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Destaques de nossas atividades nesse trimestre:

§ Semana de muita Brincadeira

Foi assim que a garotada da Creche
Meimei e do Curso de Oficinas Educativas
comemorou a Semana das Crianças de 5 a
9 de outubro, com gincanas, apresentações
culturais, convivência entre pais e filhos,
sem esquecer de um saboroso cardápio,
elaborado especialmente para celebrar esta
data, com muitas guloseimas e lanches
criativos.

§ Tudo pelo social

No dia 8 de novembro, através de Colaboradores lojistas locais, foi
realizado o 1º Almoço à Italiana, em prol de 4 Organizações Sociais da
Cidade, sendo o LEBEM uma delas. O evento ocorreu no Espaço KaiKan (Clube japonês), onde uma equipe de voluntários trabalhava com
alegria. Os alunos do Curso de oficinas educativas apresentaram um
divertido musical, com espaço para um pequeno concerto de flauta. O
LEBEM teve a satisfação de realizar um sorteio que teve como prêmio
principal uma bicicleta. E adivinhem quem ganhou? Uma aluna do Curso
de Oficinas Educativas, a adorável Bianca de 8 anos!

§ Olha! Quem é aquele ali? Xiii, é o Saci Pererê!
E todas as crianças das Oficinas Educativas correm uns para cá, outros para lá, até se depararem
bem de perto com este garoto esperto, que vinha cheio de encantos com o Grupo Folclórico “Amigos
do Saci”, acompanhados por bonecos gigantes e alegorias típicas, cantando músicas folclóricas e
decifrando os mitos através de contos, encantando a todos os presentes.

§ Dia de tranquilidade e reflexão
Um encontro muito agradável aconteceu no último dia 29 de novembro, no Espaço Natureza “Arco-Íris”, na cidade de São Roque/SP, promovido
por nossa amada colaboradora Olga Kan. O evento foi realizado em prol das atividades LEBEM, com a presença e colaboração de amigos do Arco-Íris
e de nossa querida Laura, além de voluntários e nossa diretoria, participando de um delicioso café da manhã, palestra com Marcos Adriano “Vivendo
na Energia do Amor”, apresentação do LEBEM aos presentes e encerramento com corais regidos por Anna Paula. Um almoço caprichado coroou o
sucesso de evento.

§ Encerramento com chave de ouro
Celebrando o dia do voluntariado, os funcionários da empresa ArcelorMittal e parceiros deram um grande presente
de Natal às crianças da Creche Meimei e Oficinas Educativas, no dia 4 de dezembro. As crianças e jovens comemoraram
a doação dos novos equipamentos para o play ground em aço inoxidável construídos pelos mesmos funcionários, além
de se divertirem com brinquedos infláveis, oficinas de bexigas, pintura em rosto, guloseimas e muito mais! Encerrando
com muita alegria as atividades do ano letivo na Creche Meimei, o Papai Noel distribui presentes e sonhos a todos!!!
Obrigado aos funcionários da ArcelorMittal por esse momento inesquecível a nossas crianças!!!

§ Recepção em grande estilo
No dia 4 de dezembro, os alunos do Projeto Oficinas Educativas, fizeram brilhantemente a recepção
musical da peça “Alice, que Alice?”, no Teatro Municipal de Ribeirão Pires “Euclides Menato”. Os alunos
tocaram em flauta, pandeiro e violão vários clássicos, como “Noite Feliz”, alegrando aos presentes, sendo
inclusive convidados para apresentação exclusiva no palco do teatro no ano de 2010! Parabéns aos nossos
músicos!!

§ Mais uma etapa vencida
Aproximadamente 50 alunos dos cursos livres como: inglês, espanhol, manutenção de microcomputadores,
desenho técnico mecânico, participaram no dia 12 de dezembro da festa de confraternização e formatura 2009,
momento de descontração e emoção para todos os presentes. Participaram também da festa alunos das oficinas
educativas, alunas do curso de artesanato e tear, além das famílias atendidas pela assistência social, abrilhantando
ainda mais o evento. Sucesso aos formandos 2009!

§ Mensagem
Após vinte séculos, Ele continua a ser o Mestre dos mestres, o Meigo Pastor das almas, em cujo aprisco se reunirá, um dia,
sob o Seu cajado, um só rebanho, pois então todos conhecerão a voz do pastor.
Consequentemente, no transcurso de mais este Natal, só nos resta abrir as portas de nossos corações para o Mestre, meigo e
bom, faça neles a Sua morada, agora e sempre.
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Agradecemos a colaboração em 2009! Muita paz e feliz 2010!
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