
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

Queridos colaboradores. 

Espero que todos estejam bem de 

saúde e agradeço a todos pela ajuda 

que temos recebido. Ela é de suma 

importância para a continuidade da 

nossa instituição. 

Graças ao empenho, ajuda e carinho de 

todos, estamos conseguindo manter a 

nossa escola nesses difíceis tempos 

que estamos passando.  

Estamos aproveitando intensamente o 

recesso escolar para fazer limpeza das 

salas e áreas, reparos e pinturas 

diversas que se fazem necessários.  

O nosso corpo docente tem 

providenciado material pedagógico 

impresso e vídeos motivacionais e 

pedagógicos para dar continuidade no 

processo educativo, a exemplo de 

outras escolas.  
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CONHECENDO NOSSOS 

COLABORADORES  

Chegou a vez da Tania Souza Gomes, 

uma das nossas faxineiras. Tania 

ingressou no Lar da Criança Feliz em 

março de 2019.  

 

 

 

Começou a trabalhar cedo. Na 

adolescência, tomava conta de crianças 

dos vizinhos e conhecidos para ter seus 

próprios ganhos.  

Como ela mesmo diz, “já fiz de tudo!”. 

Trabalhou como balconista, vendedora, 

auxiliar de cozinha em restaurante, 

telemarketing, departamento pessoal, 

como faxineira na viação Pirajussara e 

na empresa Herdau Envasamento, 

terceirizada da Avon. 

Sonhos? Sim! Fazer curso de 

pedagogia e trabalhar na área da 

educação. 



 
  
 

BRECHÓ 

Nosso brechó está fechado, mas 

continua fazendo pequenos negócios e 

algumas vendas principalmente de 

móveis. No momento estamos 

oferecendo uma poltrona de balanço na 

cor marrom, um pufe, mesas de 

escritório reta e em “L”, cujas fotos 

estão nos anúncios classificados deste 

boletim.  

 

SOLIDARIEDADE 

 
O Lar da Criança Feliz, vem prestando 

um serviço de distribuição de cestas 

básicas às famílias dos nossos alunos. 

Neste mês de maio, foram entregues 

cerca de 70 cestas.  

 

ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS  

NAS QUESTÕES DO LAR 

Manutenção: 

Rodrigo Figueiredo pai do Miguel 

Mariano Figueiredo do Jardim fazendo 

a manutenção do portão eletrônico da 

entrada do Lar. 

 

Abaixo o Sr. José Paulo da Silva, tio do 

Miguel Souza Gaudino do Pré, fazendo 

a pintura das ferragens dos bancos do 

refeitório das crianças. 

 



 
  
 

ATIVIDADES LÚDICAS E 

PEDAGÓGICAS 

AS famílias nos enviaram fotos dos 

pequenos cumprindo em casa, as 

atividades passadas pelas professoras. 

Crianças do Pré: 

                                      

 

                                     Alice, fazendo  

                                     trabalhinho de  

                                     matemática. 

 

                                   

 

                                    David, lendo 

                                     uma estória. 

 

 

 

 

                               Pedro, Treinando  

                                    a concentração e  

                                    a coordenação  

                                    motora fina. 

 

 

Crianças do Jardim: 

                                David,  

                                     concentrado no  

                                      seu  trabalho  

                                      de “cobrir o  

                                      caminho”  

                                      Treinando  

                                      Coordenação 

                                      motora fina com    

                                       o pincel        

                        

                                                                                           

                                        Clarisse,  

                                       comemorou o  

                                      “Dia do Indio”  

                                       em grande  

                                        estilo! 

 

 

 

                                        Lorena Sophya, 

                                            na atividade de  

                                           “cobrir o  

                                            pontilhado da  

                                            letra “A”, num  

                                            trabalho de  

                                            coordenação  

                                         motora. 



 
  
 

Crianças do maternal 

                                   

 

                                  Alice, trabalhando 

                                   as cores com 

                                   pincel. 

 

 

 

 

                                    

 

                                    Pietro, no seu  

                                     trabalho de 

                                     matemática: 

                                    “maior e menor”. 

 

 

 

                                   Nicole, na 

                                    atividade de  

                                    preencher o  

                                    espaço com 

                                   bolinhas de papel,  

                                   treinando a  

                                   coordenação 

                                    motora. 

Novas Atividades da 

Quinzena: 

As professoras prepararam o material 

pedagógico a ser retirado pelos pais 

além de vídeos educativos 

motivacionais, visando a manter vivo o 

interesse das crianças e reforçando o 

vínculo com a escola. 

Ainda realizaram vídeos. O vídeo 

abaixo, relembra a importância da 

alimentação saudável. As professoras  

ofereceram receita de uma deliciosa 

salada de frutas para as crianças 

fazerem em casa. 

 

 

 

Contação de estórias 

 

O mundo do faz-de-conta sempre 

povoou o imaginário de crianças de 

todos os tempos. 

Nada como uma boa estória para alegria 

das crianças e para manter os corações 

aquecidos. 



 
  
 

Professora Francisca do Maternal 

contando a estória do “Grande Urso”. 

 

 

 

 

 

Professora Milene do Jardim e a estória 

da “Chapeuzinho Vermelho”. 

 

Auxiliar de ensino Conceição com a 

estória da cachinhos dourados e os 

ursos.  

 

 

 

 

Professora Simone do Pré cantou uma 

música no vídeo que fez para seus 

alunos, que teve como tema as vogais.  

 

 

 

 



 
  
 

CORRENTE DO BEM 

A Loja Maçonica Libertas, doou ao Lar 

50 cestas básicas, que estão sendo 

repassadas as famílias dos nossos 

alunos.  

 

Da esquerda para a direita, Francisco A. Matias presidente 

do Lar e Luiz Murro da Loja Maçônica Alvorada da Serra 

 

Recebemos do Dr. Eduardo Pretola, 

dentista, 70 escovas e pasta de dentes 

que estamos passando para os nossos 

alunos. 

 

 

O Colaborador Alberto Aznar, fez uma 

live durante a qual solicitou doações à 

sua plateia, em favor do Lar da Criança 

Feliz.  

 

Agradecemos de coração a belíssima 

apresentação que muito nos 

emocionou e pelo apelo de Alberto 

Aznar aos seus amigos e fãs para 

fazerem doações e assim angariar 

fundos em tempos de quarentena. Essa 

arrecadação ajudará na manutenção de 

nossa escola infantil, lembrando que a 

educação é a maior arma que temos 

para melhorar o mundo. 

MANUTENÇÃO  

Está sendo realizada pintura da cozinha 

do prédio dos Templos e da parede 

frontal do salão de festas, pelo Sr. 

Gustavo, concessionário dos serviços 

de alimentação. 

 



 
  
 

A grama cresce mesmo em tempos de 

isolamento social. Abaixo, corte da 

grama e manutenção do jardim, cortesia 

de Vilson Alarcon, maçon da Loja 

Acácia de Taboão da Serra, que oferece 

esse serviço ao Lar sempre que 

necessário. 

 

 

 

 

CLASSIFICADOS 

 

Brechó 

Seguem alguns itens à venda no nosso 

brechó. Os interessados, podem entrar 

em contato através do telefone do Lar 

às segundas, quartas e sextas feiras, na 

parte da manhã, enquanto durar o 

horário especial pelo isolamento social. 

Poltrona de balanço 

 

 

Puf estofado, verde exército 

 

 

Andador para idoso com 4 rodas 

 



 
  
 

mesa de escritório em “L” 

 

 

Pais de nossos alunos, 

oferecem seus serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:contato@lardacriacafeliz.org.br

