
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

E já completamos um mês em 

quarentena.  Continuamos atendendo 

nossas crianças através de material 

pedagógico entregue aos pais 

quinzenalmente. Nossas professoras e 

auxiliares tem gravado vídeos, que 

estão sendo enviados por Whats App as 

crianças e suas famílias, no sentido de 

acolhê-los e manter acesa a chama da 

relação família-escola.  

Recebemos em doação e estamos 

distribuindo cestas básicas e alimentos 

de hortifruti aos pais que manifestaram 

a necessidade dessa ajuda, e 

esperamos que em breve todos 

recuperem seus postos de trabalho e 

seus vencimentos. Enquanto isso não 

ocorre, continuaremos distribuindo as 

cestas a quem necessitar.  

Agradecemos a todos os colaboradores 

pela confiança depositada em nossa 

administração e que mesmo com o Lar 

fechado tem mantido as doações, sem 

as quais seria impossível honrar 

nossos compromissos.   
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CONHECENDO NOSSOS 

COLABORADORES  

 

Andressa Bologna, nossa 

Coordenadora Administrativa, é Prata 

da Casa! 

Fez curso técnico de secretariado, 

curso superior de Administração de 

Empresas, e  atualmente está cursando 

pedagogia. Já trabalhou no banco do 

Brasil e numa empresa comercial 

exportadora, mas foi na área da 

educação que encontrou sua 

verdadeira vocação.  Trabalhou no 

colégio Sidarta por 17 anos, onde atuou 

nas áreas administrativa, financeira e 

no RH. Trabalhando no Lar desde julho 

de 2018, Andressa sempre entrega o 

seu melhor. Ela sabe de tudo o que 

acontece aqui! 

Quando as crianças a procuram, ela 

está sempre com um sorriso no rosto, 

pra chamar a mamãe, fazer uma 

massagem ou colocar um band-aid para 

curar qualquer machucado!  



 
  
 

BRECHÓ 

Quando uma roupa ou utensilio ainda 

estão em bom estado e você não quer 

mais, uma boa opção é doar a peça a um 

Brechó. Assim você pratica a 

“economia colaborativa e circular”, o 

que aumenta o número de peças 

usadas no mercado, estende a vida útil 

dos seus itens e reduz a demanda por 

roupas e utensílios novos. É um ato de 

sustentabilidade e pode ser um jeito de 

renovar o guarda-roupa e manter a casa 

em ordem.  

 

 

DICA: Muitas pessoas vão acumulando 

roupas nos armários sempre pensando 

que vai aparecer uma oportunidade de 

usá-las. Com o tempo, até esquecem 

que têm determinada peça e acabam 

comprando outra igual ou muito 

parecida. Para evitar esse tipo de 

situação, determine um prazo para usar 

qualquer roupa e passado esse prazo,  

faça a doação. Você vai praticar uma 

boa ação e seu guarda roupa vai ganhar 

espaço para ficar melhor organizado.  

O Brechó do Lar da Criança Feliz 

também aceita eletrodomésticos, 

utensílios, móveis como o armário da 

foto e etc. Retiramos as doações de 

grande volume em sua casa, mediante 

agendamento. 

 

SOLIDARIEDADE 

 
O Lar da Criança Feliz, durante esse 

difícil período de quarentena, vem 

entregando cestas básicas. Os 

beneficiários foram as famílias das 

nossas crianças cujos pais, por serem 

trabalhadores autônomos, viram-se 

privados de seus vencimentos.  

 

 

Estamos aceitando doação de cestas 

básicas e angariando fundos com a 

finalidade especifica de continuar 

fornecendo essa ajuda aos pais que 

manifestarem necessidade, enquanto a 

situação laboral não se normalize.  



 
  
 

ATIVIDADES LÚDICAS E 

PEDAGÓGICAS 

 

 

Com o recesso escolar pela quarentena, 

é de suma importância que as crianças 

mantenham vínculo com as 

professoras e que se mantenham em 

contato com as atividades lúdico 

pedagógicas, mesmo em casa.  

 

 

As professoras estão providenciando 

quinzenalmente material pedagógico 

que é retirado na escola pelos pais, com 

atividades como colorir, treinar a 

coordenação motora, relembrar as 

vogais e consoantes, pesquisar em 

revistas a primeira letra do nome.  

Também gravaram vídeos com 

mensagens de incentivo ao estudo, e 

deixaram um grande abraço de todo 

coração às crianças. 

 

ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS  

NAS QUESTÕES DO LAR 

Manutenção: 

Este mês, foi o Sr. Luidgi Bochete pai da 

Alice Mendes Bochete, aluna do Jardim 

quem colaborou com seus talentos, 

realizando a troca do filtro do 

bebedouro das crianças.  

 

 



 
  
 

CORRENTE DO BEM 

Doações 

 

Em tempos de corona vírus, máscaras 

são sempre bem vindas.  

Juliana Bologna confeccionou e doou 

máscaras para uso dos funcionários do 

Lar para prevenção da doença. 

 

 

 

Recebemos e fomos retirar em 15 de 

abril 25 cestas básicas doadas pelo Sr. 

Wagner Roberto Moreira de Brito. 

Constituíram um reforço importante à 

ação de distribuição de cestas as 

famílias dos alunos, com o que o Lar 

está comprometido. 

 
Da esquerda para a direita: Francisco Matias, presidente 

do Lar; Wagner Ismania, Vice-presidente, e Sr. Wagner 

Roberto Moreira de Brito 

 

Doação de alimentos do Sr. Robson 

Luiz Ribeiro de Souza da Loja Maçonica 

Colunas do Butantã. 

 

 



 
  
 

Recebemos do Supermercado Violeta 

70 Cestas básicas. 

 

 

 

Os “Bodes do Asfalto”, são um grupo 

de maçons que se reúnem em torno do 

hobby de andar de moto e 

rotineiramente realizam ações visando 

angariar fundos para ajudar obras 

assistenciais. Desta vez, o Lar da 

Criança Feliz foi o escolhido pelos  

Bodes do Asfalto, Subsede de Taboão 

da Serra, para receber a doação de 

alimentos. 

 

 

Por um futuro melhor 

Seja um colaborador ou 

parceiro 

 

 

 

Facebook: 

 

/LardaCriancaFeliz 

/BrechódoLardaCriançaFeliz 

 

contato@lardacriacafeliz.org.br 

 

 

Rua das Camélias, 20 

Taboão da Serra 

 

Fone: 4701-4604 

WhatsApp: 96174-7000 
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