
             

   Estou grávida e agora? 

 

         CURSO DE GESTANTES 
O Centro Espírita Meimei em parceria com a Creche Vovó Meca oferecem, 
gratuitamente, o serviço social de apoio educativo e material às futuras mamães 
para que tenham um período de gestação saudável. 
Tal atividade conta com uma Equipe de mais de vinte voluntárias (profissionais 
de saúde: médicas, nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, bem 
como as de apoio técnico e estrutural) o que garante o desenvolvimento pleno e 
consistente da atividade.  

A Equipe acolhe e orienta as gestantes, por meio de dinâmicas específicas, em 

um ambiente aconchegante, com base em um conteúdo programático que 
abrange diversos assuntos, dentre eles: 1.Cuidados na gestação; 2. Pré-natal; 3. 
Parto; 4. Importância da Amamentação e 5. Cuidados com o recém-nascido.  
 

Dia e horário 
 

O curso é realizado na Creche Vovó Meca, à Rua Adolfo Leandro, 211 – Bairro 
Geraldo de Carvalho aos sábados, uma vez por mês,  das 08:30h às 10:00h, com 
direito ao café da manhã, obedecendo ao período de férias escolares, com 
festinha de encerramento e diplomação em dezembro.  
Pedimos a participação mínima de três aulas. 
Ao final do Curso, as gestantes receberão, gratuitamente,  um Kit enxoval, com 
roupinhas confeccionadas  pela Equipe de  Voluntárias da Costura Meimei, 
acrescido de outras recebidas em doações. 
Após o nascimento dos bebês, se houver interesse, as mães poderão  continuar 
frequentando as atividades. 



Importante: Mesmo com a suspensão temporária do Curso, motivada pela  

Pandemia, as gestantes estão sendo assistidas com o “enxoval social”, mediante 
cadastro. 

Como colaborar com a atividade 
Para atender a esse compromisso social, a Equipe de Voluntárias do Curso está 
recebendo doações em espécie e/ou em materiais do comércio local, como 
também de colaboradores individuais. Entre os materiais de maior necessidade 
encontram-se: 
# Roupinhas de bebês novas e seminovas 
# Fraldas descartáveis tamanhos P e M 
# Mantas e toalhas 
# Jogos de lençol 
# Banheiras de bebê novas e seminovas 
 

Informações bancárias 
para casos de doações em espécie 

 
Centro Espírita Meimei 

Banco do Brasil 
Agência: 0028-0 - Conta Corrente: 5442-9 

CNPJ: 51.801.744/0001-46 
Obs.: Em caso de depósito ou transferência, pedimos nos enviar uma foto do 
comprovante, especificando a doação para o Curso de Gestantes para o e-mail: 
financeiro@centroespiritameimei.com ou entre em contato pelo telefone 16 
3627-1309, nos dias e no período de plantão; 
Obs.: Estamos recebendo doações de itens, como: cadeiras de amamentação, 
colchões, berços, cadeirões, carrinhos, cômodos e camas. Caso não possam ser 
entregues pelo doador, podemos retirá-los, bastando ligar para 16 3627-1309 ou 
acessar o e-mail: contato@centroespíritameimei.com  
 

Local e horário para a recepção de doações  
Plantão às quartas feiras das 08:30h às 10:30h, na sede do Centro Espírita 
Meimei, à Rua Guarujá, 261 – Jardim Paulista – Ribeirão Preto-SP 
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