“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel
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“Felizes são aqueles que ora semeiam dedicação e amor nas vidas das nossas crianças e dos nossos mocinhos, bem como
de seus responsáveis, uma vez que estão investindo no próprio porvir e inscrevendo-se no rol dos devotados servidores do
Reino dos Céus...”
(Carta de Camilo - psicografada por Raul Teixeira)
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980.
O Remanso Fraterno foi fundado em 20 de março de 1988.
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Caça ao Tesouro
Um tesouro perdido. Fantasia, imaginação e muito, muito aprendizado para os alunos do
quarto ano do ensino fundamental, que estavam trabalhando com o conteúdo de geografia, mapas e visões do espaço.
Foi aí que tivemos a ideia de tornar este aprendizado lúdico e muito mais significativo para as
crianças: um mapa do tesouro, com muitas pistas escondidas animaram a manhã da garotada.
Primeiro, a professora Yara Muniz contou uma história em que um pirata, há muitos anos
atrás, deixou um tesouro escondido no Remanso e eles receberam a missão de encontrá-lo. A
fantasia tomou conta de todos e numa busca animada, foram trabalhando os conceitos de lateralidade, pontos cardeais, visões e localização no mapa, entre muitas outras coisas.
O tesouro? O tesouro foi encontrado e alegrou a todos, com muitas guloseimas dentro dele.
Depois da atividade, a turma voltou para a sala e registrou, através de uma planta pictórica, o
mapa da nossa escola.
Esta atividade deixou nas crianças um gostinho de quero mais!
Patricia Carvalho (diretora pedagógica) e Yara Muniz (professora)

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO REMANSO FRATERNO
Mais uma vez e com muita alegria, o Remanso Fraterno abriu suas portas para um almoço de
confraternização no domingo (15/05).
Na ocasião, cerca de 120 pessoas estiveram presentes para prestigiar o evento, onde foram servidos massas e molhos, com a assinatura do Chef Aldi Leite. Até o bicho preguiça foi prestigiar
o festival de massas, que teve toda sua renda revertida para a manutenção das atividades do
Remanso.
Fica aqui nosso muito obrigada aos presentes e a toda a equipe que trabalhou para tornar possível mais esse evento.
Júlia Mattos (Voluntária)
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Oficina de Arte
A experimentação tomou conta dos pequeninos
da Creche Comunitária Professora Clélia Rocha.
Materiais inusitados, muita tinta, pincéis e papéis
transformaram as manhãs ensolaradas de maio num
verdadeiro ateliê de arte.
A arte é fundamental para aguçar os sentidos, de
forma lúdica e prazerosa, já que as crianças pequenas sentem e descobrem o mundo através dos sentidos.
As oficinas de arte foram oferecidas a todas as
turmas da Educação Infantil que, ao som de músicas
clássicas foram descobrindo, através das massas de
diversas cores, que a vida pode ser bela e colorida.
A experiência foi marcante tanto para os alunos
quanto para as educadoras, que também se deixaram envolver pelo fazer artístico e embarcaram juntos nessa deliciosa atividade.
Para limpar toda aquela bagunça, as crianças se refrescaram com um delicioso banho de mangueira. Que alegria!
Esse dia ficará registrado para sempre na memória da garotada e foi apenas a porta de entrada
para muitas outras atividades desse tipo.
Patrícia Carvalho (Diretora Pedagógica)
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A comunidade escolar se reune no NEPCR
Uma reunião muito especial foi realizada no Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha –
NEPCR, na quinta-feira (28/04). Normalmente, esse é o espaço para a formação continuada dos
professores.

Nessa quinta-feira, porém, utilizamos o espaço para dar continuidade aos trabalhos de revisão
do nosso Projeto Político e Pedagógico (PPP), com a participação de todos os que compõem a
nossa comunidade escolar. O PPP é o documento que norteia as ações da escola, construído em
conjunto com todos os que dela participam. Legalmente, precisa ser revisto a cada cinco anos.
Estavam presentes na reunião as gestoras da escola, professores, auxiliares, representantes dos
funcionários dos diversos setores do Remanso, do Serviço Social e os pais representantes. Foram
convidadas uma família de cada turma da Creche e do Ensino Fundamental.
O objetivo da reunião foi tratar da missão do Núcleo, um dos itens essenciais do PPP. Precisamos saber se nossa missão, descrita no PPP e Regimento Interno, está condizente com o que
esperamos da nossa escola. Para tanto, promovemos uma discussão com os presentes à reunião,
divididos em quatro grupos, que registraram em cartazes as suas opiniões sobre como deveria ser
a escola.
A partir do que foi falado e registrado, a equipe gestora se comprometeu a redigir um texto
para posterior análise dos participantes da reunião.
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Para nós ficou a grata satisfação de participarmos de um momento tão rico em possibilidades de aproximação com a comunidade escolar como um todo, mas principalmente com
as famílias de nossos alunos. Nos fundamentos
de uma escola democrática está a participação
efetiva dos familiares no processo de construção do ambiente escolar. Foi com muito
interesse que acompanhamos o envolvimento das famílias com a nossa proposta. Todos
que foram convidados confirmaram presença
e a grande maioria efetivamente compareceu.
Foi admirável a forma como se entusiasmaram
com a discussão, percebendo a importância
do espaço escolar na formação de sujeitos cidadãos, críticos e conscientes de seu papel na
sociedade.
Esta reunião foi a primeira de outras que serão necessárias para a revisão do nosso PPP. Esperamos que essa atividade abra perspectivas novas de entrelaçamento da escola com as famílias e
também com os funcionários, enriquecendo o espaço de possibilidades de crescimento intelectual e moral de nossos alunos e de todos nós, que estamos aprendendo sempre, uns com os outros.
Assim, o que desejamos é a construção de uma escola cada vez mais comprometida com os ideais
democráticos de nossa sociedade, criando novos espaços de participação plena dos sujeitos no
processo educacional.
Olga Casagrande (Diretora de Educação da SEF)

INFOSEF

ARR A I A

Pág. 7 - Ed. 49 - Junho de 2016

Agradecemos a divulgação deste informativo

rua noronha santos, 3
b o a

v i a g e m

-

n i t e r ó i

-

r j

R $ 2 2 , 0 0 + 1 k g dn ãe oa lpi me reenctí ov e l
(arroz, macarrão tipo espaguete, leite em pó, feijão e açúcar)

Toda a renda obtida na venda deste produto
será revertida para o Remanso Fraterno
www.remansofraterno.org.br
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Oficina de Gastronomia movimenta
o Projeto Acolher é Transformar
Sob comando do chef de Cozinha Gustavo Falci, do restaurante Saladeria Carioca, teve início no
sábado (14/05) a Oficina de Gastronomia para os
participantes do Projeto Acolher é Transformar.
Foi um sucesso! O prato foi um quibe de forno recheado com requeijão caseiro feito pelos alunos.
A oficina, com representantes masculinos e femininos, foi uma extensão do que praticamos na
proposta do nosso Projeto: juntos no acolhimento para mais transformações alcançarmos. Contamos também com a participação de duas mães
que frequentam as atividades do sábado, no intercâmbio de trabalho, em conjunto entre as equipes
do Remanso Fraterno.
A proposta foi feita pelo chef Gustavo e os responsáveis do
Acolher compraram a ideia. Gustavo focou na higiene, cuidado
com os alimentos, documentou em apostila conceitos pertinentes à oficina e ainda passeou pelo empreendedorismo. Sem contar os uniformes, que deram à oficina mais brilho e organização!
É nossa primeira oficina e esperamos que muitas outras
aconteçam, pois os participantes se encantaram com todo o trabalho apresentado.
Denise Monteiro
Projeto Acolher é Transformar
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Manhãs de Sábado no Remanso Fraterno
Nossas manhãs de sábado são coloridas com as cores dos sentimentos de cada um, que comparece ao Remanso Fraterno.
Com a prece inicial, às 8h da manhã, pedimos a Jesus as bênçãos
da alegria e do uso de nossas tímidas possibilidades para que tudo se
dê de forma fraterna e proveitosa.
Logo chegam as crianças, os jovens, os adultos para nossa convivência, recebidos por alguns voluntários à portaria, enquanto outros
se dedicam, desde cedo, ao preparo das refeições.
As atividades têm início com o café da manhã, até que cada equipe
se dirija para o espaço onde elas acontecem de forma específica para
cada faixa etária.
Esses são detalhes da organização das horas, onde a cada sábado
aprendemos com os amigos, que se dispõem a ir ao nosso Remanso.
Aprendemos todos!
Tendo como foco das atividades as reflexões sobre o Evangelho,
com o tanto que a Doutrina Espírita nos oferece, em todas essas atividades buscamos refletir sobre as questões da vida diária; da realidade
em que estamos inseridos, utilizando os ensinos para clarear a mente
e o coração, a fim de que o cotidiano seja menos denso, e que a todos
nos sirva para crescer para Deus.
Alegramo-nos, a cada sábado, pela satisfação de estarmos em movimento, acolhidos no espaço abençoado
dessa instituição.
Certo dia, anos atrás, uma jovem perguntava a uma evangelizadora quem era o dono do Remanso. Ao ver
que uma outra “tia”, vinha chegando, correu para ela e fez a mesma pergunta. As respostas foram idênticas: “O
dono do Remanso é Jesus.”
Que possamos agir de conformidade com esse pensamento, na busca por levar a todos os que ao Remanso
comparecem aquilo que nos felicita as vidas: as lições de Jesus, o “tipo mais perfeito que Deus tem oferecido
ao homem, para lhes servir de guia e modelo”(*), com a clareza da Doutrina Espírita, temperados com nossa
mais sincera vontade de servir.
Beth Guima (Voluntária)

(*) Questão 625 de O Livro Dos Espíritos.
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Depoimento ator Paulo Gustavo
A divulgação das atividades assistencias desenvolvidas no nosso Remanso, acaba de ganhar
uma contribuição de peso.
Acompanhem e divulguem para sua rede de relacionamentos, o relato que o ator PAULO
GUSTAVO postou em sua página no facebook, dando o seu depoimento sobre os trabalhos realizados no Remanso e a importância para nossa sociedade.
segue o link abaixo:
https://www.facebook.com/paulo.gustavo.oficial/videos/1365879793438616/

Melhorias no Remanso Fraterno
Mantendo o foco no atendimento, cada vez melhor, para as nossas crianças, investimos para aprimorar
o fluxo e a qualidade da nossa área da cozinha e do refeitório. No item segurança, foi instalada uma nova rede
de proteção, no segundo andar da creche.
Agradecemos a fraterna doação de uma amiga da casa, que prefere não se identificar.
Relacionamos abaixo os valores aplicados e em que:
Compra e instalação dos exaustores
Reforma hidráulica e elétrica do balcão térmico
Confecção da parede de gesso com porta e tela
Confecção do passaprato na cozinha
Rede de proteção, no segundo andar da creche

Total

722,89
1.261,50
245,00
580,00

4.098,58

R$          
R$       
R$          
R$          

R$

Gerência Administrativa Remanso Fraterno
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Endereço: Rua Passos da Pátria, 38 - São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24210-240 Telefone: (21) 2717-8235 Fax: (21) 2722-2455
E-mail: sef@sef.org.br Site: www.sef.org.br

Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47 - Várzea das Moças - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24330-160 Telefone: (21) 2609-9930
E-mail: remanso@remansofraterno.org.br Site: www.remansofraterno.org.br
Veja aqui como chegar ao Remanso

A venda de livros é empregada na obra social Remanso Fraterno
Telefone: (21) 2717-8235 Fax: (21) 2722-2455
Site: www.editorafrater.com.br

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO
Banco Itaú - 341
Agência: 6173
Conta Corrente: 50848-9
CNPJ: 30.597.876/0001-28
Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado
do Rio de Janeiro

1400 Khz - RJ - Brasil
A Emissora da Fraternidade. Colabore.

www.ceerj.org.br

www.radioriodejaneiro.am.br
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INFOSEF

Agradecemos a divulgação deste informativo

Pág. 14 - Ed. 49 - Junho de 2016

