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Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Matrículas
Com a oferta de novas vagas para os Núcleos Creche Meimei, Paulo de Tarso e Anália Franco, em 24 de janeiro foram abertas as
inscrições para os diversos programas oferecidos pelo LEBEM, dentre eles os cursos de Inglês, Espanhol, Montagem e Manutenção de
Microcomputadores, Informática, Grafitagem e Artesanato para jovens a partir de 14 anos, além da Creche Meimei destinada às crianças
de 1 ano e 6 meses à 6 anos e 11 meses.

§ Aniversariantes do Mês
Com direito a bolo, brigadeiro e cachorro-quente, no dia 29
de fevereiro houve festa para as crianças da Creche Meimei que
comemoraram aniversário nos meses de janeiro e fevereiro,
contando com a participação de professores, pais e familiares dos
alunos.

§ Cinema no Lar

§ Aula Inaugural
A equipe pedagógica e
professores voluntários do
LEBEM realizaram no
primeiro dia de março a aula
inaugural para os alunos dos
cursos pré-profissionalizantes do Núcleo
Paulo de Tarso, tendo
como tema central a
“Fé”. Cada professor
teve ainda a
oportunidade de
explicar seus
objetivos, bem como,

Em 23 de fevereiro,
uma alegre tarde de sábado,
o Núcleo Anália Franco
promoveu a exibição do
filme “Minha Vida na
Outra Vida” no intuito de
divulgar a doutrina espírita.
Com entrada franca e
direito a pipoca, os
presentes puderam esclarecer suas dúvidas e discutir os pontos
acerca do espiritismo, após a apresentação do filme.

§ Capacitação Pedagógica
Nos dias 4 e 5 de março, os professores do Núcleo Creche
Meimei participaram da capacitação em educação infantil
promovida pela Secretaria de Educação de Ribeirão Pires. Este curso
faz parte do programa da formação permanente promovido pela
prefeitura em parceria com creches e escolas do município.

§ Mensagem
“Recordemos a lição do evangelho: Um pouco de fermento
leveda toda a massa.
Façamos do próprio caminho abençoado manancial de
trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso
hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã.”
Emmanuel - psicografia de Francisco Cândido Xavier - Livro
“Fonte Viva”

as normas de cada curso.

§ Aula de Culinária
“Como fazer um brigadeiro?” Essa foi a
questão inicial dos educadores às crianças da
Creche Meimei na 1ª Aula de Culinária de
2008, no dia 14 de março. Conforme proposta
pedagógica, professores e alunos se uniram
para desvendar esse mistério gastronômico,
aliando conceitos adquiridos em sala de aula
às ha bilidades
psicomotoras. Ao
término da aula, todas as
crianças puderam se
deliciar com os
brigadeiros.

Participe você também!
Venha nos visitar!

RUA Benjamin B. Cerezolli, 580 - CEP 09404-600 - Ribeirão Pires - SP
TELEFAX (11) 4828-3019 - www.lebem.org.br - contato@lebem.org.br

