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Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat die Mission,
ein Ort zu sein für das Bilden und Wertschätzen von menschlichen Werten, in dem
wir, durch die Förderung der Ausübung von künstlerischen, kulturellen und
bildenden Aktivitäten, bei der Bildung und Formung der Identität helfen, um eine
bessere Lebensqualität zu erzielen”.

Saudações Amigas!

“AÇÕES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA GRUPO DE
MULHERES”

Estou
extremamente
feliz
em
preparar mais um Newsletter der
CECEL 2016 e deixar você, bem
informada
sobre o
que esta
acontecendo em nosso projeto.
Começamos o ano com força total,
propostas novas e como sempre a
galerinha prestigiando as nossas
atividades.
Esperamos
que
você
sinta-se
envolvida durante a leitura a
cada atividade.

No posto os procedimentos na
área de saúde básica como
verificação
da
pressão
arterial, curativos mantêm o
seu
ritmo
sempre
buscando
oferecer
o
melhor
aos
solicitantes.

Boa leitura!

Pax Banco Colônia / BLZ: 37060193
/ Conta 101010 Proprietário /:
Misereor / Palavra-chave: W40401Aluísio.
O dinheiro será usado 100% no
projeto, um recibo de doação via
MISEREOR
que
gere
o
nosso
dinheiro.

Foto: – Retirada no Espaço no
espaço do CECEL

Seja voluntario e doe, pois a sua
doação ajuda á manter o nosso
projeto.
As crianças e suas famílias são
as
maiores
beneficiadas
e
agradecem pela sua boa ação. Se
você deseja apoiar este projeto,
temos o maior prazer em receber
sua doação para a conta seguinte.

Foto: – Retirada no Espaço da CONDER

O Posto Comunitário continua
com suas ações presente na
comunidade
e
agora
também
acontecendo em outros espaços.
Todas as terças feiras um grupo
de mulheres recebem atendimento
preventivos
á
saúde
com
atendimentos: Verificações da
pressão arterial, exames de
glicemia, alem das rodas de
conversas educativas.
É com imensa satisfação que
esses
serviços
estão
sendo
promovidos, fortalecendo ainda
mais o trabalho realizado por
Dona Maria do amparo a mais de
20 anos na comunidade.

Olá pessoal!

Com garotada as atividades de
saúde estão definidas e aos
poucos estão sendo realizadas.
Iniciamos com a verificação do
grau nutricional da turma por
meio da medição do peso e
medida. Verificamos os cabelos
para aplicação de medicamentos
contra piolho. E para o segundo
semestre vamos trabalhar a SAÙDE
CORPORAL e resultado será uma
cartilha produzida pela própria
galerinha.

“CULTURA – DANÇA E CAPOEIRA, ANDAM JUNTOS NO
CECEL”.
Em parceria com o Mestre de
Capoeira “Careca” iniciamos um
trabalho de ensinar as crianças á
Arte da Capoeira. As crianças
estão animadíssimas com a novidade
e ficam ansiosos para chegar o dia
das aulas.
Foto: – Retirada por Vagner

Essa garotada adora dançar e o bom é que não perdem o ritmo e nem o
rebolado. Todas as segunda e quartas feiras marcam presença e animam o
salão com muita dança. Agora estão ensaiando para o São João do CECEL30 anos, em comemoração ao aniversario de fundação da Escola
Comunitária Educar para Libertar.

“PROJETO
CECEL
PLANEJA
AÇÕES
COMEMORAR OS 30 ANOS DA ECEL”

“REFORÇANDO
OS
ESTUDOS DA GALERA”

PARA

Em comemoração aos 30 anos de a Escola Comunitária Educar para
Libertar o Centro Educacional planejou ações comemorativas durante o
ano para prestigiar esse lindo trabalho iniciado por nosso grande
mentor

ALUISIO SIMÃO PEREIRA.

Durante esses anos conseguimos implantar uma educação comunitária
baseando–se na reflexão da realidade das crianças e das famílias que
sempre prestigiaram e apoiaram o trabalho.

Foto: – Retirada por Vagner 05/04/2016

Viva as nossas crianças, viva as pessoas que contribuem para tudo
acontecer, viva a comunidade, Viva os nossos educadores, Viva o Seu

O Reforço Escolar comunitário
traçou novos caminhos e ganhou
mais visibilidade. As crianças
que já frequentam desde o ano
passado tiveram bom rendimento
escolar e aprovação de 90% no
final do ano letivo.

Aluisio, Viva a

ESCOLA COMUNITÁRIA EDUCAR PARA LIBERTAR .

Este ano abrimos, mais uma
turma
e
não
tem
mais
disponibilidade de vagas.

“TURMA DIA INTEGRAL – ECEL INOVANDO SUA PROPOSTA
EDUCADORA”

O
objetivo
esta
sendo
conquistado onde a garotada
esta obtendo bons rendimentos
na escola e aprendendo a
enfrentar
e
superar
os
desafios
na
busca
do
conhecimento.

Como nossa proposta basear-se na
realidade das crianças e famílias,
detectamos muitos pais que trabalham,
assim deixando suas crianças em casa
com algum parente ou pagando uma
pessoa para tomar conta. Desta forma
resolvemos arriscar e abrimos uma
turma Dia Integral, onde as crianças
que as famílias aderiram à proposta
chegam
as
07h
da
manhã,
onde
trabalhamos o projeto arte-educação e
a
tarde
o
ensino
infantil
com
atividades pedagógicas, saindo às 17h.
A iniciativa esta ganhando forma e
adaptações a cada momento e já estamos
pensando em ampliar de acordo a
perspectivas para 2017.

Foto: – Retirada por Vagner

“PROJETO PEDAGOGICO ARTE-EDUCAÇÃO – MULHER NA
SOCIEDADE ATUAL E INDIGINA”

Foto: – Retirada por Vagner

Foto: – Retirada por Aline
Por favor, não descarte este informativo em
via público. Mantenha a cidade limpa!

Estamos trabalhando com temas que são
importantes
na
historia
da
Escola
Comunitária nesses 30 anos. Iniciamos
com o Tema: MULHER.
As crianças, pré-adolescentes e os
educadores
realizaram
series
de
atividades pedagógicas que resultou numa
linda amostra com exposição de cartazes,
desenhos e apresentação, prestigiada
pelos pais. Para encerrar esse semestre
vamos festejar a Arraia do CECEL - 30
anos de arrasta pé

