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Bezerra de Menezes

Destaques de nossas atividades nesse trimestre:
§ Planejamento Pedagógico e Administrativo
Foi realizado entre os dias 24 e 28 de janeiro o planejamento das atividades e projetos a serem executados no ano de
2011, além de treinamento para os profissionais do LEBEM.

§ Projeto “Brinca, Estica e Puxa” – Fundação Prada

No mês de fevereiro foi concluído o Projeto “Brinca, Estica e Puxa”, em parceria com a Fundação Prada, com a entrega de brinquedos para o Playground das crianças de 0 aos 2 anos, atendidas
pela Creche Meimei.

§ Passeio ao Parque Ipiranguinha, em Santo André

No dia 18 de fevereiro, 60 crianças da Creche Meimei, foram ao Parque Antônio Flaquer –
Ipiranguinha, para uma manhã recreativa e de envolvimento social.

§ Oficinas Educativas 2011

Em março demos início as Oficinas Educativas, para crianças e jovens de 6 aos 15 anos,
com novas atividades, tais como; capoeira, canto e coral, teatro musicado, entre outros.
Este projeto ocorre em Parceria com o Governo Municipal e a Fundação Salvador Arena.

§ Inovação nos Cursos Livres
Visando atender as principais sugestões da comunidade, foram implantados, em março, os seguintes cursos livres;
dança de salão; grafitagem; confecção de doces e salgados; pedicure e manicure; informática básica; espanhol e inglês
infanto-juvenil. Os cursos são gratuitos e realizados em diferentes dias e horários.

§ Reunião de Pais e Mestres

Dia 26 de março foi realizada a Reunião de Pais e Mestres dos Cursos de Oficinas
Educativas e da Creche Meimei, na qual os pais puderam conferir uma exposição de artes
dos filhos. Além da exposição, os pais foram esclarecidos sobre “Os principais Casos de
Direito Familiar”, pela palestrante Dra. Roberta Nogueira Camargo Pinto.

§ Nos Tempos da Vovó
Na perspectiva de Atendimento Familiar, foi promovida a atividade “Nos Tempos da Vovó”, pela equipe do Projeto
Família, em 30 de março, incentivando a presença das avós nas atividades das Oficinas Educativas e da Creche Meimei,
sendo que as mesmas ocupam, muitas vezes, o mesmo papel da escola, de educar e instruir as crianças no período em que
os pais estão trabalhando.

§ Mensagem
Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça
palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os
outros.
André Luiz
(Fonte: Livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Sua participação é muito
importante!
Continue conosco!
Venha nos visitar!
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