
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

Mal começamos e já precisamos nos 

despedir.  

 

Novo distanciamento social, com 

suspenção das aulas. 

Esperamos que com a inclusão dos 

professores nos grupos prioritários 

para vacinação, logo poderemos estar 

de volta à quase normalidade.  

Fora a ausência dos alunos, 

continuamos nos esforçando e pedindo 

colaboração para conseguir cestas 

básicas para a doação às famílias. Para 

isso, estamos mantendo um plantão no 

Lar, diariamente de 8:00 às 12:00 h. 

 

     Boletim 17 - Abr 2021 

Conhecendo a Diretoria 

Claudio Hiromu Degaki , é o nosso 

Secretário adjunto. Casado com Vera 

Degaki, Claudio tem 3 filhos e 2 

netinhos.  

 

 

 

Atuou principalmente como 

Representante Comercial e 

posteriormente Gerente Regional de 

Vendas em multinacional no ramo de 

telecomunicações. 

Fez uma breve passagem no ramo da 

construção civil e a última atividade 

exercida foi de sócio proprietário de 

uma distribuidora de medicamentos e 

correlatos para atender a área 

veterinária. 



 
  
 

ATIVIDADES LUDICO 

PEDAGOGICAS 

 

Maternal – trabalhando cores e formas 

com carimbo feito de batata. 

 

Jardim 1 - Atividade de coordenação  

motora. 

 

Jardim 2 – Atividade de formas, com 

objetivo de desenvolver a coordenação  

motora fina com a primeira letra do 

nome. 

 

Jardim 2 – 8 de março, comemoração 

do dia da mulher. 

 



 
  
 

PÁSCOA 

Este ano, graças a doação dos ovos de 

chocolate por um benfeitor que preferiu 

ficar anônimo, o coelhinho vai estar no 

lar aguardando as crianças em sistema 

de drive thru.  

As professoras mandaram seus votos 

de Feliz Pascoa numa mensagem por 

whatsApp. 

 

 

 

 

 

   

 

Páscoa é tempo de recomeço, de 

reencontro, de aprender a viver cada 

momento da nossa vida com esperança 

e gratidão. É carinho, é cuidado, é 

tempo de espalhar a felicidade. É ter a 

certeza de que ao nosso lado estão 

aqueles que mais amamos: a nossa 

família.  

A equipe do Lar deseja a todas as 

famílias uma Páscoa abençoada, com 

Jesus no coração e uma fé renovada. 

FELIZ PÁSCOA A TODOS! 



 
  
 

CORRENTE DO BEM 

Através de doação de colaboradores, 

conseguimos comprar 50 cestas 

básicas, que estão sendo distribuídas 

às famílias dos nossos alunos.  

 

 

 

Precisamos de doação de cestas 

básicas, para dar continuidade a esse 

trabalho, de vital importância para as 

famílias que estão passando por 

dificuldades nesse momento.  

As doações podem ser em cestas 

básicas ou em espécie, que 

compraremos as cestas com os valores 

apurados.  

 

MANUTENÇÃO 

Chegou a vez da pintura da fachada.  

Graças à doação de tintas por diversos 

benfeitores, essa ação está sendo 

possível. 

 



 
  
 

Brechó 

O Brechó está fechado ao público em 

função do lock down, porém a diretora 

Pryscila continua trabalhando para a 

sua melhoria. Caprichosa, ela vem 

mudando a aparência do lugar criando 

cantinhos novos todos os dias. 

 

 

 

 

 

Continuamos precisando de doações 

de roupas, utensílios, eletrodomésticos 

e tudo mais que estiver velhinho ou em 

desuso na sua casa e no seu armário.  

Temos disponibilidade para buscar, 

mediante agendamento, caso a doação 

seja de móveis ou de maior volume. 

Ajude-nos a manter o Lar da Criança 

Feliz. Não podemos parar. 

Um pequeno gesto seu significa muito 

pra nós. 

 

 

 



 
  
 

Reunião com Secretários 

Municipais de Taboão da 

Serra 

Dia 2 de março recebemos a visita do 

Secretário de Assuntos Jurídicos Dr. 

Matheus Mota, da Secretária de 

Educação Dirce Takano e do Secretário 

de Assistência social Sr. Wagner 

Eckstein. Vieram conhecer as 

instalações do Lar e ficaram bem 

impressionados com nossa estrutura e 

com nosso estilo de trabalho, exposto 

pela nossa pedagoga Wanda Nogueira 

Masini.  

 

Da esquerda para a direita, Wilson 

Alarcon, Acesor do Secretário do bem 

estar social, Wagner Eckstein, Jose 

Olival, Francisco Matias, Dirce Takano, 

Matheus Mota e Wanda Nogueira 

Masini.  

 

 

DOAÇÃO DE GATINHOS 

O Lar tem uma grande área 

desocupada, com uma pequena mata. 

Está habitada por gatinhos, que estão 

castrados e aptos à adoção. Na foto 

abaixo, estão anestesiados no dia da 

castração.   Se alguém quiser adotá-los, 

entre em contato com a Andressa no 

telefone do Lar. 

 

 

 

VAMOS PRESTIGIAR OS 

PAIS DE NOSSOS ALUNOS E 

NOSSOS COLABORADORES 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por um futuro melhor 

 

Seja um colaborador ou parceiro 

 

 

 

Facebook: 

 

/LardaCriancaFeliz  

/BrechódoLardaCriançaFeliz 

 

contato@lardacriacafeliz.org.

br 

 

R. das Camélias, 20 - Taboão 

da Serra 

Fone: 4701- 4604 
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