
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

Em tempos de Corona vírus, espero que 

todos estejam bem e cumprindo a 

quarentena, pois só através dela 

conseguiremos um menor número de 

vítimas fatais pela pandemia. 

Infelizmente tivemos que encerrar as 

atividades do Lar enquanto escola, 

dispensando nossos colaboradores 

para um trabalho em home office.  

Para isso, produzimos um vídeo 

institucional, o primeiro de outros que 

seguirão, visando o acolhimento das 

famílias e a continuidade das atividades 

lúdico-pedagógicas para as crianças 

em casa, na medida do possível. 

O momento requer União, pois as 

nossas despesas continuam 

praticamente as mesmas e só através 

da colaboração de todos 

conseguiremos passar por esse 

momento difícil. 
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CONHECENDO NOSSOS 

COLABORADORES  

Este mês, por ordem de antiguidade, 

vamos apresentar a Professora Simone 

da Silva Tavares Pinheiro, professora 

do Pré, que atende crianças de 4,5 a 5 

anos de idade. A professora Simone, 

está conosco desde 1 de agosto de 

2011. 

 

 

 

Mesmo já sendo formada em Pedagogia 

ingressou no Lar como auxiliar de 

ensino e só depois assumiu uma 

classe, tendo trabalhado com as 

crianças do maternal e jardim. 

Atualmente é a professora do Pré. 

“Brincar e cuidar”, esses são os 

objetivos da pré escola, e Simone diz 

que cada criança aprende no seu 

tempo, que ela sabe muito bem 

respeitar. Entretanto é um orgulho pra 

todos nós ver que a maioria dos alunos 

sob o olhar atento dessa professora,  

desenvolve leitura fluente no decorrer 

do ano letivo.  



 
  
 

FESTA DAS NAÇÕES  

Infelizmente pela atual situação, a 

nossa Festa das Nações ficou adiada, 

ainda sem data prevista para realização.  

Avisamos que os convites já adquiridos 

serão válidos para a nova data em que 

se realizará a nossa Festa. Ainda não é 

possível prever uma data para que isso 

se concretize.  

Esperamos por todos vocês, assim 

nossa tradicional Festa será um 

sucesso. 

 

BRECHÓ 

 

O Brechó do Lar da Criança Feliz está 

fechado, atendendo as determinações 

governamentais. Será reaberto assim 

que o risco da pandemia deixar de 

ameaçar a saúde das pessoas.  

Realizou-se dia 7 de março um Bazar 

em conjunto com o Lar Seara 

Esperança, com a presença de grande 

público, e grande volume de itens 

negociados.  

 

 

 
 

A Lena, cozinheira do Lar, providenciou 

durante o bazar deliciosos bolos com 

cafezinho para os presentes. 

 

Recebemos esse mês a ajuda de 

voluntárias na arrumação e 

revitalização do Brechó 

 

 

 

Da esquerda para a direita, as 

voluntárias Maria Lúcia Mandarino 

Nannó e Rita de Fátima Marinho, 

trabalharam bastante para dar uma cara 

nova ao Brechó. 



 
  
 

SOLIDARIEDADE 

 
O Lar da Criança Feliz, mesmo com 

todas as dificuldades que enfrenta, 

sempre encontra oportunidade para 

ajudar outras entidades que igualmente 

tem dificuldades em se manter. Desta 

vez foi o ”Lar Jesus entre as Crianças” 

de Osasco que recebeu doações do 

Brechó do Lar da Criança Feliz. Eles 

atendem 150 crianças nas idades de 3 a 

15 anos. 

 

 
À direita Luiz Murro, integrante da 

comissão de eventos da atual diretoria 

do Lar, esteve no local e entregou as 

roupas doadas pelo Brechó ao Sr. 

Ricardo Gonçalves e Sra. Luciana, 

responsáveis pela entidade. 

 

 

ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS  

NAS QUESTÕES DO LAR 

Manutenção: 

Sempre salientamos a importância do 

vínculo escola-família para o promover 

o desenvolvimento global das crianças, 

mas também é importante toda ajuda 

que as famílias possam nos oferecer, 

com seus talentos pessoais para a 

solução de problemas e sanar as 

necessidades que se apresentam. 

 

Sr. Rodrigo Figueiredo pai do Miguel 

Mariano de Figueiredo, aluno do jardim, 

instalando o ventilador no Brechó. 



 
  
 

ATIVIDADES LÚDICAS E 

PEDAGÓGICAS 

Este   ano   houve o lançamento do 

PROJETO MASCOTE. 

 

Trata-se de uma atividade em que as 

crianças uma de cada vez, levam para 

casa no final de semana o Mascote e um 

livro de estória. Os pais devem ler a 

estorinha para a criança e para o 

Mascote, e anotar suas impressões. 

 

 

ATIVIDADES EXTRA 

Desenvolvimento da coordenação 

motora na sala do Maternal - encaixar o 

macarrão na haste. 

 
Colorindo e recortando quebra-cabeça. 

 

O Pré aprendendo a diferenciar vogais 

e consoantes. 

 



 
  
 

PÁSCOA 

Páscoa, tempo de renovação! 

Povoando a imaginação dos pequenos, 

o Coelhinho da Páscoa  esse ano, por 

causa da interrupção das aulas, veio 

mais cedo. 

 

 

 Dia 20 de março as crianças estiveram 

presentes em uma pequena cerimonia 

acompanhadas pelos pais e em 

ambiente aberto receberam os Ovos de 

Páscoa e pirulitos de chocolate doados 

pelos membros da Loja Maçônica 

Acácia de Taboão da Serra.  

 

 

TCHAU MARGARIDA! 

Este mês conseguimos um comprador 

para a Perua Kombi que nos serviu por 

muitos anos. Apelidada pelas crianças 

carinhosamente de “Margarida” era 

utilizada na captação de doações. 

 

Francisco Matias e Mario Biicer 

Que a Margarida possa levar ainda mais 

prosperidade ao novo dono assim 

como ajudou ao Lar da Criança Feliz.    

                                             

CORRENTE DO BEM 

 



 
  
 

Em 13 de março estivemos na Total 

Química, retirando produtos de limpeza 

que eles nos doaram. Recebemos água 

sanitária, desinfetante, amaciante de 

roupas, desengordurante. 

Essa empresa, mediante solicitação, 

doa todos os materiais de limpeza em 

quantidade suficiente para serem 

utilizados pelo Lar ao longo do ano. 

 

MANUTENÇÃO  

 

Aproveitamos a pausa forçada para 

manutenção do telhado e pintura do 

banheiro externo. 

 

 

Também está sendo realizada a pintura 

da escadaria da entrada, pra tudo ficar 

bonito esperando a volta das crianças. 
 

 

 

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 
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