
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

Desde que optamos por abrir o Lar 

inicialmente como creche, a filosofia 

adotada sempre foi a de oferecer às 

crianças, uma escola de excelência 

para aquelas que não teriam acesso ao 

ensino de qualidade. 

 

 

Professora Simone e a classe do Pré. 

Isso implica na tomada de diversas 

iniciativas, sendo que historicamente 

para todos os dirigentes do Lar 

incluindo a atual diretoria, uma das 

coisas mais importantes é o material 

humano.  Sempre foi uma questão de 

suma importância ter um corpo de 

funcionários capacitado, competente, 

sentindo-se satisfeitos com o ambiente 

e as relações de trabalho. A 

consequência disto é a manutenção 

deles atuantes em seus postos na 

instituição ao longo de muitos anos, 

formando um vínculo estável, que é 

muito importante para o bem estar das 

nossas crianças. 
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CONHECENDO NOSSOS 

COLABORADORES  

A cada mês, apresentaremos um de 

nossos colaboradores, iniciando com a 

pedagoga FRANCISCA CALDAS DA 

SILVA, professora do Maternal, que 

atende crianças de 2,5 a 3 anos, recém 

admitidos na escola. 

 

 

Francisca e sua classe.                                                          

Ao fundo, os trabalhinhos do dia da mulher 

Ingressou na instituição como Auxiliar 

de Serviços Gerais em 29/01/2002, 

época em que funcionava nesse prédio 

um Abrigo Temporário de Menores. 

Pela sua dedicação e amor as crianças, 

Francisca com garra e determinação, 

concluiu o curso de pedagogia, alçando 

a função de professora que exerce até 

os dias de hoje.  

A professora, além de cuidar das 

atividades lúdicas e pedagógicas, 

sempre tem um colo quentinho e 

aconchegante para os pequenos que 

sentem saudades de casa! 



 
  
 

ATIVIDADES LÚDICAS E 

PEDAGÓGICAS 

Dia 8 de março, comemora-se o Dia da 

Mulher. Vejam as atividades das 

crianças no nosso mural 

  

 

CARNAVAL NO LAR  

A alegria do carnaval invadiu o Lar! 

 

Marcaram presença personagens da 

Disney, muitos super heróis entre 

outras figuras fantásticas! 

 

 

 

 

VESTIÁRIO DE 

FUNCIONÁRIOS 

Seguindo sempre na linha de 

valorização dos funcionários, abrimos 

um espaço novo com armários para 

guarda de pertences e poltrona para o 

merecido descanso na hora do almoço. 

 

 



 
  
 

FESTA DAS NAÇÕES  

Está chegando!  

 

 

Esperamos contar com a presença de 

todos vocês, abrilhantando a nossa 

tradicional festa que contará com 

comidas típicas, sorteio de brindes, 

diversão para as crianças, 

apresentação de danças típicas e 

música, oferecendo diversão a toda a 

família. Não percam! 

                

 

BRECHÓ 

Curtam a nova página no Face: 

“Brechó do Lar da Criança Feliz” 

 

BAZAR À VISTA! 

Próximo, dia 7 de março das 9:00 as 

18:00 h haverá no Lar um Bazar, em 

conjunto com o Lar Seara Esperança. 

 

D. Natalina, voluntária no brechó 

 

ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS  

NAS QUESTÕES DO LAR 

Manutenção: 

Ettore Bochete pai da Lorena Bochete, 

aluna do jardim, apresentou-se de 



 
  
 

forma voluntária para o trabalho de 

eletricista atuando na troca da 

resistência do balcão térmico do Lar,      

e a troca do motor da geladeira. 

 

 

 

Doação de produtos 

Sr. Carlos Gonçalves avô do aluno 

Miguel de Castro Gonçalves fez doação 

de pimentões, abobrinhas e uma grande 

abóbora direto de sua horta!  

 

 

Francisco Matias e Sr. Carlos  

A Lena, nossa cozinheira, vai fazer um 

doce de abobora de dar água na boca! 

 

CORRENTE DO BEM 

 

Estivemos em 17 de fevereiro visitando 

a empresa Trilha, onde fomos recebidos 

pelo proprietário, Sr. Victor Sequeira.   

Esta empresa já é uma colaboradora do 

Lar e o Sr. Victor comprometeu-se a 

fazer doação mensal  de sabonete 

líquido, produto comercializado por sua 

empresa, que é consumido  no Lar. 

Estão também nos ajudando na 

divulgação da Festa das Nações com a 

venda de convites. 

 

 

 

 



 
  
 

Hortifruti do Campo 

 

O Hortifruti do Campo é nosso parceiro 

de muitos anos. Semanalmente faz 

doação de seus produtos, com os quais 

a nossa nutricionista elabora um 

cardápio saudável com frutas e 

legumes. 

 

Loja Maçonica Hendel 

 

A Fraternidade Feminina Paulista 

Acácias da Handel contemplou o Lar da 

Criança Feliz com mais 200 brinquedos 

diversos. A Vice Presidente Elaine Crisp 

realizou a entrega dos brinquedos em 

19 de fevereiro de 2020, representando 

a Fraternidade, ao Presidente do Lar da 

Criança Feliz, Francisco Matias 

 

SOLIDARIEDADE 

O Lar da Criança Feliz, sempre encontra 

oportunidades para colaborar com 

outras entidades de cunho beneficente, 

fazendo doação dos gêneros 

alimentícios recebidos em doação 

acima de nossa capacidade de 

consumo.  

Semanalmente são doados produtos de 

horti-fruti para o Centro de Apoio a 

Criança Carente com Câncer. 

 

 

Funcionários da Casa da Criança com 

Cancer, retirando produtos. 

 

 



 
  
 

DIA DE MUITO TRABALHO 

Dia 19/02/2020, foi feriado em Taboão da 

Serra, mas dia de muito trabalho no Lar 

da Criança Feliz. 

A diretoria e voluntários envolvidos na 

causa, aproveitaram a data para se 

dedicarem as questões internas. 

 

 

Orientadora Pedagógica Wanda 

Nogueira Mazini em reunião com Mara 

Oliveira. 

 

 

O Diretor de Patrimônio Paulo Vinicius 

e o Sr. Antoninho também lá estiveram. 

Foi realizado nesse dia também um 

conserto no calçamento do pátio, para 

ficar tudo perfeito para a Festa das 

Nações. 

 

 

Francisco Matias e Mario Biicer 

 

 

Por um futuro melhor 

Seja um colaborador ou parceiro 

 

 

Facebook: /LardaCriancaFeliz 

contato@lardacriacafeliz.org.br 

Rua das Camélias, 20  

Taboão da Serra 

Fone: 4701-4604 

mailto:contato@lardacriacafeliz.org.br

