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AÇA
Ã

2 º Fe i r ã o B e n ef i c e n te
Pró Remanso Fraterno
No dia 28 de agosto aconteceu o Feirão com a presença de
aproximadamente 1500 pessoas visitando 63 barracas de casas coirmãs, organizado pela Sociedade Espírita Joanna de
Ângelis nas dependências do Centro Educacional de Niterói.
Este feirão objetivou arrecadar recursos para a obra social do
Remanso Fraterno, onde são acolhidas 217 crianças e jovens
da Educação Infantil até ao 5º ano do Ensino Fundamental,
em idades que variam de dois a 11 anos.

Raul visitando uma das barracas

Registramos também a presença de:
Livraria Frater - Raul Teixeira esteve autografando os livros
de sua lavra mediúnica e ao fim das atividades, participou do
momento de encerramento, juntamente de João Luiz Pessoa,
representando a organização.
Frater Oficina de Artes - apresentando seus trabalhos artesanais.
Mocidade da Sociedade Espírita Fraternidade - quando se
engajaram na escala dos trabalhos do feirão e na arrecadação de material e quitutes para a venda.
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No espaço Remanso Fraterno foram
expostos diversos trabalhos confeccionados pelos próprios alunos.
A programação musical contou com
as apresentações de Gustavo Gomes e Júlia; Mário Borges; Grupo
Despertai; Marcos Toledo; Grupo de
Flautas e tambores das Crianças do
Remanso Fraterno; Coral Espírita
Fraternidade; Ana Claudia Bittencourt; Marcelo Daimom; Robson Ribeiro e Carlinhos Conceição.
Não podemos deixar de registrar
que as casas coirmãs trouxeram
para este Feirão, como no ano anterior, grande variedade de pães,
doces, bolos, sucos, pasteis e a saborosa comida Chinesa; o yakisoba.
Um dos trabalhos dos alunos do Remanso

Equipe InfoSEF

Visita do Raul às barracas
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Mocidade da SEF no
2 º Fe i r ã o P ró R e m a n s o
A Mocidade da SEF esteve presente com uma barraca no Feirão Pró-Remanso.
Conscientes da importância que esses eventos têm para ajuda na manutenção das atividades do nosso Remanso Fraterno, os jovens estão cada vez mais engajados nos trabalhos
voluntários em prol de nossa obra social. E, assim se mobilizaram para arrecadação do material, para a produção de
comidas que foram vendidas e até mesmo para escala de trabalho durante o evento.
Nosso agradecimento à todos que trabalharam neste evento
que tanto auxilia nossa casa.
Júlia Mattos
Voluntária
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2 º Fe i r ã o P ró R e m a n s o Fr a te r n o
Estamos agradecidos a todas as Casas Espíritas que se fizeram representar, organizadas pela Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, como também a todos os voluntários que
participaram tenazmente. Uma dedicação valiosa, durante o
feirão que atendeu à mais alta expectativa. Ao João Luiz e
sua notável equipe.
Queremos também agradecer a todos os artesões, aos músicos, aos cantores, aos alunos do Remanso Fraterno que ao
som das flautas e tambores, encantaram a todos. Aos Professores que tornaram esta apresentação possível.
Não são apenas os recursos financeiros para as nossas crianças do Remanso Fraterno, também presenciamos momentos
aprazíveis neste grande encontro fraterno.
Muito Obrigado
									 Diretoria
SEF
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A l u n o s a p re s e n t a m - s e n o Fe i r ã o
Foi com muita emoção e alegria que a turma do 5º ano do
ensino fundamental do Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha se apresentou na manhã ensolarada do domingo, dia 29
de agosto passado, no 2º Feirão em prol das atividades do
Remanso Fraterno.
Ao som das flautas e tambores, os alunos encantaram a
plateia que, com animação, acompanhou batendo palmas as
três músicas tocadas.
O trabalho apresentado é fruto das aulas de música, que
as crianças da escola frequentam uma vez por semana ao
comando do professor Rafael dos Prazeres. O objetivo é que
os alunos vivenciem e aprendam a tocar um instrumento
musical. Envolvidos no ritmo, aprendem as notas musicais
e utilizam a flauta como ferramenta inicial para dar som às
notas aprendidas.

Alunas do Remanso Fraterno

Alunos do Remanso apresentando-se no palco do Feirão
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A apresentação no Feirão foi a primeira
dos nossos alunos, que tiveram sua autoestima levantada ao serem acolhidos com
os aplausos da plateia.
Com certeza esta manhã ficará na memória e no coração das crianças, que já estão
aguardando pela próxima oportunidade de
se apresentar novamente.
Patricia Carvalho
Diretora Pedagógica do NEPCR
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Alunos do Remanso Fraterno

EDUCAÇA
Ã

Olimpíadas no Remanso Fraterno
Completamente conectados com o mundo e com o Rio de
Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, as crianças do Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha experimentaram um
pouco da emoção que sente cada um dos atletas participantes, vivenciando sua própria Olimpíada.
Abrimos o nosso evento esportivo recebendo o ex-atleta
olímpico de handebol e atual Secretário de Esporte e Lazer
de Niterói, Bruno Souza, que num bate-papo descontraído
com a garotada foi introduzindo o assunto, tirando dúvidas
e aguçando nos alunos o desejo pela prática do esporte.
Foram quatro dias em que nossos esportistas, com muita garra, animação, dedicação e aprendizado, competiram
nas modalidades: futsal, corrida de revezamento, salto em
distância, queimada, corrida, hipismo com cavalo de pau e
arremesso de bola de meia. Uma torcida para lá de animada
impulsionou e empolgou a todos demostrando que o bom
mesmo é participar com alegria e entusiasmo.

Alunos disputando no atletismo
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A alegria estampada nos olhinhos de nossos pequenos
atletas e a harmonia entre eles, divididos em suas equipes,
deixou em nós a certeza de que nossos esforços não são
em vão. Cada sorriso foi uma medalha de ouro para nós, os
professores. Encerramos o evento com uma belíssima cerimônia de entrega de medalhas de ouro a todos os participantes.
O espírito olímpico foi realmente compreendido por todos e
esse legado ficará para sempre em nossa memória.
Por Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica

Muita alegria reunida nas Olimpíadas do Remanso
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Fo r m a ç ã o d a E q u i p e P e d a g ó g i c a
do Remanso Fraterno
Equipe pedagógica trabalhando

Equipe pedagógica reunida

O Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha é, como costumo
dizer, um corpo com muitos braços, mas com um só coração. O que resulta numa equipe comprometida e dedicada
em suas ações.
Estando focada na formação e aprimoramento dos profissionais que estão na linha de frente com os alunos, a SEF
disponibiliza dentro do horário de trabalho da equipe pedagógica, um tempo para estudo, com trocas de experiências e
reflexões sobre a nossa prática, dentre outras ações formadoras.
Neste primeiro semestre letivo nossa equipe conversou com
alguns profissionais da área de saúde: as médicas Nina e
Gabriela Bezerra de Menezes e Juliana Quintas que trouxeram orientações sobre primeiros socorros e como abordar o
tema das drogas com os alunos.
A nutricionista de nossa instituição, Fernanda Azamor, ampliou nossos conhecimentos sobre a alimentação saudável e
sobre o crescimento físico e mental.
Tivemos também a educadora física Cristina Fanzeres, que
nos trouxe uma variedade de jogos e atividades recreativas
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para mantermos os alunos em movimento, trabalhando o
corpo em toda a sua potencialidade.
A professora Cristina Basílio, responsável pela sala de leitura, trouxe novas práticas e dinâmicas, visando a formação
do leitor literário, mediante o desenvolvimento do prazer
que a leitura pode proporcionar. Voltamos, ainda, nossos
esforços para a revisão do PPP – Projeto Político Pedagógico
da escola, documento que rege a conduta e as ações pedagógicas dos educadores, que são traçadas de acordo com o
olhar dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
Iniciamos o segundo semestre letivo com mais uma formação prazerosa e repleta de novos saberes. A educadora
Christiane Azeredo nos sensibilizou para o desenvolvimento
de habilidades através da arte e de suas possibilidades.
E a coordenação pedagógica trouxe ao grupo um olhar sobre
a importância de se utilizar a musicalização em nosso fazer
pedagógico. São momentos como estes que possibilitam um
trabalho de qualidade, visando o constante aperfeiçoamento
de nossas ações pedagógicas, contribuindo desta forma na
formação integral dos alunos.
Tenho muito orgulho de fazer parte desse time!
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica

Equipe pedagógica trabalhando de forma colaborativa
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SOCIA

Atividades do Acolher
Jovem nas férias
O Serviço de Convivência: Acolher Jovem, contraturno semanal, aproveitou as férias na rede escolar e fez um roteiro de
passeios para manter o vínculo entre os adolescentes. Foi
um sucesso a convivência entre os participantes do serviço,
o corpo técnico e voluntários das oficinas socioeducativas e
culturais.
Participantes e Equipe técnica reunidos

Eles passearam pela Praia
de Ponta Negra, Centro
Centro Cultural dos Correios
Cultural dos Correios, MAC
(Museu de Arte Contemporânea de Niterói) e o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro,
grande legado de nosso estado, ponto de grande sucesso das
Olimpíadas.

Equipe na Festa Agostina

Passeio à praia de Ponta Negra
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Museu de Arte Contemporânea de Niteói

Um dos momentos de maior integração das férias foi a Festa
Agostina, em que os adolescentes dos dois turnos participaram da mesma atividade. Esse foi o ápice das férias!
Celebramos com muita alegria o envolvimento de todos.
Contamos também com o apoio da nutricionista do Remanso
Fraterno, Fernanda Azamor, e sua equipe da cozinha e, ainda,
com a contribuição dos pais dos adolescentes. Os comes e
bebes fizeram parte da alegria que permeou toda festa no
dia 17 de agosto.
Denise Monteiro
Diretora de Assistência Social
Silvester Brandão
Coordenador de Assistência Social do Remanso Fraterno

Jovens reunidos no passeio ao Museu do Amanhã
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Escola da vida,
escola do bem,
escola de equilíbrio,
que quase flutua,
Escola do coração,
que quase tem anjos,
escola de compreensão,
que tem harmonia.
Escola de atendimentos,
que quase não tem medos,
escola de aprendizados,
que tem brincadeiras,
escola de fraternidade,
que tem amizades.
Escola de atitude,
que tem lutas,
escola de cuidado,
que tem lições,
escola de educação,
que tem brigas,
escola de esperança,
que tem prantos,
escola da paciência,
que tem o amparo do Mestre.
Escola de amor!
Escola do bem!
Remanso Fraterno, escola de Jesus.

...... ......

José Grosso
Psicografia de Raul Teixeira
Belém do Pará, em 15/01/16

DOUTRIN

As belas manhãs de
sábado da Evangelização
de crianças e jovens

Jovens da mocidade na Oficina de Artes

Jovens na Festa Julina

As atividades de Evangelização no
Remanso Fraterno se dividem em
aulas de moral cristã e atividades
lúdicas. É um trabalho voltado para
crianças e jovens, sob os cuidados da
Diretoria de Doutrina da SEF.
São realizadas oficinas que ampliam
a visão de mundo e estimulam o potencial de cada criança, sempre pautadas nos valores morais da Doutrina
Espírita. E sob as bênçãos do Mestre
Jesus, as manhãs de sábado no Remanso são muito prazerosas, de troca
constante, onde todos se beneficiam.
O trabalho é aberto à comunidade e
funciona entre 8h30min e 11h45min.
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Para participar e colaborar com as atividades lúdicas você
pode se candidatar. Artes, música, esportes entre outras,
serão muito bem-vindas.

Jovens e crianças da Infancia na oficina de cupcake

Ilustrando essa harmonia, a festa julina contou com muita
alegria, guloseimas e brincadeiras. O momento culminante
foi a quadrilha comandada pelo nosso
querido Ewaldo, com
participação geral
das crianças , jovens
e evangelizadores.
Abrilhantando a
festa tivemos a
honra de receber
nosso querido Raul
Teixeira.
Iara Lobato
Coordenadora do
trabalho de sábado e
Equipe

Raul Teixeira e amigos na festa julina do Remanso
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PESSOA

Desenvolvimento Continuado
para Coordenadores
No mês de julho a Área de Pessoas da SEF lançou o Programa
de Desenvolvimento Continuado para Coordenadores, em que
foram apresentadas as competências requeridas para essa
função, além de ter sido realizada uma pesquisa de percepção para o desenvolvimento dos encontros.
Nos dias 6 e 7 de agosto tivemos o primeiro encontro com
enfoque em duas competências: Gestão de Desempenho e Feedback (grupos 1 e 2).
O objetivo maior desses encontros é a troca de experiências
entre os coordenadores, como forma de melhorar o desempenho de todas as equipes na tarefa voluntária.
Tendo Jesus como nosso modelo e guia, que trabalhava com
uma equipe de discípulos com características diferentes no
atendimento aos sofredores, é de extrema importância para
todos os coordenadores da SEF, o desenvolvimento das suas
capacidades de relacionamento interpessoal.
Para isso, deverão passar por vários encontros, que serão realizados sempre com base nas competências, para que estejam alinhados e melhor colaborarem, mantendo a consonância com os objetivos da SEF.
Vale ressaltar que os encontros foram muito positivos na
avaliação das pessoas. A vibração ficou por conta do esforço
de cada um para valorizar o aprendizado e melhor servir a
nossa Doutrina Espírita.
Pedro Paulo Legey Jr.
Responsável pelo Programa
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Retornamos às aulas no Núcleo Educacional Professora Clélia
Rocha no dia 23 de agosto e fomos recepcionados pela ilustre
moradora da linda Mata Atlântica, onde se localiza o Remanso Fraterno: a Preguiça.
Muito tranquila, em seu passeio matinal, desfilava pelos galhos à procura de alimentos e como que para agradecer a
nossa empolgação com sua visita, desceu até o chão e nos
permitiu desfrutar de toda sua beleza e exuberância.
As crianças ficaram encantadas em vê-la passar de galho em
galho, com tanta habilidade.
Nossa amiga Preguiça, será sempre para nós uma motivação
a mais para defendermos o meio ambiente.
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica
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MEIO AMBIENT

Remanso Fraterno recebe
“moradora ilustre”
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