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Lar Espírita
Bezerra de Menezes

Destaques de nossas atividades nesse trimestre:
§ Visita e Apresentação Cultural no “Lar Frederico
Ozanan”
No dia 15 de abril os jovens das Oficinas Educativas visitaram o “Lar Frederico Ozanan”
que abriga idosos, localizado em Ribeirão Pires. Promovendo uma tarde de confraternização
os alunos apresentaram peças de canto, flauta e percussão.

§ Tarde de Páscoa com Colégio
Objetivo

§ Agite seu Bairro – Diário do
Grande ABC

Para celebrar a Páscoa junto às
crianças da Creche Meimei, o Colégio
Objetivo realizou, no dia 20 de abril,
um projeto educativo que envolvia a
entrega de ovos de chocolate com o
“coelhinho da Páscoa” dialogando com
as crianças, na busca das ideias sobre
esta data especial.

Em parceria com o “Diário do Grande ABC”, e a
Secretaria de Promoção Social de Ribeirão Pires, a equipe
LEBEM, promoveu no sábado, 14 de maio, a oficina
“Afetividade”, com construção de bonecas de pano
para a Comunidade, no entorno da Escola Municipal Di
Cavalcante. Outras oficinas e exposições foram promovidas
durante todo o dia, trazendo descontração e conhecimento
a todos os presentes.

§ Projeto Instrumentalização Inclusiva – Rotary Clube
No dia 21 de maio, recebemos a visita do presidente Sr. Valter Cirineu Stivanin, do Rotary
Clube do Itaim, São Paulo, acompanhado de parceiros desta entidade, para um almoço de
confraternização e celebração do cumprimento do Projeto “Instrumentalização Inclusiva –
Biblioteca Circulante Alayde Silveira”, que proporcionou pela doação, a aquisição de novos
equipamentos para a mesma.

§ Diálogo com as Famílias
Com o objetivo de estreitar os laços existentes entre Organização e as Famílias de nossos atendidos, foi promovido o
“Diálogo com as Famílias”, no dia 28 de maio, com o tema “infância”, desenvolvendo dinâmicas e conversas através da
exposição dos presentes.

§ Excursão ao Parque Jardim Zoológico de São Paulo
Na manhã ensolarada do dia 15 de junho, 62 crianças da Creche Meimei visitaram o
Zoológico de São Paulo, adquirindo novos conhecimentos e vivenciando os valores emocionais
essenciais para sua inclusão na sociedade.

§ Mensagem
Não te esqueças. O serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às
tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por
misericórdia da Providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento.
Emmanuel (Livro “Caminho, Verdade e Vida”, psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Colabore conosco! Sua participação é muito importante!
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