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Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Ampliação das “Oficinas Educativas”
O Núcleo Eurípedes Barsanulfo, amplia o Projeto
Rede Ribeirão de Cidadania
Educação
Complementar com Oficinas Educativas para cinco
dias na semana (de 2ª a 6ª feira das 14 às 16h30). Oferecida a 50 alunos com idade entre 6 e 15 anos, as
oficinas lúdicas e culturais fortalecem o aprendizado escolar nas áreas de Teatro, Educação Musical, Artes,
Ética Moral & Cidadania, Linguagem Lúdica, Inventos & Experimentos e Jogos Educativos, mostrando que
educação pode estar perfeitamente aliada à diversão. Este projeto conta com o apoio da Secretaria Estadual
deAssistência e Desenvolvimento Social.

§ Olha quem está chegando à Creche...
Ano iniciando e novidades chegando ao Núcleo Creche Meimei: passamos a atender crianças a partir de 1 ano de idade. Fraldas e muitas mamadeiras agora
fazem parte do cotidiano dos educadores que auxiliam os bebês em seu início de vida. No andar maroto, balbuciando as primeiras palavras e com aquele sorriso
molhado, exercitam a higiene, o relacionamento, as diversões da idade, até os primeiros rabiscos no papel.

§ 1º Encontro Pedagógico de 2009 § Natureza em 1º lugar no LEBEM
Professores e voluntários do núcleo de Cursos Livres Paulo de Tarso e
de Assistência à Família Anália Franco se reuniram em 14 de fevereiro para
o 1º Encontro Pedagógico de 2009. Nesta ocasião os participantes puderam
fazer todo o planejamento dos cursos e oficinas que serão desenvolvidos
durante o ano, discutiram sobre a metodologia e o material didático que
serão utilizados, bem como proposto sugestões de cursos e atividades,
motivando adesões de novos voluntários.

§ Arte em Madeira
O núcleoAnália Franco abre as portas para mais um projeto: a oficina de
Marchetaria. As matrículas estão abertas para jovens a partir de 16 anos,
sendo que a oficina acontece aos sábados no período matutino. A
marchetaria é a técnica de ornamentar com madeira peças em marcenaria,
formando verdadeiras obras de arte.

§ Lavanderia em Festa
É com muita alegria que a Lavanderia do LEBEM recebeu na primeira
quinzena de março a doação de máquinas de lavar e secar semi-industriais, que
certamente trarão maior qualidade e economia na higiene de roupas e afins das
dezenas de crianças atendidas.

§ Viaje pelo Mundo da Leitura
Nossa biblioteca “Alayde Silveira” está aberta aos interessados em
pesquisa, estudo e lazer. Com literatura diversa, aceitamos ainda de nossos
colaboradores doações que possam enriquecê-la.

§ Mensagem
CARIDADE é o AMOR, em manifestação incessante e crescente. É o sol
de mil faces, brilhando para todos, é o gênio de mil mãos, amparando,
indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e
injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque, onde estiver o Espírito do
Senhor aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro.
Emmanuel - Livro “Viajor”, psicografado por Francisco Cândido Xavier

Com o apoio da Petrobras e da Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires,
o tema central de nossos projetos em 2009 será o meio ambiente. Contando com o
empenho de professores, alunos e voluntários dos núcleos do LEBEM,
incentivaremos a formação de grupos para a manutenção da horta e pomar,
reciclagem de lixo,
passeios ecológicos,
trilhas, reconhecimento de
plantas e árvores nativas,
entre outros grupos e
atividades que serão
planejados pela equipe
pedagógica e educadores
ao longo deste ano.

§ Convite a Todos
Convidamos a comunidade em torno do Lar a participar de nossas
Reuniões Públicas e Evangelização Infanto-juvenil. Estamos programando
reuniões de Pais e cursos básicos doutrinários, além do “Cinema no Lar”.
Nossa livraria também já está funcionando.

§ Muito esporte no Lar...
É o que pretendemos ter a partir do mês de abril com
a quadra poliesportiva do LEBEM. Trator funcionando
e homens trabalhando. Todos num esforço mútuo para
construção da quadra que permitirá a prática de esportes
por crianças, adolescentes e famílias atendidas pelo Lar,
além de um espaço de lazer e confraternizações. A previsão para conclusão da
primeira etapa é dia 25 de abril de 2009. Este projeto do LEBEM também conta
com o apoio da COOP.

§ Deseja nos Ajudar?
Faça pequenas campanhas entre familiares e amigos para arrecadação de
fraldas de tamanho G e XG, leite e mantimentos em geral não perecíveis,
destinados às crianças da Creche Meimei.
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