“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel

INFOSEF

“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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Mais de mil alunos atendidos
O Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha – NEPCR, Remanso Fraterno, está comemorando uma marca bastante significativa nos seus registros. Contabilizamos o atendimento escolar a mil e trinta crianças, contando desde o início das atividades do Núcleo, em 1º de junho de
1998, até o início deste ano letivo.
Com isso, podemos afirmar que ao longo desses 18 anos de atividades recebemos mais de
mil crianças, colaborando para sua formação escolar, sua saúde física e emocional, de acordo
com nossa proposta de educação integral. Destes, nem todos permaneceram conosco durante
os nove anos de escolaridade que oferecemos, mas confiamos que as sementes do gosto pelos
estudos e pelo bem frutificarão em momento adequado.
Aproveitamos para agradecer aos que se juntaram a nós na construção desse trabalho educacional. São parceiros, voluntários, amigos e funcionários dedicados que colaboram ativamente
para que nossa escola possa continuar acolhendo as crianças que nela aportam. Agradecemos,
principalmente, aos pais que nos confiaram a tarefa de guiar seus filhos na vida escolar.
Sendo assim, renovamos nosso compromisso com o trabalho desenvolvido na escola buscando a maior qualidade desse atendimento, desejando continuar recebendo com carinho e dedicação tantos quantos nos honrarem com suas presenças no nosso quadro de alunos.
Olga Casagrande
Diretora de Educação do NEPCR

Semana do Meio Ambiente no Núcleo
Uma onda de preservação e cuidados com o nosso planeta, durante os meses de maio e junho, invadiu a nossa escola e envolveu os alunos numa verdadeira batalha contra os males que o
ser humano vem causando à natureza.
Cada turma se empenhou e estudou bastante sobre um determinado assunto. Com isso, os
alunos foram, aos poucos, tomando consciência de que um futuro melhor também está em nossas mãos. Temas relacionados à economia de água, poluição, lixo, energia, reciclagem e reaproveitamento, foram alguns dos estudados. Era comum ver a criançada demonstrando os conhecimentos adquiridos nos corredores da escola.
Como todo projeto, este também teve uma culminância, que foi a “IV Semana do Meio Ambiente”, na qual os trabalhos realizados foram expostos à visitação e explicados pelos alunos.
A Semana foi bastante movimentada e teve, na sexta-feira (17/06), um verdadeiro show de
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talentos, com apresentações sobre o que cada turma estudou e aprendeu. Ao final do espetáculo, foi a vez das crianças receberem um presente: latas de lixo para coleta seletiva daquilo que é
consumido na escola. Todos adoraram a surpresa.
Essa Semana foi apenas uma semente de conscientização ambiental plantada no coração de
cada criança. Esperamos, sinceramente, que as atividades tenham contribuído para a formação
de sujeitos conscientes do seu papel na sociedade e que contribuam para a construção de um
planeta melhor para todos nós.
Patricia Carvalho
Diretora Pedagógica
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Energia elétrica

a descoberta do 5º ano do ensino fundamental
Sou a professora do 5º ano do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha e decidi realizar,
juntamente com os alunos, uma pesquisa sobre a energia elétrica.
Todos ficaram muito animados para descobrir o que faz com que tudo funcione em nossa

casa, como, por exemplo, o chuveiro elétrico, a luz do quarto quando tocamos no interruptor, o
liquidificador, a televisão, o videogame etc.
Iniciamos nossas pesquisas, com uma conversa, em roda. Começamos então nosso grande
desafio: desvendar como esse processo mágico acontece. Inúmeras perguntas foram surgindo e
muitas dúvidas foram sendo sanadas à medida que buscávamos informações. Fizemos um tour
por todas as formas de geração de energia elétrica. Decidimos, nesse primeiro momento, estudar mais a fundo a energia hidroelétrica, que é a mais utilizada no nosso país, devido ao grande
número de rios, cuja fonte, além de renovável não emite poluentes.
Tomamos conhecimento de que parte da energia gerada em nossa escola é fornecida pelo
sol: a energia solar. Como ilustração e enriquecimento da nossa aula, visitamos junto com o
presidente da SEF, Carlos Pereira, o local (telhado da escola), onde estão localizadas as placas
(painéis solares fotovoltaicos), responsáveis pela captação da energia solar. Foi uma aula muito
dinâmica e rica. As crianças fizeram inúmeras perguntas e todas foram respondidas com muita
clareza.
Assistimos a muitos vídeos, fizemos muitas pesquisas na internet, confeccionamos inúmeros
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cartazes e maquetes.
Nosso próximo passo é conscientizar a
todos os integrantes da comunidade escolar,
inclusive as famílias, sobre a importância de
se poupar energia elétrica e de se preservar
os recursos que a Mãe Natureza nos dá como
presente. A nossa missão é preservar, para que
um dia não nos venha a faltar.
A turma está muito animada e este projeto
trará muito conhecimento a todos os envolvidos. Juntos podemos salvar o nosso planeta!
Josiane Félix
Professora
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S E M I N Á R I O

WESLEY
CALDEIRA
TEMA O Trabalhador Espírita e a Vida Futura
EXPOSITOR Wesley Caldeira, Defensor
Público do Estado de Minas Gerais, pós
graduado em Ciências Penais, integrante
do Instituto Histórico e Geográfico de Montes
Claros, vice-presidente do 14º Conselho
Regional Espírita do Estado de Minas Gerais,
autor do livro "Da manjedoura a Emaús".
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Manhãs de Sábado
Estudo Compartilhado
Nas manhãs de sábado, paralelamente às atividades de evangelização
da infância e juventude no Remanso
Fraterno, um grupo de senhoras,
composto por mães de alunos, mães
de ex-alunos e mães de jovens que
participam da evangelização, reúnem-se com voluntários da SEF
(Sociedade Espírita Fraternidade)
no espaço destinado à costura para
participar de estudos doutrinários e
atividades manuais.
Os estudos doutrinários, que fazem parte do primeiro momento desse encontro, objetivam
ressaltar a importância de Jesus, apresentando-O sob a ótica espírita, ensejando a reflexão sobre
novas perspectivas para os problemas diários.
No primeiro semestre de 2016, os estudos dos temas basearam-se nas obras “Quem É O
Cristo?”, pelo Espírito Francisco de Paula Victor psicografado por Raul Teixeira e “Jesus no Lar”,
pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Espera-se com essa atividade, demonstrar a atualidade dos ensinamentos do Cristo, estimular o estudo e a prática do
Evangelho no Lar, enfatizar a necessidade de rever pensamentos e atitudes, sempre sob o ampa-
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ro do amigo e Mestre Jesus, que deve ser buscado diariamente com alegria interior.
Posteriormente ao estudo, são ensinadas, às mães,
atividades manuais diversas, como: costura, bordado,
pintura, artesanato, reciclagem etc.
Mas, no mês de maio, a equipe de voluntários que
trabalha nesse espaço, decidiu convidar uma delas para
compartilhar com o restante do grupo suas habilidades
manuais. Com muito carinho, Rosana M. S. Coutinho
ensinou a confecção de flores de meia. O resultado foi
a produção de belos arranjos florais, que foram levados
para casa ao término do trabalho.
Tais momentos, enriquecidos pela alegria do aprendizado compartilhado nessa vivência,
procurou fazer uma pequena homenagem às mulheres que se dedicam à tarefa de ser mãe e
que são lembradas especialmente no mês de maio.
Simone Leonel e Simone Miranda
Voluntárias

Programa de Desenvolvimento Continuado
para coordenadores 2016
Domingo dia 03 de julho, na SEF - Sociedade Espírita Fraternidade, com a presença do
Amigo Raul Teixeira, aconteceu o primeiro encontro para os Coordenadores.
Pedro Paulo conduziu o encontro onde o objetivo maior e a melhoria das nossas atribuições.
Como coordenador agradeço esta iniciativa da Diretoria da SEF.
Outros encontros virão.
Roberto.Guima
Coordenador InfoSEF.
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ARRAIÁ DA SEF
Aconteceu dia 02 de julho com a presença de aproximadamente
umas 250 pessoas.
As imagens registram momentos felizes.
As crianças à caráter, encantaram a todos.
Toda a renda obtida neste encontro fraterno, será revestida para
o Remanso Fraterno.
Roberto.Guima
Coordenador InfoSEF.

Gostaríamos de agradecer imensamente todo o empenho e ajuda de todos os grupos de estudo da SEF,
que nos doaram todo o material necessário para a realização do Arraiá da SEF! Somente com a ajuda de
todos é que foi possível reverter a renda integral dos ingressos para a manutenção das atividades do Remanso
Fraterno.
Muito obrigada, Equipe de eventos
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Coral Espírita Fraternidade
Em Rio Bonito houve a apresentação do Coral no Lar Maria de Nazaré.
Neste encontro fraterno, os idosos tiveram a oportunidade de ouvir não só as musicas
específicas do Coral, ouviram também, apresentações de músicas populares.
Joaquim T Netto
Voluntário
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