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Destaques de nossas atividades nesse trimestre:
 Arraial em Ribeirão Pires

 Formatura dos alunos

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires promoveu um
delicioso Arraial, nos dias 3 e 4 de
julho, no complexo Ayrton Senna. O
LEBEM participou da festança com a
eexposição
posição e venda
enda das nossas peças de artesanato. Tais participações são uma oportunidade para o LEBEM expandir seus
horizontes para todo o município de Ribeirão Pires e visitantes de outras cidades!

Foi com muita alegria e satisfação que no dia 10 de julho,
30 alunos dos cursos livres de
Operador de Computador e
Técnicas Administrativas, participaram de sua Formatura. Neste evento os alunos do curso de Oficinas Educativas realizaram um jogral e uma cena de dança de rua, abrilhantando ainda mais
o evento. Posterior a entrega de certificados, houve um delicioso coquetel! Agradecemos aos professores voluntários, que tornaram este sonho uma realidade!

 Encontro com os pais

 Folclore e muita Cultura no SESC

No dia 14 de agosto realizamos um encontro com os pais
de nossas crianças e jovens, para coleta de dados. Através do
preenchimento de questionário avaliativo da rotina vivenciada, além de discussão aberta sobre a mesma, pudemos conhecer para posteriormente projetar futuras atividades de acordo
com a necessidade e anseio local! Nossa Associação preocupa-se em ouvir as famílias, pois entende que deste modo estará colaborando na construção de um futuro melhor para todos.

Na tarde de 17 de agosto, os alunos das oficinas educativas, de 6 aos 15 anos, participaram da exposição “É
o Saci Urbano”, no SESC - Santo André. Lá os alunos
tiveram acesso às obras de arte sobre o folclore brasileiro
do artista Thiago Vaz, que também é instrutor de cultura
lá i do
d curso de
d ofi
ficinas educativas no LEBEM.
plástica
O passeio permitiu uma viagem ao mundo da imaginação e fantasia, além do
estímulo a preservação da cultura brasileira.

 37 anos de muita história!
No dia 28 de agosto, comemoramos os nossos 37 anos de fundação, com muita alegria e envolvimento!
Iniciando com a palestra proferida pela nossa querida Cida Couto, reverenciando a vida do Dr. Bezerra de Menezes, seguida pela apresentação
de uma peça teatral com as crianças da Creche Meimei, em memória de Dona Alayde, idealizadora do Projeto de construção do LEBEM.
À noite, com a participação dos visitantes, foi realizada a Noite da Pizza com muita desconcentração. Em conjunto, os jovens e crianças do
curso de Oficinas Educativas animaram ainda mais o evento, através de apresentação artística sobre o Bumba meu Boi. O evento ainda contou
com música popular ao
vivo!
Parabéns LEBEM e
a todos os colaboradores!

 Festival de conhecimentos da Secretaria de Educação e Cultura
Na tarde ensolarada do dia 15 de setembro, os alunos do curso de Oficinas Educativas participaram do “Festival da Cultura Brasileira” no espaço cultural da Secretaria de Educação e Cultura de
Ribeirão Pires. Além de assistirem a uma peça teatral infantil sobre o folclore brasileiro, participaram
de oficinas de produtos recicláveis. Mais um evento em que puderam expandir os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, aprimorando ainda mais suas habilidades manuais e artísticas, permitindo
assim, a integração e divertimento entre todos os alunos e professores!

 Piquenique no parque

 Vamos ao teatro?

Com a aproximação da primavera, estação tão aconchegante
e acolhedora, promovemos no dia 22 de setembro, um passeio
com as crianças da Creche Meimei, ao Parque Prefeito Celso
Daniel, em Santo André. Lá, puderam ter contato com os peixes
do lago e se divertirem nos diversos brinquedos! O piquenique
foi na área central do parque, em contato com a natureza.

Os alunos do curso de oficinas educativas e da fase 2
da creche Meimei aceitaram o convite feito pela Fundação Salvador Arena, em São Bernardo do Campo, para
assistirem a peça “Aladin”. As crianças maravilharamse com a apresentação de um musical da Broadway! Foi
uma oportunidade única e inesquecível!

 Mensagem
“Reparte o pão que te enriquece a mesa,
Estendendo o teu horto de beleza,
E o Mestre Amado habitará contigo.”
Au
Auta
uta de SSou
Souza
ouza
za
Livro “Auta de Souza”, mensagem “Vem e Ajuda”, psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Sua participação é muito
importante!
Venha nos visitar!
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