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Saudações, Amigos!
Esse Boletim é especial!
Espero que aproveite e goste,
pois fala um pouco sobre o nosso
público e das pessoas que há
anos vem levando a frente esse
trabalho na comunidade de
Mangueira.

Liebe Freunde, Interessierte und
Unterstützer des Projektes “Educar
para libertar” („Bilden um zu
befreien“)!
Dies
ist
eine
Spezialausgabe des Newsletters “Ola
de Mangueira – Newsletter aus
Brasilien”.
Wenn Sie unser Projekt unterstützen
wollen, würden wir uns über eine
Spende auf folgendes Konto sehr
freuen. Das Geld wird zu 100% für
unser
Projekt
benutzt;
ein
Spendenbeleg wird Ihnen über
MISEREOR ausgestellt, wo unsere
Gelder verwaltet werden.
Ihre Spenden sind von extremer
Wichtigkeit für den weiteren Bestand
unseres Projektes.
Die Kinder und die Gemeinde
danken Ihnen schon jetzt dafür.
Pax Bank Köln / BLZ: 37060193
/Konto: 101010/ Besitzer: Misereor
/Stichwort: W40401-Aluisio
Für mehr Informationen besuchen
sie
unsere
–
Hompage:
einewelt.cusanus-gymnasium.eu) /
http://www.ewl-hueckelhoven.de/
Website
(educarparalibertar7.webnode.com)

Volume Especial

Saiba mais sobre o nosso Público...

O Centro Educacional Comunitário Educar
para Libertar hoje tem 110 participantes
envolvidos nas respectivas atividades que
oferecem, sendo 50 crianças de 03 a 06
anos e 60 pré-adolescentes de 07 a 14
anos com atividades socioeducativas
formais e informais.
Nosso público reside na comunidade de
Massaranduba/Mangueira,
bairro
periférico com um grau de carência
socioafetivas, educacionais e existenciais.
O centro contribui com a comunidade,
observando e abrindo o espaço atuando
nas problemáticas em relação ás
necessidades
que
emergem
das
responsabilidades
educacionais
das
crianças. Oferecemos uma educação
diferenciada baseada na reflexão da
realidade, na criatividade buscando a
amenização das marcas deixadas na
infância que irão repercutir durante a vida
adulta.
Buscamos envolver os familiares, dandolhes oportunidade, apoio e credibilidade,
gerando uma relação de confiança e fé na
mudança da realidade vivida mesmo que
em pequena proporção.
Para obtenção destes resultados, o CECEL
investe na formação de sua equipe de
educadores, sensibilizando através de
reflexões das problemáticas sociais local,
priorizando no seu quadro, moradores da
comunidade que sejam simpatizantes e
ou flexíveis ás propostas sugeridas.
Esse trabalho demanda um esforço,
físico, temporal e econômico, fatos que
estamos conseguindo superar com muito
esforço, pois o trabalho de resgate e
construção
da
cidadania
envolve
perseverança e obstinação nos objetivos,
dependemos muito da colaboração de
muitas pessoas para realização deste
projeto,
principalmente
no
ponto
econômico.

Conheçam melhor a nossa equipe
SELMA LESSA
57 anos, solteira, mora capelinha de São Caetano
está na instituição desde 1987, exerceu as funções
de: professora em 1987 á 1990, em 1991 –
assumiu serviços de secretaria e administrativo até
1998. Em 1999 se tornou coordenadora
Pedagógica e professora novamente e em 2006 – á
Coordenação Geral e Pedagógica do CECEL até o
momento.
Formação: Ensino Médio em magistério e licenciada
em Pedagogia.

TELMA GONÇALVES
54 anos, casada, mãe de 03 filhos e avó de 03
netos, reside na comunidade, participou quando
criança dos Grupos de Convivência e ingressou no
trabalho em 1992 exercendo a função de
professora até o ano de 1999. Logo após em 2000
assumiu a secretaria por 02 anos. Em 2004
retornou a sala de aula e secretária e por fim em
2013 se tornou a vice - coordenadora do CECEL até
o presente momento.
Formação: Ensino Médio em Magistério, licenciada
em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia
Clinica e Institucional.

VAGNER SACRAMENTO,
30 anos, solteiro, reside na comunidade de
Mangueira, esta na instituição desde 2000, já foi
aluno onde fez todo o ensino infantil e
fundamental I na escola, exerceu as funções de
monitor na sala de leitura (2000 á 2005), em
2006 assumiu o papel de recreador e auxiliar
administrativo, após 02 anos em 2008 assumiu á
coordenação financeira do CECEL até o presente
momento.
Formação: Ensino Médio completo e atualmente
cursando a área técnica em administração.

MARIA DO AMPARO DE JESUS SANTANA,
65 anos, casada, 03 filhos, reside na comunidade
mais nasceu em Santo Antonio de Jesus. Entrou na
instituição desde 1988 participando na Comissão
de Mães até 1990. Em 1991 se tornou professora
auxiliar, e desde 1993 até o momento como
Enfermeira administra e executa os trabalhos no
Posto Comunitário de Saúde.
Habilitada na área de saúde, Técnica de
Enfermagem.

DÍDIMA MACHADO DA MATA,
32 anos, casada, 03 filhos reside na comunidade,
entrou na Instituição em 2009 com a função de
Serviços Gerais em 2010, foi convidada a assumir a
função de Auxiliar de Classe, em 2012 – 2013
acumularam as funções: auxiliar de classe e
cozinha. E agora em 2014 exerce a função de apoio
pedagógico.
Formação: ensino médio completo

MÁRCIA SANTANA BATISTA,
46 anos, solteira, 03 filhas reside na comunidade
de Mangueira se juntou a nós desde 2011, com as
funções de Serviços Gerais e a agora acumula
funções de serviços gerais e cozinha.

Nossas Metas Institucionais...






Oferecer uma educação básica com qualidade para as crianças
carentes de mangueira.
Ampliar as ações do Reforço escolar Comunitário, garantindo as
crianças uma qualidade de ensino no seu aprendizado.
Fortalecer ainda mais as ações culturais e educativas das crianças
atendidas às sábados.
Fortalecer o grupo para a continuidade do trabalho a nível afetivo,
social e econômico.
Ampliar a participação mais efetiva da comunidade na instituição,
abrindo o espaço com outras ações que estimulem esse
fortalecimento.
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Caro leitor! Espero que por meio deste boletim Especial, tenha
conhecido um pouco mais sobre o nosso publico e quem são as
pessoas que estão a frente levando este trabalho na comunidade.
Façamos uma corrente mandando energias positivas abrace o nosso
projeto, seja padrinho do nosso projeto, pois somente no coletivo
podemos fazer a diferença.
Coordenador do Projeto CECEL

1“SOMOS FRUTOS DE UM TRABALHO PERSERVERANTE”

