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ATIVIDADE

2ª feira

Passes

14h15

3ª feira

Grupo de Estudos

20h

4ª feira

Palestra

20h

Atendimento Fraterno

Após a palestra

6ª feira

Passes

14h15

Sábado

Passes

8h15

Atendimento Fraterno

8h15

Evangelização da Infância
Grupo de Estudos

15h
15h e 17h30

Grupo de Jovens
Domingo

Grupo de Estudos

17h
17h30

Tema

ALESTRAS

Expositor

01/fev

08/fev

15/fev

22/fev

Tema

Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça.” Mt, 5:6

Expositor

Larissa Bosco e João Marcos Wilkinson

Tema

Parábola da Rede
Mt,13:47-50

Expositor

Pedro Paulo Legey Jr.

Tema

Tema Livre

Expositor

Luis Hu Rivas
Camille Flamarion

Tema
Expositor

Elizabeth Guimarães
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EDUCAÇA
Ã

Alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental se despedem
com muita emoção
O Remanso recebeu as famílias dos alunos do 5º ano do ensino fundamental para, juntos, participarem das lindas homenagens que eles prepararam para os professores, os seus
pais e os amigos.
A emoção dos alunos contagiou a todos; foram momentos
inesquecíveis!

O encerramento emocionou a todos!
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EDUCAÇA
Ã

As imagens falam por si só, pois registram a alegria pela conquista alcançada e contrastada com a despedida do último
dia de aula.
Os educadores vibram para que esses alunos continuem
aprendendo a aprender e que conquistem posição de destaque onde quer que estejam.
Josy Felix
Professora

Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica

Pais e voluntários são homenageados recebendo rosas dos alunos
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Todos comemoram ao final
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EDUCAÇA
Ã

Crianças da Evangelização
visitam o MAC
Na manhã do dia 03 de dezembro, a equipe do Remanso Fraterno realizou um passeio ao Museu de Arte Contemporânea
com as crianças que frequentam a evangelização infantil.
Foi uma manhã prazerosa, pois as crianças esbanjaram alegria e encantamento, fazendo com que todo o evento transcorresse com muita tranquilidade. Elas tiveram um comportamento exemplar e a todo momento o ambiente era de paz
e harmonia levando os trabalhadores voluntários a terem
certeza do envolvimento dos benfeitores espirituais da casa.
Fazemos votos de que no próximo ano tenhamos outros passeios.
Evangelizadores

Iara Lobato
Coordenadora do Trabalho
de Sábado do Remanso

Todos reunidos ao final do dia
Crianças se impressionam com a vista
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Alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental encerram o ano com
um delicioso banho de mangueira
Os alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental fizeram a festa
na tarde do ultimo dia de aula.
Nada melhor que um delicioso
banho de mangueira nesse calor que tem feito aqui em Niterói. Todos se divertiram muito. Boas férias galerinha.
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica
Quenia Diniz
Professora da turma

Todos se molhando e se divertindo
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EDUCAÇA
Ã

Mostra pedagógica 2016
No dia 16 de dezembro nossa escola estava com um brilho
diferente, pois recebeu as famílias dos nossos alunos, para
juntos, apreciarmos os trabalhos e as danças das nove turmas que constituem o Núcleo Educacional Professora Clélia
Rocha.
Viajamos pelas cinco regiões do nosso lindo país, com os alunos do Ensino Fundamental e também pudemos conhecer um
pouquinho mais dos animais que foram objeto de estudo dos
alunos da Educação Infantil.
Por algumas horas vivemos momentos mágicos e de muita
troca de saberes.
Parabéns a toda equipe e principalmente aos nossos alunos
pelo envolvimento e belíssimo trabalho!
Ana Luiza Figueiró
Coordenação Pedagógica
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Balanços e estratégias
Sábado, 14 de janeiro, durante toda a manhã foi dia de muito trabalho no Projeto “Acolher é Transformar”, desenvolvido
pelo Remanso Fraterno.
Reunidos na SEF, os voluntários, juntamente com a
diretoria de assistência social e com o diretor Hamilton
Miranda, responsável pelo “Planejamento 2017”, avaliaram
o trabalho desenvolvido no ano de 2016, bem como
definiram novas es-tratégias para este ano que se inicia.
O encontro teve início com um saboroso café da manhã, no
qual cada item foi trazido por um voluntário. A seguir, a coordenadora pedagógica Jupira Bravo propôs a realização de
uma dinâmica em que cada um deveria se apresentar dizendo o seu nome, seguido de uma palavra que resumisse sua
expectativa para o encontro. Depois disso, foi realizada uma
dramatização dos pontos positivos e das melhorias que deveriam ser observadas em cada participante. O momento foi
de reflexão e avaliação de todos.
Denise Monteiro, Diretora de Assistência Social e Hamilton
fizeram, com o grupo, a análise do que havia sido proposto
para 2016 e o que efetivamente foi realizado, traçando
metas para 2017, ano em que deverão ser implantadas
Oficinas de Esportes, Teatro e Música para atender ao
grupo de crianças, organizadas por faixa etária, envolvidas
no Acolher. A ideia é de que as ofici-nas funcionem em
esquema de rodízio de horário.
Para finalizar, foi sugerido que cada voluntário voltasse a
ex-pressar em uma palavra o que tinha representado a
reunião para ele. E foi neste momento que surgiram
palavras como “Certeza”, “Trabalho”, “Organização”, dentre
tantas boas im-pressões do que se espera pela frente
Fernanda Jamús
Voluntária do Acolher é Transformar
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ACÃ
ç

Acolher é Transformar - 2017

AÇA
Ã

Encontro animado fecha o ano do
s e r v i ç o “Ac o l h e r é Tr a n s fo r m a r ”
Diz o ditado popular que em time que está ganhando não se
mexe. Pensando assim, repetindo o que foi feito no ano passado, o “Acolher é Transformar” realizou, mais uma vez, com
muita alegria, a sua confraternização de fim de ano no Sítio
Verde Vida, localizado no Município de São Gonçalo.
O encontro ocorreu durante todo o dia de sábado, 26 de novembro e contou com a presença de 18 voluntários e de 17
famílias, com um total de 23 crianças. As vagas foram destinadas às famílias com maior frequência no Acolher, além do
sorteio de algumas vagas para as mães inscritas na “Oficina
de Gastronomia”, que ocorre no Remanso Fraterno nos mesmos sábados durante as reuniões do “Acolher”.
As crianças, junto com os voluntários, apresentaram uma pequena peça sobre a história de Jesus Cristo, na qual puderam
refletir, junto às famílias, sobre a importância do Natal.
Foram servidos café da manhã, almoço e lanche, com brincadeiras variadas ao longo do dia. As piscinas do espaço foram
bem aproveitadas pelas crianças, que puderam, também, visitar a Casa das Bruxas, a minifazendinha, o campo de futebol e o parquinho.
Segundo Sheila, mãe da aluna Emily, “Tudo foi maravilhoso!
Ficamos encantadas com o passeio. Lugar lindo! Emily adorou ver os animais e ficou mais feliz ainda quando o pavão
abriu todas as penas!”.
Para Denise Monteiro, responsável pela área de assistência social da SEF, a importância desse fechamento do ano
do “Acolher é Transformar” está em todos poderem celebrar
juntos as conquistas obtidas pelo grupo, unindo voluntários,
técnicos e a maior parceira: a família.
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Assim, o fechamento de 2016 do “Acolher é Transformar” foi com chave de ouro, deixando no coração de cada participante a certeza de que
bons caminhos estão sendo construídos e de que a semente do bem
está sendo plantada.
Como nos disse Joanna de Ângelis: “… não deixes ninguém afastar-se
de ti sem que leve um traço de bondade, ou um sinal de paz da tua
vida.”
Fernanda Jamús
Voluntária do “Acolher é Transformar”

Confraternização dos funcionários
do Remanso Fraterno
Dia para festejar o término de mais um ano de grandes desafios, em
que todos os funcionários, reunidos, confraternizaram ao sabor de um
rodízio de crepes.
Momentos de reflexões e análises.
Que no ano de 2017, possamos continuar a dar aos nossos alunos, além
da busca pela excelência pedagógica, um acolhimento cada vez mais
fraterno, o que é uma das metas deste celeiro de amor!
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica
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AÇA
Ã

Confraternização na SEF Oficina de Leitura e Escrita
Foi num clima de descontração e emoção que aconteceu a
confraternização de fim de ano de uma das oficinas oferecidas pelo Trabalho de Domingo, da SEF: a Oficina de Leitura e
Escrita (OLE).
A equipe da oficina se reuniu com cinco frequentadores :
Maria José, Maria da Conceição, Eliana, Adriana e Anderson
e João. Foram momentos de troca e alegria ao redor da mesa
de café da manhã, além da comemoração do aniversário da
Eliana que apagou a velinha ao som do “Parabéns para você”,
cantados por todos com muita alegria.
Nossos “alunos” receberam um kit de higiene pessoal enquanto ouviam canções cantadas e tocadas ao violão por André, um dos voluntários da equipe.
Apesar de todas as adversidades vivenciadas pelos usuários
do Trabalho de Domingo, percebemos que os frequentadores
da OLE, ao se inscreverem espontaneamente na oficina, demonstram o seu interesse e disposição em investirem em si
próprios melhorando gradativamente sua autoestima. Portanto, estes usuários, diferentemente dos demais, conseguem
se comportar com um certo equilíbrio e se socializam melhor,
o que permitiu que nossa confraternização ocorresse num
clima de harmonia e serenidade.
Joaquim Netto
Voluntário
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