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Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Dia das Crianças

§ Cinema no Lar

No dia 22 de outubro, alunos da Creche
Meimei e do Núcleo de Educação
Complementar Eurípedes Barsanulfo
comemoraram o dia das crianças.
Professores e alunos da Escola Estadual
Casemiro Poffo realizaram no LEBEM uma
festa, com direito a gincana, apresentação
musical, bolo, salgados e refrigerantes.
Aequipe do “Poffo” ofereceu um DVD montado com as fotos das crianças.

O Núcleo Emmanuel promoveu a exibição de mais um filme no dia 4 de
outubro. Desta vez, o tema escolhido foi “Vida Depois da Morte”.

§ Nova Horta e Pomar
Nos fins de semana foram promovidos mutirões
de voluntários a fim de preparar o espaço ao Projeto
Horta e Pomar em 2009. No antigo espaço será
construída a Quadra Poliesportiva do LEBEM.

§ Passeio de Trem e Visita ao Museu
No dia 12 de novembro ansiedade e alegria marcaram o primeiro passeio de trem de muitos alunos do projeto de
Educação Complementar. O destino foi o Museu da Língua Portuguesa, anexo da Estação Luz em São Paulo, como
atividade prática de apoio ao conteúdo ministrado pelas oficinas do Projeto Rede Ribeirão de Cidadania.

§ LEBEM na Campanha Natal...

§ Inauguração da Biblioteca

O LEBEM foi gentilmente convidado para
representar Ribeirão Pires na Campanha Natal
Solidário promovida pelo Mauá Plaza
Shopping. Esta campanha tem por objetivo
divulgar as iniciativas do 3º Setor na região do
Grande ABC. No dia 24 de dezembro ocorrerá a
apuração dos votos e a entidade que tiver o maior
número de indicações será premiada com um
automóvel 0 Km. Participe da Campanha e colabore com o LEBEM!!!

A Campanha de Doação de Livros promovida
pela Associação Caminheiros do Bem e também
pelo banco HSBC - agências de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra - era o apoio que faltava para o
LEBEM concretizar a Biblioteca Alayde Silveira,
no dia 29 de novembro. Nesta oportunidade
também foi apresentada a reformulação da livraria
no Núcleo Emmanuel, com novas obras
doutrinárias.

§ Excursão ao Colégio Objetivo

§ Passeio a Lanchonete

Os alunos do Núcleo Creche Meimei
foram convidados para uma excursão ao
Colégio Objetivo de Ribeirão Pires. Passaram
a manhã do dia 10 de dezembro conhecendo
as instalações do Colégio e se divertiram com
a gincana oferecida pelos professores e alunos
do Objetivo.

Para marcar o encerramento do ano letivo no Núcleo
Creche Meimei, no dia 12 de dezembro as crianças da
fase III (de 5 a 6 anos) fizeram um passeio à uma famosa
e confortável lanchonete do ramo de fast food da cidade
de Mauá. Lá puderam brincar na piscina de bolinhas e
barco viking, além de comer deliciosas esfihas e ganhar
brindes. Três horas de pura diversão!

§ 1º Workshop em Educação

§ Matrículas Abertas

Com o objetivo de monitorar e avaliar as
atividades de 2008, assim como planejar as propostas
para 2009, foi realizado em 29 de novembro o 1º
Workshop em Educação para os docentes de todos os
núcleos de atividades do LEBEM.

Já estão abertas as matrículas para os programas em 2009 para a Creche
Meimei, Rede Ribeirão de Cidadania Educação Complementar e para os cursos
de Inglês, Espanhol, Informática, Desenho Técnico Mecânico e Montagem e
Manutenção de Micros.
Todos esses programas são inteiramente gratuitos.

§ Formatura e Encerramento do Ano Letivo
No dia 13 de dezembro, 60 alunos do Núcleo Paulo de Tarso, Eurípedes Barsanulfo e Anália
Franco realizaram a formatura com apresentações culturais e encenações teatrais dos jovens dos
programas de pré-profissionalização e educação complementar, além do desfile de moda
promovido pelas alunas de artesanato. Receberam certificados de conclusão os alunos dos
cursos de Informática, Inglês, Montagem e Manutenção de Micros, Espanhol e Desenho
Técnico Mecânico.

Nossa gratidão pela colaboração em 2008.
Desejamos um Natal e Ano Novo com muita paz.
RUA Benjamin B. Cerezolli, 580 - CEP 09404-600 - Ribeirão Pires - SP
TELEFAX (11) 4828-3019 - www.lebem.org.br - contato@lebem.org.br

§ Mensagem
Não olvides que o trabalho
É fonte de paz e luz,
Jamais te esqueças, meu filho,
Que teu modelo é Jesus
Casimiro Cunha
Livro “Bênçãos de Amor” - Francisco
Cândido Xavier / Autores Diversos
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