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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.

INFOSEF
“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel
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Mais um ano letivo encerrou-se no dia 18 de dezembro de 2015, no NEPCR. No íntimo de todos 

que dele participaram surgiu o sentimento de muita alegria, pois foi um ano de muitas conquistas 

do ponto de vista do desenvolvimento humano, que se encontra com o pedagógico. Afirmamos ser 

assim, pois o ano que findou foi rico em oportunidades para vivências que propiciaram reflexões 

em valores morais e enriquecimento do currículo envolvendo a todos nós que trabalhamos e convi-

vemos na escola. Tais oportunidades surgiram pela ação de voluntários, projetos desenvolvidos por 

outras instituições e pela dedicação e envolvimento do nosso corpo docente.

O ano culminou com nossa Mostra Pedagógica. Trata-se de uma exposição de todos os pro-

jetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.Expressou a riqueza de uma didática voltada para a 

construção do conhecimento e a valorização da capacidade de criar e se movimentar que cada 

criança traz consigo mesma. Foi uma manhã de colheitas em que pudemos receber as famílias 

dos nossos alunos com um saboroso café da manhã, ao ar livre, e observar o interesse de todos 

pela produção das crianças. Houve intensa e ordeira movimentação pelas salas de aula onde os 

trabalhos estavam expostos. Toda a escola estava em festa! As mães felizes com os resultados al-

cançados por seus filhos e as crianças orgulhosas em mostrar o que fizeram. E para tornar essa 

manhã ainda mais especial recebemos Glorinha e Renato, que nos presentearam com um mag-

nífico show, envolvendo a todos nas vibrações de paz e alegria que suas músicas proporcionam. 

Também foi um ano de intensa atuação de voluntários no cotidiano da escola. Não poderemos 

deixar de mencionar as atuações dos voluntários do AMAR, do futebol, da yoga, da capoeira, do 

Encerramento no 
Núcleo Professora Clélia Rocha
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laboratório de ciências e do prezado comandante Hamilton, no apoio ao reforço escolar, além das 

atuações voluntárias das professoras Cristina Basílio (mais conhecida como Bolinha) e Perses, que 

encantam as crianças nas salas de leitura do Ensino Fundamental e da Creche, respectivamente. 

Todos colaboraram muito para o enriquecimento do nosso currículo e apropriação do espaço do 

Remanso Fraterno por nossas crianças, proporcionando-lhes oportunidades diversificadas de se 

relacionarem com os conhecimentos. 

Nosso encerramento também foi marcado por momentos especialíssimos. Foram eles a “Ofi-

cina de Música” que Kiko Menezes e Anali, também, de forma voluntária, desenvolveram com 

nossas crianças. Foi um dia inteiro de experimentações com os sons do qual participaram todas 

as turmas, da Creche e do Fundamental. Impossível descrever o envolvimento das crianças e a 

satisfação estampada em seus rostos. Também vivemos emoções inesquecíveis na festa de des-

pedida do nosso quinto ano. Mais uma turminha que se vai! Neste dia, as famílias de todos eles 

estavam lá, prestigiando o momento em que diziam “até logo” para a escola. Foi uma manhã de 

festa, embalada por uma roda de poesia, onde cada aluno(a) lia ou declamava uma poesia por 

ele(a) escolhida. Ouvimos Mário Quintana, Ce-

cília Meireles e muitos outros. E para aguçar ain-

da mais nossa sensibilidade fomos presenteados 

pela apresentação dos Pernaltas, estrelando Ân-

gelo Reis e Bolinha. Todos ficaram muito emo-

cionados com o clima de despedida.

Também agradecemos de forma especial à 
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ONG Niterói Mais Humana, que de forma generosa, inclui nossas crianças nos seus eventos, des-

tacando o carinho e simpatia de suas voluntárias por nossa instituição. 

Desta forma encerramos nosso ano letivo. O sentimento que invade nossa alma é o do dever 

cumprido. Os resultados podem sempre melhorar e é nessa direção que vamos avançar em 2016. 

Renovamos nosso compromisso com todas as crianças que nos são confiadas e suas famílias, por 

uma educação de qualidade. Para tanto, procuraremos integrar cada vez mais as ações no Reman-

so Fraterno para um atendimento integral do indivíduo, sua promoção e fortalecimento dos seus 

vínculos saudáveis com a sociedade. Sendo assim, é nosso desejo poder contar com a disposição 

de todos; voluntários, amigos ou funcionários, acreditando que “o nosso dever (...) é o de orientar 

e servir, compreender e auxiliar, oferecendo o que de melhor guardamos n’alma, pelo progresso 

do mundo, do qual somos engrenagem também” (Camilo*).

Olga Casagrande
Voluntária

*TEIXEIRA, José Raul; diversos espíritos. Para uma vida melhor na Terra. Fráter, Niterói, RJ. 2006, p. 
143.

http://www.casacruz.com.br/remanso/
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, oferecendo tam-
bém, gratuitamente: transporte, alimentação, assistência médica e odontológica para crianças 
em situação de risco social, construímos uma rede solidária de amigos que possam contribuir 
mensalmente para o pagamento das despesas oriundas destas atividades. 

Para participar do projeto Mais Criança na Escola e nos dar as mãos na rede solidária de 
amigos do Remanso Fraterno, preencha o formulário de cadastro em nosso site www.reman-
sofraterno.org.br e faça parte desta história.

http://www.remansofraterno.org.br/projeto-mais-crianca-na-escola/
http://www.remansofraterno.org.br/projeto-mais-crianca-na-escola/
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Encerramento do projeto ‘Acolher é Transformar’

No dia 28 de novembro de 2015 aconteceu a confraternização das famílias participantes do 
“Acolher é Transformar” – um bem sucedido projeto do Remanso Fraterno. O evento, no sítio 
Verde Vida, em São Gonçalo, ocorreu das 8h às 16h e contou com a participação de 11 famílias, 
que levaram 25 crianças, 16 voluntários e do assistente social Silvester Brandão. O objetivo foi 
o de promover uma grande integração entre todos, comemorando mais um ano de sucesso do 
projeto.

As famílias foram recebidas com um belo café da manhã e durante todo o dia puderam 
aproveitar as piscinas, o campo de futebol e o parquinho; fazer visita à mini-fazendinha, apre-
ciando os cavalos e outros animais e também conhecer a Casa das Bruxas, desfrutando de toda 
a área de lazer do sítio.

Na hora do almoço, o bufê variado procurou atender a todos os gostos. As crianças, seus 
pais, os voluntários e a equipe de serviço social, representada pelo coordenador, puderam con-
versar e brincar ao longo de todo o evento. 

Antes do final, foi servido um lanche bem saboroso.

“— O passeio foi ótimo e o lugar lindo. A recepção foi muito boa e as crianças se divertiram 
neste sítio que transmite paz. Gostaria muito de voltar aqui algum dia.” Assim se expressou 
Jéssica, uma das mães presentes, com a concordância de Jhenifer e Rosana, outras mães que ali 
estavam.

Para Luzia, uma das voluntárias, a frase que resumiu o encontro foi: “União de todos os 
participantes”.

O encontro fechou com chave de ouro o ano de muito trabalho e de diversas conquistas. O 
lindo dia de sol representou bem o calor humano entre as pessoas e os sorrisos das crianças não 
deixaram dúvidas sobre os inesquecíveis momentos vividos nesse encerramento.Como disse 
Joanna de Ângelis: “Considera o trabalho o melhor meio para progredir”. E vamos em frente, 
animados para novos desafios.
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Mutirão reúne trabalhadores da SEF 
durante as férias

Foi realizado no dia 9 de janeiro, na SEF, um mu-
tirão reunindo representantes da maioria dos seto-
res que utilizam a sede, com o objetivo de descartar 
materiais não aproveitáveis, reorganizar os armários 
e fazer um levantamento das necessidades, visando 
reformas para tornar as salas mais adequadas para as 

crianças e para os jovens que as utilizam, bem como para as equipes de trabalho.

Assim, um grupo de aproximadamente 15 pessoas, trabalhando de forma animada e feliz, 
conseguiu eliminar muita coisa, concentrar os armários em uma única sala e organizar o ma-
terial didático.

A próxima fase será a pintura, algumas pequenas reformas e a aquisição de armários novos 
e mais funcionais, de acordo com os recursos financeiros possíveis.

Aproveitando, conclamamos a todos a nos ajudar a aprimorar, na SEF, a cultura de cuidar 
melhor da Casa, buscando não acumular materiais que possam ser doados ou descartados, or-
ganizar tudo dentro dos armários destinados a cada setor e cuidar da conservação, para que os 
resultados desejados sejam perenes e tenhamos uma sede mais bonita e funcional.

Marcos Alves
Diretor de Doutrina

Sistema de energia solar já opera no Remanso

O Remanso Fraterno, preocupado com as questões ambientais, instalou no final do ano 
passado o Sistema de Energia Solar. Para obter mais detalhes de como está se dando o seu fun-
cionamento, entrevistamos Sérgio Mattos, nosso gerente administrativo.

A partir de quando as placas solares passaram a operar?  
A partir de 1º de dezembro de 2015  passamos a operar regularmente.

Foi uma doação?
A maior parte do investimento foi coberta por uma doação, específica para esse fim.
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Está atendendo as expectativas? 
Sim

Houve redução na fatura de energia? de 
Quanto? 

Houve uma redução de 68% no valor da fatura.

Como exemplo de sustentabilidade o Re-
manso recomendaria à outras entidades a colo-
cação destas placas? 

Sim, o Sol é uma fonte inesgotável e não poluente de energia. O seu uso não gera impactos 
ambientais, promove a redução de gases poluentes, como o CO2 e ainda contribui com a matriz 
energética.

O InfoSEF agradece a colaboração de Sérgio Mattos.

Entrevista concedida a Roberto Guimarães

Voluntário

Agradecimento a Vassouras Rossi

Mais um parceiro se junta a nós no esforço de darmos continuidade à obra realizada com as 
crianças, jovens e famílias que são acolhidos no Remanso Fraterno.

Queremos agradecer imensamente a Vassouras Rossi por nos ter doado todos os artefatos 
necessários para a limpeza do Remanso durante todo o ano de 2016, conforme foto anexa.

Diretoria da SEF
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http://www.remansofraterno.org.br/como-participar/
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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

www.ceerj.org.br

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

www.radioriodejaneiro.am.br
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