
Trabalhamos para criar um ambiente de 

articulação entre a comunidade da Escola e 

população da região, atraindo inclusive antigos 

alunos. Ocorre que para que tudo venha a 

funcionar, há necessidade de custear, no 

mínimo, os instrutores para informática e para 

música. 
Esta fase que vivemos requer profunda 

participação da comunidade escolar  

professores, alunos, pais, ex alunos – fazendo 

chegar à população do IAPI a notícia deste 

esforço.
Temos necessidade de mais ajuda para 

manter e ampliar o projeto. Faça sua parte e 

divulgue o que se passa.

–

No dia 23 de abril, tivemos na Escola D. 

Edilberto uma alegria dupla. Foram 

inauguradas a sala de Música Profª. Lúcia 

de Almeida Souza Cerqueira e a sala de 

Informática Irene Dierksmeier. Ambas as 

salas estão totalmente equipadas para 

propiciar um ensino de qualidade às crianças. 
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HOMENAGEM A NOSSAS BENFEITORAS
Outro motivo de grande alegria foi a 

presença da nossa fundadora, que descerrou 

as fitas das placas comemorativas. Depois 

houve participação das crianças da escola, 

que queriam rever a nossa fundadora e 

finalmente, uma oração conjunta dos com-

ponentes do Conselho, Professoras e alunos.

E AGORA? O QUE FAZER?
Inauguradas as salas de Música e de 

Informática, respectivamente “Profª. Lúcia de 

Almeida Souza Cerqueira” e “Irene 

Dierksmeier”, fica a pergunta: “E agora? O que 

fazer?
Não. Não são apenas as salas. Estamos 

criando um ambiente para ir além dos limites 

da Escola.
Colocamos na rede Facebook a fan page da 

Escola http://www.facebook.com/ 

p a g e s / A s s o c i a c a o - D - E d i l b e r t o -

Dinkelborg/454717677897126
Da mesma forma, também está colocado na 

rede web o Blog da Escola
http://escolaedilberto.blogspot.com.br
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Destaque esta Ficha e entregue ou remeta pelo Correio.#
ASSOCIAÇÃO D. EDILBERTO DINKELBORG DE AJUDA A CRIANÇAS CARENTES

FICHA DE ADESÃO

Rua Limite, 47, IAPI, Salvador-BA - CEP 40.330-330 - TEL.: (71) 3386-1372 - associacao.dinkelborg@ibest.com.br
         

 

_ _ _ _Eu  , ______ __________________________ __________________________ __________________________ __ , 

e o odes oj  em  in escr ver como associado contrib e,uint  prop ndo-me a  dar um a c ntribu çi ão no val  dor e:      

R$ 100,00 i _     no d a ______ __ ___ de cad ma  ê .s

Meu endereço p ara correspondência é : 

 _ _ _Av./Rua  ______________ __________________________ __________________________ ______________ ____  

__ :Cidade  : ___________ _____________   UF ________  CEP  _____ ____ _____ - _______

_ _ __________ ___________  _____ _______________  :elT s.  Resid: Trabalho: Celular  ____________________ 

__ __ __e-m lai   : _ _________________________ _________________________ _

e  e l  Estou cient de e qu  poderei can ec lar a qua qul e  r momento a c ontribuiç aão c m  i a, m diante simp es com nu ic ção ea   de

 ique não me serão oc b ar d  os encargos porev en uat s rat asos   na contribuição.

_ d  __ __ ___________________ , ____ e _ ___ _______ de 201___.       _________________________ ______________ 

                                                                                                                                         Assinatura

_         R$ 50,00           R$ 20,00          Outros R$ ___ ________  ,

.

Acontecerá no dia 08 de maio o 
enceramento do Curso de Confeitaria para 
Mulheres, promovido pela Escola Dom 
Edilberto em parceria com “Sou Digna”, 
uma entidade não governamental que tem 
como meta promover a formação das 
mulheres através de diversos cursos. 

Ao final de dois meses, as vinte mulheres 
matriculadas aprenderão diversas técnicas de 
confeitaria, além das aulas de cidadania. A 
realização do curso de confeitaria em nossa 
escola, é a oportunidade que as mães dos 
nossos alunos tem de aprenderem uma 
profissão, e assim melhorar a renda familiar. 

Curso de Confeitaria 
para MulheresJá estamos oferecendo, todas as segun-

das-feiras, para as nossas crianças aulas de 
músicas, ministradas pelo Prof. Francisco de 
Assis, que tem uma larga experiência em 
trabalhos com crianças carentes. As aulas de 
música tem um papel fundamental na 
formação das nossas crianças, pois além de 
ampliar o universo musical das crianças, visa 
promover e incentivar o talento artístico, 
bem como a formação de um coral com 
canto e instrumentos.
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