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Destaques do segundo trimestre:
 Chocolates pra Valer
Em comemoração à Páscoa, o LEBEM com a parceria da Escola Estadual Casemiro Poffo e
funcionários do Banco HSBC promoveu uma tarde festiva no dia 9 de abril com gincanas, “roda de
violão”, teatrinho e pintura no rosto para os alunos da Creche Meimei e do Projeto “Oficinas Educativas”.
Na falta do coelhinho, as crianças ainda se divertiram com o Urso da Páscoa, que distribuiu ovos e
chocolates para todos.

 Olha o Bocão de Jacaré...  Quem Planta, Colhe
Em parceria com a Secretaria
de Saúde de Ribeirão Pires,
foi realizada em maio visita
de dentistas ao Núcleo Creche
Meimei. Esta visita faz parte do
programa periódico de educação
e prevenção bucal para os
atendidos pelo LEBEM, em que
as crianças passam a se apropriar
da importância de se escovar os dentes corretamente para
uma boa formação dentária.

Ao longo deste primeiro semestre, alunos do LEBEM colheram os vegetais plantados
por eles próprios na horta da Associação. Durante todo o processo, as crianças e jovens
puderam acompanhar o desenvolvimento das hortaliças, ter aulas de meio ambiente e
culinária, empregando o que foi colhido em receitas super originais, tais como: bolinho
de espinafre, suco de abacaxi com hortelã, patê de pepino, entre outras.

 Chá Beneficente com Noite de Autógrafos
Para o lançamento do livro “Ideal do Serviço Voluntário” com mensagens de Alayde Silveira
psicografadas por Elifas Alves, foi promovido Chá Beneficente no salão nobre do Ribeirão Pires
Futebol Clube, em 21 de maio de 2009. Superando todas as expectativas, o evento também teve
animado bingo com premiação de brindes atraentes.

 Relacionamento Familiar
Em reunião de Pais e Educadores do Núcleo Creche Meimei, no dia 6 de junho, além dos informes
educativos e pedagógicos, o LEBEM contou com uma expositora muito especial: Dra. Aldaysa Vidigal de
Marmo – Terapeuta, Mestre em Análise do Comportamento. Educadores e pais presentes puderam interagir
com questionamentos após a palestra, sanando algumas das principais dúvidas acerca do comportamento
infantil e sua influência no processo de ensino/aprendizagem.

 Encontro de Colaboradores
Motivação Profissional. Este foi um dos temas abordados para o 2º Encontro de Colaboradores do LEBEM neste semestre. No dia 8 de junho,
todos os funcionários da Associação puderam se reunir para dar continuidade ao planejamento/avaliação iniciado em março, em que revalidaram as
atribuições de cada setor de atividades, visando à melhoria e estímulo de cada profissional do Lar.

 Coquetel para Instituições do 3º Setor
Em uma iniciativa de responsabilidade social, em grupo de empresários de Mauá/SP promoveu em junho, Coquetel Dançante em benefício do
LEBEM e do Grupo Espírita Fraternidade. Nesta oportunidade, mais de 250 pessoas estiveram presentes no evento realizado no Spazio Buffet &
Eventos, em que puderam conhecer um pouco das atividades desenvolvidas pelas instituições, além de saborear deliciosos salgadinhos e se divertir ao
som de músicas dançantes. Toda a arrecadação angariada foi distribuída igualmente entre o GEF e o LEBEM.

 Quarta no Teatro

Quem disse que no teatro não tem bagunça? No dia 10
de junho, com apoio do setor de transportes da Secretaria
Municipal de Educação, alunos da Creche Meimei e do Núcleo
de Educação Complementar foram ao teatro Euclides Menato
(Rib. Pires), assistir à sessão fechada do Espetáculo “Quartinho
da Bagunça”. Desenvolvida pela Cia. Clara Teatral, a peça ilustra
com entusiasmo e alegria a importância da participação infantil
nas tarefas de arrumação em casa, agregando espontaneamente
valores de organização, disciplina e responsabilidade.

 Mensagem
“Na abastança ou na carência,
na direção ou na subalternidade,
na juventude ou na madureza,
simplifiquemos e aprendamos a
trabalhar.” Emmanuel
Livro “Perante Jesus”- psicografia
de Francisco Cândido Xavier
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