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§ Formatura 2006

§ Curso de Extensão

No dia 16 de dezembro passado, realizamos a
formatura dos alunos da Creche Meimei e Núcleo de Préprofissionalização Paulo de Tarso.
Participaram da formatura, além dos formandos, pais e
amigos em uma festa acompanhada de muita emoção para
todos.
Formou-se neste último ano 140 alunos, distribuídos
entre os cursos de Informática, Manutenção de
Microcomputador, Inglês e Espanhol.

A convite da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, os
professores da Creche Meimei participam do “Curso de
Extensão em Inclusão Escolar e Educação Especial”.
Com duração de um ano, o curso visa capacitar
educadores no atendimento de crianças com
necessidades especiais.
Os participantes têm o compromisso de transmitir aos
demais colegas de trabalho o conteúdo do curso, em um
treinamento semanal realizado na própria Creche Meimei.

§ Projeto Midiateca
Aprovado no último mês de fevereiro, o projeto
“Mídiateca Meimei” que tem por objetivo a criação de uma
sala multimídia que contempla inicialmente, áudio, vídeo e
livros didáticos.

A idéia é que os professores da Creche Meimei
complementem suas atividades utilizando as mídias
disponíveis como meio de interação e fixação de tudo o que
é proposto em sala de aula.

§ Projeto Petrobrás “Rede Ribeirão de Cidadania”
Em parceria com a Petrobrás, inicia em março o Projeto
“Rede Ribeirão de Cidadania”.
Um dos objetivos é levar o reforço escolar em português
e matemática a crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos
de idade.
O projeto será desenvolvido com professores
graduados nas disciplinas de competência e em aulas
ministradas 3 vezes por semana, ao longo de 12 meses.

Alem das aulas de português e matemática, os alunos
desenvolverão atividades em oficinas de informática,
artesanato, dança de rua, ética, valores humanos e
cidadania.
Outro objetivo do projeto é resgatar o sentido e o diálogo
em família. Com ações educacionais em conjunto com as
famílias dos atendidos, serão desenvolvidos temas como,
a reintegração familiar, o resgate da auto-estima e a
geração de renda. Tudo sempre apoiado na ética cristã.

§ Reunião de pais

e das reflexões.
Ressaltou-se ainda a criação da
nova Secretaria Pedagógica da
Associação, suas determinações e
benefícios relacionados ao
atendimento.
A reunião realizada com os pais e
alunos dos cursos préprofissionalizantes tiveram como
enfoque a inserção no mercado de
trabalho, conteúdo programático,
normas e a apresentação dos
professores e ambientes onde os
cursos serão realizados.

Realizamos no último mês de
fevereiro a reunião de pais da Creche
Meimei.
Sob a coordenação da Equipe
Pedagógica, contando com a
participação dos Professores, foi
apresentado aos pais o trabalho
desenvolvido com as crianças ao
longo do período letivo.
Temas como “A importância do
acompanhamento familiar”, entre
outros, fizeram parte das discussões

§ Parceria com a Abrinq

§ Mensagem

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela
Creche Meimei, a Fundação Abrinq pelos Direitos da
Criança e do Adolescente estendeu por mais um ano a
parceria com o LEBEM. Essa extensão permitiu a
ampliação do quadro em mais 10 crianças atendidas.

“Educa e transformarás a irracionalidade em
inteligência, a inteligência em humanidade e a
humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso
na Terra.” Emmanuel - Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro “Fonte Viva”
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