
Não poderíamos deixar de ressaltar a Reunião de Pais e

Professores, que acontece bimestralmente no Núcleo de

Educação Infantil - Creche Meimei, realizada no dia 26 de abril.

Na ocasião, a Equipe Pedagógica teve a oportunidade de alertar

aos pais sobre a importância de sua participação na educação de

seus filhos. Os pais foram informados sobre a avaliação

pedagógica e os próximos projetos para a Creche. Um dos

momentos que mais chamou a atenção do público foi a palestra

sobre “Violência Doméstica”, proferida pelo Senhor Gilberto

Lima, pedagogo da Instituição Nova Era e colaborador da

Secretaria de Educação e Cultura de Mauá.
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“Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé

representa a nossa coroa de luz, o trabalho em prol de todos é a

nossa bênção de cada dia.” Emmanuel (psicografia de Francisco Cândido

Xavier - Livro “Fonte Viva”)
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Na tarde de 17 de maio, o Núcleo de Assistência à Família

Anália Franco promoveu a exibição do filme “Além da

Eternidade”. Após a exibição, os presentes puderam comentar o

filme sob o ponto de vista doutrinário.
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O LEBEM foi uma das 40 organizações contempladas para

participar do “Projeto Fortalecer Tecendo Resultados na Rede”,

promovido em parceria pela Fundação Abrinq e GE Foundation.

A primeira oficina (ao todo serão três) ocorreu nos dias 28 e 29 de

abril e teve como objetivo a capacitação em monitoramento e

avaliação de processos das organizações sociais.
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A equipe de voluntários do

LEBEM realizou no dia 12 de

abril a tão esperada “Noite da

Pizza”. Calabresa, portuguesa,

muçarela, foram algumas das

pizzas mais pedidas e que

também serviram

de motivo para

confraternização

de amigos e fami-

liares ao som do

grupo de pagode

“Sambauê”.
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Como tradicionalmente ocorre ao

final de cada semestre, o Núcleo de

Pré-profissionalização Paulo de Tarso

iniciou no dia 16 de junho o processo

de matrículas para os cursos que começam em agosto próximo.

Desenho Técnico Mecânico e Telemarketing são os novos cursos

que serão oferecidos, além de Informática, Reforço Escolar,

Inglês , Espanhol e Montagem e Manutenção de

Microcomputadores.
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Imperdível... Com o apoio da

Secretaria de Educação e Cultura de

Ribeirão Pires, o Núcleo de

Educação Infantil - Creche Meimei

levou para um passeio os alunos das

fases I, II, III e alfabetização ao

Parque Zoológico de São Paulo em

27 de junho. Mamíferos, aves,

répteis e anfíbios, conhecidos em

sala de aula e nas histórias de contos

de fada, puderam ser vistos de

pertinho com admiração e surpresa.
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No último

d o m i n g o d e

junho o Núcleo

de Assistência à

Família Anália

Franco realizou

mais um evento

d e s u c e s s o : “ I F e i j o a d a

Beneficente do LEBEM”. Vinda

como sugestão da comissão de pais

dos atendidos, o acontecimento

contou com a apresentação cultural

das crianças da Creche Meimei. A

feijoada completa, servida com farofa, arroz, couve refogada e

laranja, foi saboreada ao som da dupla sertaneja “Zé Pinheiro e

Fabiano” que empolgou a todos, além das barracas de pescaria e

artesanato que deram um toque todo especial ao evento.
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