
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

Este mês tudo está correndo dentro da 

normalidade possível nesses tempos 

que estamos vivendo. 

Como todos sabem, o Lar da Criança 

Feliz já foi um abrigo temporário de 

crianças. Para nossa alegria, este mês 

recebemos a visita de ex-internos dessa 

época, que se revelaram pessoas de 

bem, inseridas no mercado de trabalho 

e alguns já com família constituída. 

Falaram sobre o carinho que tem pelo 

Lar e sobre as boas lembranças do 

tempo em que aqui viveram, 

reconhecendo a importância da 

educação recebida. Alguns deles, 

inclusive se tornaram associados 

passando a fazer doações mensais. Isto 

é motivo de muito orgulho e é o 

“pagamento” do trabalho voluntário.  

 

Da mesma forma, esperamos que as 

crianças que hoje frequentam o Lar 

sejam motivo de orgulho para a 

sociedade, uma vez que é dada muita 

importância às ações que favoreçam o 

desenvolvimento do respeito aos pais, 

professores, colegas e ao bem público.      
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  Conhecendo a Diretoria 

Arthur Dego Rolim Pereira dos Santos, 

é o Diretor Jurídico na atual gestão do 

Lar.  

Casado com Rita de Cassia, Arthur tem 

2 filhos, Olivia e Alexandre. 

 

Formado em direto em 1996, sempre 

atuando na área de direito civil, 

empresarial, contratual, família e 

sucessões e direito administrativo, com 

foco em licitações e contratos. Possui 

diversos cursos de especializações nas 

referidas áreas. 

Hoje é sócio do escritório SANTOS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, que atua 

nas áreas de direito contratual, 

empresarial, administrativo, 

previdenciário, consumidor, 

trabalhista, imobiliário, direito de 

família e das sucessões e processual 

civil. 



 
  
 

Nova Funcionária 

A nossa querida Conceição, que 

ocupava o cargo de auxiliar nos deixou 

para assumir como titular, uma sala de 

aula em outra instituição de ensino.  

 

Pessoa de excelente índole e 

profissional amorosa e competente, 

agradecemos muito o tempo que esteve 

conosco e desejamos boa sorte na nova 

jornada.  

 

Em seu lugar, admitimos a estagiária 

Juliana Santos de Barros. 

 

Juliana é estudante do 6° semestre do 

curso de pedagogia da Faculdade 

Anhanguera de Jardim Taboão. Ela diz 

que o que mais gosta é de lidar com as 

crianças e ver como as atividades 

lúdicas se unem à parte pedagógica, 

propiciando a alfabetização. 

 

ATIVIDADES LUDICO 

PEDAGOGICAS 

 

Juliana tem autonomia para propor 

atividades às crianças, em conjunto 

com a educadora titular da sala.  

Propôs o jogo “trilha do alfabeto”. É um 

jogo com o uso de dado usado para 

saber quantas casas a criança deverá 

andar o que estimula a contagem e a 

noção de quantidade. Cada casa 

corresponde uma letra e a criança deve 

identificar a figura e a letra 

correspondente. 

 

 



 
  
 

 

Atividade do Maternal: “Centopéia da caixa 

de ovo”. Tem como objetivo comunicar a 

arte. A pintura estimula a criatividade e a 

capacidade de concentração e expressão 

das crianças. 

 

Atividade do Jardim I: Colagem com fio de 

lã. 

 

Atividade do Jardim II: Recortar. Treino de 

coordenação motora, psicomotricidade e 

concentração. 

 

 

Atividade do Jardim I - Momento da Leitura. 

Propicia o aumento da imaginação, 

desenvolve a capacidade criativa, ajuda a 

aprimorar as habilidades comunicativas. 



 
  
 

Semana do Brincar 

De 22 a 30 de maio, acontece todos os 

anos a “Semana do Brincar”, que é uma 

campanha sobre a importância do 

brincar, do direito da criança a ter 

infância e de que a necessidade e o 

direito da criança ao brincar sejam 

respeitados, mesmo em tempos de 

pandemia.  É valorizar o brincar de 

casinha, a casa e as tradições de 

brincadeiras, cantigas e jogos lúdicos 

passados de geração em geração.  

 

Brincando de casinha no pátio. 

Brincadeira preferida das crianças por 

muitas gerações. 

 

Andar de carrinho 

 

Blocos de montar 

 

Brincadeira com bola: Queimada 

 

 



 
  
 

Dia das Mães 

Data que não poderia passar sem 

homenagens. As crianças fizeram 

cartões para expressar todo seu amor.  

 

Cartão do maternal 

 

Cartão do Jardim I 

 

Cartão do Jardim II. 

 

Rifa 

Este mês rifamos uma bolsa Carmen 

Steffens, e a Ganhadora foi a Sra. Maria 

Ignez Tancler de Lemos.  

 

 



 
  
 

Alimentação Saudável  

 

                                        

As crianças recebem incentivo e   

orientações para a alimentação 

saudável com a inserção no cardápio de 

verduras, legumes e frutas. 

 

 

Além disso, as crianças do Jardim II, 

estão aprendendo a se servir sozinhas 

e a abandonarem a colher, iniciando o 

treino de comer com garfo e faca, por 

orientação da Wanda, nossa Pedagoga 

e Responsável Técnica. 

 

ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS  

NAS QUESTÕES DO LAR 

Manutenção: 

 

 

Muriel Henrique Lourenço pai da aluna 

Lara Valentina do Jardim II, está 

consertando o sistema de 

monitoramento por câmeras do Lar, que 

estava apresentado defeitos. É muito 

importante o envolvimento das famílias 

com todas as questões do Lar, inclusive 

na área da manutenção.  



 
  
 

Manutenção 

A sala do Jardim II recebeu pintura 

nova. 

 

 

CORRENTE DO BEM 

Este mês passamos a receber doação 

de alimentos do Sacolão Oba, unidade 

do Itaim. 

  

É uma doação que se caracteriza por ter 

mais frutas do que legumes, para 

complementar as doações do sacolão 

Do Campo, em que predominam as 

verduras e legumes.  Como sempre, o 

excedente é repassado ao CBC – Casa 

de Apoio à Criança Carente com 

Câncer. 

 

 

A Igreja Perfect Liberty, fez doações de 

alimentos e de móveis para o brechó.  

 

 



 
  
 

A doação de cestas básicas às famílias 

das crianças continua. Algumas 

famílias, recebem uma cesta a cada 15 

dias, de acordo com o número de 

pessoas e de acordo com a 

necessidade de cada um.  

Para isso, precisamos receber as 

cestas em doação, ou em valores para 

que possamos adquirir os gêneros 

alimentícios e assim continuar 

assistindo as famílias. Ficaremos muito 

gratos por qualquer doação que será 

muito bem recebida e destinada.  

 

Brechó  

O bazar do Dia das Mães foi um 

sucesso. 

 

Muitas pessoas estiveram presentes e 

prestigiaram nosso bazar. 

 

Dia 5 de junho, teremos novamente um 

grande Bazar de Dia dos Namorados.  

 

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. 

 



 
  
 

VAMOS PRESTIGIAR OS 

PAIS DE NOSSOS ALUNOS E 

NOSSOS COLABORADORES 

Nosso boletim tem cerca de 1.000 

visualizações. Oferecemos este espaço 

para anunciar sua empresa ou serviço 

ao valor de R$ 50,00 por mês. Pedimos 

aos interessados entrar em contato 

com a Andressa no lar.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Por um futuro melhor 

Seja um colaborador ou parceiro 

 

Facebook: 

/LardaCriancaFeliz  

/BrechódoLardaCriançaFeliz 

contato@lardacriacafeliz.org.br 

R. das Camélias, 20 – T.S. 

Fone: 4701- 4604 

mailto:contato@lardacriacafeliz.org.br

