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Destaques de nossas atividades nesse trimestre:
§ Em que Mundo nós estamos?

Respondendo essas e outras
indagações foi realizado, no dia
18 de janeiro, das 8 às 16 horas, o Treinamento “Estruturas
familiares na atualidade”, com
todos os funcionários e voluntários LEBEM. Com temas
propostos pela psicóloga Maria
Aparecida Gimenez foi possível refletir sobre as dinâmicas sociais que envolvem e constroem a família nos dias de hoje.

§ Cultura na flor da pele
No dia 2 de fevereiro as 60
crianças e adolescentes do Curso
de Oficinas Educativas, apoiado
pela Petrobras e Secretaria do
Estado, tiveram uma maravilhosa
surpresa: foram inseridos conteúdos ainda mais lúdicos, como percussão e cultura plástica. Assim
será possível que os nossos alunos desenvolvam as mais diversas
habilidades de forma mais alegre e prazerosa.

§ Ah o calor!

§ Bem-vindo as aulas!
Na manhã ensolarada do dia 25
de janeiro, 90 crianças, de 1 aos 4
anos de idade retornaram, ou foram
apresentadas pela primeira vez,
às atividades na Creche Meimei.
O dia foi feito especialmente para
dar as boas vindas, com gincanas e
cardápio especial!
Que 2010 seja um ano feliz para
todos nós!

§ Professores estudiosos!

Para iniciar o ano com ainda mais alegria e
motivação todos os professores e auxiliares de
desenvolvimento infantil da Creche Meimei
participaram de duas palestras no Centro
Cultural IBEP, em São Paulo. As palestras
tiveram como tema “Alfabetizando com
música” e “Contadores de história”. Uma lição
de que é preciso estar disposto a aprender para
ensinar.

Aproveitando o clima caloroso que tem feito em nossa cidade, as crianças de
2 aos 4 anos de idade da Creche Meimei, participaram no dia 5 de fevereiro, da
programação de Verão da Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires.
Trata-se de um espaço com brinquedos infláveis gigantes no Centro Cultural
Ayrton Senna, aonde as crianças puderam se divertir pra valer. As crianças ainda
puderam desfrutar, no dia 6, de um dia de piscina no LEBEM, refrescando-se na
água ou tomando banho de sol.
Viva o verão!

§ Novidade nos cursos livres LEBEM

No dia 6 de março começaram as oficinas de artesanato, tear, e marchetaria, em conjunto com os cursos livres como o de espanhol. Este ano
temos três maravilhosas novidades: curso livre de técnicas administrativas, curso livre de operador de computador, e curso livre de inglês para
crianças e jovens de 10 a 15 anos de idade.
Sem dúvidas será um ano de muito estudo e sucesso!

§ Fortalecendo o relacionamento com as famílias

No intuito de realizarmos um trabalho significativo com as famílias, conhecendo-as melhor e auxiliando-as em suas lutas diárias, facilitando
assim suas conquistas, o LEBEM promoveu no dia 20 de março a palestra “Formação de Bons Hábitos”, para todos os participantes dos
atendimentos encaminhados a Assistência Social LEBEM, bem como todos os pais interessados.

§ Caminhos mais seguros § Mensagem
Realizamos a automatização de nossos portões, com o
apoio do Rotary Club de São
Paulo-ITAIM, na pessoa do Sr.
Jayme Maia.
Mais segurança para todos
os nossos atendidos!

“Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora os corações.”
(Emmanuel)

Colabore com nossas atividades!
Sua participação é muito importante!
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