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Natal! Boa Nova! Boa Vontade!...
Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os 

esplendores de um novo dia.
Emmanuel

(Fonte: Reformador nº12 – Dezembro/1950, mensagem “Natal”, psicografi a de Francisco Cândido Xavier)

Destaques de nossas atividades nesse trimestre:

Os alunos do curso livre de inglês tiveram o dia das crianças 
celebrado com um coffee break, aproveitando o ensejo para pra-
ticarem, de maneira interativa, a oralidade do idioma.

 Happy Kid’s Day Happy Kid’s Day

As crianças da Creche Meimei passaram a manhã do dia 13 de outubro com diversões e guloseimas a convite do Colégio Objetivo de Ribeirão 
Pires, em sua quadra poliesportiva. Os alunos do fundamental e médio entregaram doação de leite e fraldas, fruto de sua própria arrecadação.

 Dia das Crianças no Colégio Objetivo Dia das Crianças no Colégio Objetivo

Famílias das crianças e jovens participaram do evento, no 
dia 6 de novembro, organizado pelas equipes de atendimento 
psicológico e de assistência social, estreitando laços entre 
família e o LEBEM.

 Diálogo com as famílias Diálogo com as famílias

A equipe LEBEM 
agradece toda colaboração 

e deseja a todos
Feliz 2011!

 Mensagem Mensagem

Nossas crianças das ofi cinas educativas participaram da festividade, nos dias 14 e 15 de novembro, com apresentação de “dança de rua”, a 
convite da Secretaria de Esporte e Cultura do Município.

 Festival de Dança em Ribeirão Pires Festival de Dança em Ribeirão Pires

Promovido pela equipe pedagógica e instrutores das ofi cinas 
educativas, a pedido dos alunos, estes acamparam da noite de 22 
à manhã de 23 de outubro, com gincanas, churrasco, cinema e 
vídeo game. Despertaram saboreando delicioso café da manhã.

 1º “Acampadentro” LEBEM 1º “Acampadentro” LEBEM

Encerrando o ano letivo, no dia 11 de dezembro, os alunos se apresentaram com dança, teatro e música, com a participação dos familiares, 
instrutores e colaboradores.

 Manhã natalina com os alunos das Ofi cinas Educativas Manhã natalina com os alunos das Ofi cinas Educativas

O evento acontecido no aconchegante es-
paço, organizado junto aos amigos da Casa 
Espírita “A Caminho da Luz”, em prol das 
obras de ambas, teve o patrocínio dos pro-
prietários, na pessoa do parceiro Valter Ri-
cardo Afonso.

 Almoço de Natal em Família no  Almoço de Natal em Família no 
restaurante Pasta Grillrestaurante Pasta Grill

Oferecido pela parceira Olga Kan, realizou-se, 
no dia 17 de outubro, o 2º “Encontro Fraterno Entre 
Amigos” no Espaço Arco Íris, abrilhantado pelos 
corais dirigidos pela professora Anna Paula Sahdi, 
soprano da Cia. de Opera do ABC e palestra pelo 
Dr. Flavio Luiz Yarshell, Juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral, versando sobre a ética na sociedade.

 II Encontro Fraterno entre  II Encontro Fraterno entre 
Amigos no Espaço Arco IrisAmigos no Espaço Arco Iris

Para as crianças da Creche Mei-
mei e das Ofi cinas Educativas o pri-
meiro dia de dezembro foi de des-
cobertas, proporcionando a todos a 
prática e observação de diversifi cados 
saberes estimulados em sala de aula.

 Excursão ao Parque Escola  Excursão ao Parque Escola 
Sabina – Santo AndréSabina – Santo André

Com a contribuição efetiva de nossos parceiros, a quadra poliesportiva LEBEM, tornou-se rea-
lidade, sendo inaugurada no sábado, dia 12 de dezembro. Em cerimônia festiva e projeção lembran-
do a fundadora D. Alayde Silveira, foram homenageados todos que colaboraram na construção da 
quadra, desde a empresa COOP, Secretaria da Promoção, Representante da Edilidade, voluntários, 
apoiadores e toda Diretoria, além do grupo administrativo e funcionários do “LAR”. Os presentes, 
Sr. Eduardo Nogueira, secretário de Promoção Social, e o vereador Sr. Jorginho cumprimentaram o LEBEM pelas ativi-
dades desenvolvidas. Na apresentação do novo espaço a voluntária D. Maria Lucia Penteado cortou a fi ta, em conjunto 
com a Sra. Thereza Mazzeo, esposa do Presidente da Organização.

 Inauguração da Quadra Poliesportiva LEBEM Inauguração da Quadra Poliesportiva LEBEM

Foi celebrado no Hotel Mercure em Santo André, com os 
alunos, seus familiares e instrutores, que além da visita, sabo-
rearam um delicioso café da manhã.

 Encerramento dos Cursos Livres  Encerramento dos Cursos Livres 
2010: Espanhol e Informática2010: Espanhol e Informática


