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Le nostre Suore Pallottine, presenti nella missione in Mozambico, presso la Scuola dell'Infanzia Madre del
Divino Amore, in Inharrime, continuano a prestare il loro prezioso servizio tra i bambini del villaggio.
È un luogo di incontro e di crescita spirituale e morale per i piccoli.
**************************************
No Jardim de Infância Mãe do Divino Amor, das Irmãs Palotinas em Inharrime – Moçambique – temos 82
crianças, meninas e meninos de 3 a 5 anos de idade, brincando e aprendendo durante toda a manhã.
É uma grande alegria e um privilégio trabalhar com os pequeninos – prediletos de Jesus – e, ao mesmo
tempo, uma singular oportunidade de contribuir na formação de pessoas com valores éticos e evangélicos.
Como todas as escolas palotinas, buscamos a formação e promoção integral do ser humano, criado à
Imagem e Semelhança de Deus: homem e mulher iguais na dignidade, direitos e deveres, sem distinção de
credo, raça, etnia e qualquer outra discriminação social.
As crianças ficam no Jardim das 7 às 11:45hs e tem um programa diário que as educadoras implementam,
acompanhadas e orientadas pelas irmãs. Em todas as atividades procuramos: estimular a auto estima e auto
confiança das crianças; ajudá-las a desenvolver capacidades sociais, espirituais e cognitivas; favorecer a
aprendizagem da responsabilidade e da verdade; desenvolver conhecimentos e hábitos de higiene e saúde;
envolver as famílias preparar as crianças para a escola.
No dia-a-dia temos a graça de ver e acompanhar o desenvolvimento progressivo das crianças do nosso
Jardim. É um dom de Deus e uma missão que abraçamos com amor. Pelo testemunho dos pais e
professores, as crianças que passaram por aqui marcam a diferença na escola primária. Esperamos que
sejam, no futuro, protagonistas de uma sociedade mais justa, pacífica e solidária.

Ir. Lourdes Boufleuher

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

