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A nossa Associação recebeu carta da 
Kindermissionwerk comunicando a 
aprovação do nosso projeto, diversas 
vezes já noticiado neste boletim,  o qual se 
destina a ampliar os serviços que a nossa 
escola presta à comunidade. O mesmo 
prevê a realização do “reforço escolar” 
após o almoço, além do ensino teórico e 
prático de informática e ensino musical.

Para tanto, a Kindermissionwerk, 
entidade alemã que ajuda a nossa escola, 
aprovou a destinação de recursos para 
aquisição de equipamentos e de 
instrumentos musicais, ou seja, os 
investimentos necessários para o projeto.  
No entanto, realizadas as aquisições e 
instalações, a operação, instrutoria, ensino 
musical, administração, etc,  caberão à 
Escola, a seu custo. 

Como todos conhecem a difícil situação 
financeira da nossa entidade, será cada vez 
mais necessário o auxílio generoso dos 
associados e benfeitores, para mantermos 
o novo programa. Necessitaremos, em 
especial,  da participação de voluntários, 
que possam dedicar algumas horas 
semanais às atividade de: supervisão do 
reforço escolar, instrutoria de informática 
e ensino musical. Acreditamos que se cada 
voluntário dispuser de apenas 2 horas em 
um dia da semana, de forma regular, já 
será de grande ajuda. Convidamos todos a 
participarem desse projeto, entrando em 
contato conosco através do tel. 3386-1372 
(Maria Lúcia ou Kátia), ou através do 
nosso e-mail.

Projeto de Ampliação de Atividades Escolares
Acreditamos que esse projeto trará 

grandes benefícios a nossas crianças, 
tanto no aperfeiçoamento do ensino, 
através do reforço escolar, como abrindo 
as portas para novos e interessantes 
conhecimentos que, além de lhes 
preencherem as horas disponíveis, lhes 
serão úteis no seu futuro.

Devido à complexidade da implantação 
desse novo desafio, foi escolhido como 
coordenador o associado Getúlio 
Marques, o qual colocará a sua experiência 
a serviço desse plano, que tantos bene-
fícios irá trazer a nossos alunos. Por outro 
lado, a participação do corpo docente 
deverá ser intensa, pois pretende-se 
utilizar os novos recursos sempre dentro 
de uma perspectiva didático-pedagógica, 
o que requererá envolvimento e 
treinamento das professoras.

Aguardamos de todos, mais uma vez, 
que se manifestem e que nos ajudem.

A assinatura do Projeto pela Profª. Maria Lúcia 
foi marcada com a presença de Getúlio Marques, 

Coordenador do Projeto e de alguns alunos 
da Escola Dom Edilberto. 



Em 22 de julho, um domingo, a Escola 
promoveu a sua já tradicional feijoada. 
Cerca de 120 pessoas estavam presentes, 
entre associados, benfeitores, funcioná-
rios e conselheiros. O evento foi muito 
animado, contando com música ao vivo. 

tamente com uma antiga colega, Célia 
Riccio e com Gilval Dionísio Ferreira, 
conselheiro da nossa Associação. Foi 
também emocionante a homenagem 
prestada por um ex-aluno da Profª. 
Lúcia, dos tempos em que ela 
ensinava em colégio estadual, Renato 
Pessoa, o qual com sua bela voz de 
tenor cantou a música “Nossa 
Senhora”, de Roberto Carlos.

Ao final foi entregue à aniversa-
riante um buquê de rosas, e todos, 
adultos e crianças, quiseram cumpri-
mentá-la e tirar fotos com ela. 

Feijoada da Escola D. Edilberto

O ponto alto foi a 
realização de um 
b i n g o  o  q u a l  
superou o bingo 
anterior, de 2011. O 
número de brindes, 
todos doações, foi bastante elevado. 
Notava-se nos rostos atentos, à medida 
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que as pedras iam sendo cantadas por 
Gil, a expectativa de ganho de mais um 
prêmio, até que alguém gritava “bingo!”.

Foi um dia muito divertido para todos, 
de convivência fraternal e de muita 
conversa.

Missa em Ação de Graças
Em 06 de agosto passado, às 19 h,  

a Escola D. Edilberto em peso com-
pareceu à Igreja da Paróquia de S. 
Paulo, no IAPI, para participar da 
missa em ação de graças pelos 90 anos 
da fundadora, Profª. Lúcia Cerqueira. 
A missa foi celebrada pelo pároco, Pe. 
Valson Sande. Estavam presentes 
alunos, professoras, membros do 
Conselho da Associação Dom 
Edilberto, moradores do IAPI, pais 
de alunos e amigos, além, é claro, a 
própria D. Lúcia.

A missa, que transcorreu em 
ambiente de muita alegria, teve o seu 
ponto alto na homilia do pároco, que 
ressaltou as muitas qualidades da 
fundadora, a sua persistência,  
espírito cristão e amor às crianças. 
Destacou também que D. Lúcia 
participou ativamente na criação da 
Paróquia.

Outro momento 
de destaque foi o 
canto do Hino da 
Escola, pelo coro 
das crianças da 
escola, o qual é de 
autoria da própria 
fundadora, conjun-
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