Xavier - Livro “Jesus no Lar”

� Mensagem� Mensagem

Organizado pela Secretaria de Promoção Social da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, o LEBEM
participa do “Natal Solidário” da cidade.

Todo artesanato produzido por nossas Voluntárias
está exposto na Praça de Ribeirão de Exposições de
Ribeirão Pires no período de 18 de novembro a 22 de
dezembro, que fica localizado no centro da cidade.

A verba arrecadada será revertida para manutenção
das obras assistenciais do Lar.

� Natal Solidário� Natal Solidário

Incluído no Plano Pedagógico, o
Projeto Horta estimula e incentiva as
crianças atendidas pela Creche Meimei
sobre a importância da alimentação
saudável e os cuidados com o meio
ambiente, além de proporcionar a
interdisciplinaridade dos conteúdos
demonstrados dentro das áreas de
conhecimento da educação infantil.

Em aulas muito divertidas, elas fazem
a colheita de legumes e verduras, e nas
aulas de culinária aprendem a preparar
sua alimentação.

Para o próximo ano, as crianças da
fase II (de 4 a 5 anos) e da fase III (de 5 a 6
anos e 11 meses) continuarão sendo as
responsáveis pelos cuidados com a
horta, sendo incentivadas a desenvolver
o senso de disciplina e responsabilidade
com o meio que o cerca.

Realizadas com grande sucesso em novembro, as
oficinas mostraram aos pais o que seus filhos aprendem
em sala de aula. Os professores incentivaram os pais a

pensarem, como as crianças, através de atividades em que
puderam fixar conceitos de cooperativismo, união e a vida
em sociedade.

� Reunião de Pais e Professores com Oficinas Pedagógicas� Reunião de Pais e Professores com Oficinas Pedagógicas

Prefeitura de Ribeirão Pires, ABRINQ, Fundação
Prada, Petrobrás, Governo do Estado de São Paulo,
Fundafresp, Pais de alunos, Contribuintes e toda
Comunidade.

� Gratidão aos Nossos
Parceiros, com Desejo de
Próspero Ano de 2007

� Gratidão aos Nossos
Parceiros, com Desejo de
Próspero Ano de 2007

� Projeto Horta� Projeto Horta


