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Cursos Livres Oficinas
Através dos Cursos Livres
Educativas
de Manicure e Cabelereiro,
concluídos em 2011, as alunas
Nielma e Valquiria investiram em
seu futuro profissional. Nielma
passou a trabalhar como “manicure
e pedicure express”, indo até
a residência de suas clientes e
garantindo o fortalecimento da
Renda Familiar. Valquiria também
está trabalhando para aperfeiçoar
as técnicas aprendidas em ambos
os cursos. Estes cursos permanecem em 2012. Em fevereiro deste ano iniciouse também o curso livre de Dança de Salão, além dos cursos de Reparos
Domésticos e Espanhol Básico, que estão com as matrículas abertas!

Como se Faz um Bolo, Professora?
No mês de março, Nicolas Conceição,
de 5 anos, aluno do Jardim 2, da Creche
Meimei, disse à professora Vanusa, que
não sabia fazer um bolo. Ela, então,
organizou uma aula de culinária cujo
objetivo era fazer um delicioso bolo de
chocolate. As crianças se divertiram
aprendendo sobre as medidas e os
ingredientes usados na receita. O bolo
foi servido no lanche da tarde, para
satisfação das crianças.

Meu Tio, Meu Amigo
No tarde do dia 23 de março, os palhaços
“Patatu e Batatá” receberam os tios das
crianças da Creche Meimei para uma
tarde de confraternização, com teatro de
fantoches, danças e mágicas. O evento
faz parte do “Projeto Família”, que visa
fortificar a parceria existente entre os
familiares dos atendidos e a Associação.

Mensagem
Certa noite, o Chico alquebrado pelos
obstáculos, orava, antes do sono, rogando a
Jesus múltiplas medidas e soluções para os
problemas que o apoquentavam.
Mais de quarenta minutos já havia empregado
no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria
João de Deus que lhe falou bondosa:
— Meu filho, faça suas orações, porque sem
a prece não conseguimos a renovação de

nossas forças espirituais, entretanto, não será
por muito falar que você será atendido.
— Então, como devo fazer em minhas súplicas?
— perguntou o Médium desapontado.
— Você sabe que Jesus também pede alguma
coisa de nós... — disse o espírito maternal.
— Sim, Nosso Senhor recomenda-nos
humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade
e amor ao próximo no cumprimento de nossos

Neste ano, as Oficinas Educativas tem
como foco os esportes, sendo eles:
capoeira, futebol, vôlei e basquete.
Crianças e jovens, de 6 a 15 anos,
são atendidos todos os sábados, das
9 às 16 horas. Durante este período,
recebem 3 refeições, além de aula de
ética e cidadania e recreação dirigida.

Novo Projeto –
Patrocinio “AES”
Eletropaulo
Com a implementação do Projeto
“Pequenas Oportunidades, Grandes
Talentos”, patrocinado pela AES
Eletropaulo, e aprovado pelo CMDCA,
as crianças da Creche Meimei têm
estudado de modo mais aprofundado
os diversos gêneros artísticos, inclusive
as artes cênicas, no segundo bimestre.
Como incentivo, as crianças do Jardim
2 foram, no dia 27 de março, ao Teatro
do SESC Santo André, assistir a peça
infantil: TV Sem Controle.
deveres.
— Pois, façamos o que Jesus nos pede e
Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está
certo?
E o Chico recebendo a lição aprendeu que orar
não é falar e mover os lábios, indefinidamente.
Mensagem retirado do livro “Lindos Casos de
Chico Xavier” de Ramiro Gama, capítulo 15
“A Lição da Súplica”
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