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QUANDO QUISER PEDIR ORAÇÃO, FALAR ALGO CONCERNENTE AO REINO DE DEUS E SEU AVANÇO PODE
NOS LIGAR.

DEUS TE ABENÇOE MUITO.

TAMBÉM NO NOSSO SITE NA ABA AREA RESTRITA VOCÊ PODE ACOMPANHAR O EXTRATO DE SUA
OFERTA, DIGITANTO APENAS SEU EMAIL E CPF.

NO NOSSO SITE TEM TODAS AS INFORMAÇÕES NA ABA EXPEDIÇOES DE COMO CHEGAR ATÉ NÓS.

O TEMPO QUE VOCÊ COLOCAR NO CORAÇÃO E FOR A PERMISSÃO DE DEUS, PODE NOS VISITAR TANTO NA
ÁFRICA EM MOÇAMBIQUE QUANTO NO SERTÃO DO BRASIL.

NÃO FIQUE COM DÚVIDAS QUANTO AO APADRINHAMENTO DE SUA CRIANÇA E PODE NOS CHAMAR QUE
TIRAREMOS TODAS.

QUEREMOS LHE AGRADECER POR VOCÊ TER ACEITADO APADRINHAR UMA DE NOSSAS CRIANÇAS DA
ESCOLA REFÚGIO E DO PROGRAMA AMADE.

“Para que, mediante duas coisas
imutáveis, nas quais é impossível que
Deus minta, forte alento tenhamos
nós que já corremos para o
REFÚGIO, a fim de lançar mão da
esperança proposta;”
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MAIS UMA ESCOLA
ABRINDO, AGORA
NO SERTÃO DO
BRASIL
Taboleiro Grande - RN

Todas as crianças terão a oportunidade de aprender e desenvolverse educacionalmente. Além do mais, vale lembrar que a Escola
Refúgio será devidamente registrada junto a Secretaria de
Educação Municipal, ou seja, já sai preparado e certificado para
ingressar no ensino fundamental. Vamos passar todas as
orientações com princípios cristãos, baseados na palavra de Deus
- a Bíblia, instruindo-as a ter um bom comportamento na
sociedade e nas suas casas, respeitando os amigos, familiares,
professores e pais.
Pretendemos trabalharmos, em um primeiro momento, apenas no
turno matutino, pois no período vespertino nossos professores
estarão sempre em reunião, discutindo e articulando projetos das
aulas. Para o início da escola, trabalharemos com 60 crianças e,
posteriormente, abriremos mais vagas. Vale salientar que não
vamos ter problemas algum com o cadastro da renda da familia,
como o bolsa família. Caso os pais tenham interesse que a criança
participe da Escola Refúgio no período matutino e também na
Creche no período vespertino, não há nenhum impedimento. .

SOBRE A ESCOLA...

A Escola Refúgio (Refúgio) é uma escola de educação
infantil, que surgiu de um projeto com crianças realizado em
Moçambique, África, visando ensinar e cuidar das crianças,
além de proporcionar educação para as que participam da
escola. Graças a Deus, estamos expandindo esse projeto e
chegamos até você, dando a oportunidade de garantir uma
educação com princípios cristãos para a sua criança.
No Refúgio, iremos atender crianças na faixa etária
entre 3 e 6 anos de idade, sempre ensinando, de forma lúdica e
com uma didática específica, conteúdos da educação básica
infantil e resgatando os princípios cristãos no âmbito social,
cultural e, principalmente, familiar. Receberemos crianças de
toda e qualquer religião, mas ensinaremos cada princípio
cristão a elas. Nosso principal objetivo é cuidar e contribuir
positivamente no processo educacional da sua criança,
garantindo que ela se torne um cidadão digno no futuro.
A Escola tem caráter particular. Para as despesas com
funcionários, local, materiais e fardamentos de cada criança,
realizamos um trabalho de levantamento de padrinhos, ou seja,
cada criança terá um padrinho que financiará as suas despesas
na escola. Teremos toda a responsabilidade de buscar pessoas
que possam apadrinhar essas crianças e garantir a sua
participação no projeto

A Escola tem um programa de alta qualidade, renomado com
experiência em Escolas no Brasil e no continente Africano,
contando com nossa pedagoga e escritora Claudia Guimarães,
experiente na formação de Educação Infantil a mais de 25 anos.
Ela tem acompanhado todo o desenvolvimento deste nosso
trabalho e está nos acompanhando durante a realização da escola
em Taboleiro Grande/RN.
Deixamos nítido, que este apadrinhamento inicial fica no custo de
120 reais, onde o próprio programa Mãos para as Nações fará todo
o levantamento destes padrinhos, onde buscamos pessoas para
financiar todos os custos dessas crianças. Os padrinhos terão todas
as informações necessária dos seus afilhados, podendo manter
uma comunicação familiar.
Queremos destacar que todos os educadores que estão envolvidos
nesta missão são de caráter cristão, onde tem uma capacidade de
desenvolvimento na sua área de formação específica, sendo
totalmente capacitado e responsável pelo o avanço da sua criança.
Salientando que todas as crianças receberão todo o material
didático necessário para o início das suas aulas, como também
ganharam seu fardamento e terão acesso a merenda escolar.
Assim, durante esse período de formação da sua criança,
queremos que ela entendendo os princípios cristãos,
conhecimento sobre educação infantil básica e pronta para o
ensino fundamental.

Todas as crianças são uma pedra preciosa
para nós!

