
 
  
 

PALAVRAS DA 
DIRETORIA 
 

No último dia 26, aconteceu a desejada 

volta às aulas, atendendo 35% das 

crianças. Conforme consulta realizada 

com os pais, foi consenso que 

frequentem a escola diariamente as 

crianças cujos pais precisam deixa-las 

na escola para poderem trabalhar.  

 

 

Reinicio das aulas com isolamento 

social, mascara, álcool gel. Cada um 

no seu quadrado! 

Além da volta às aulas, temos outro 

motivo de alegria. Este mês o Lar 

comemorou 62 anos de existência. 

Fundado em 27 de abril de 1959, 

funcionava na época como orfanato 

para meninos, servindo também mais 

tarde   como   abrigo   provisório    para  
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crianças, cujos pais haviam perdido 

temporariamente a guarda dos filhos. 

Hoje é uma OSC – Organização 

Comunitária e participação Social, 

atendendo crianças de ambos os sexos 

de 3 a 5 anos e meio, com a finalidade 

de promover a convivência e o 

fortalecimento de vínculos, embora 

contemple também atividades lúdicas e 

pedagógicas.  

Dentro do complexo do Lar da Criança 

Feliz, funciona o Grupo Escoteiro 

Acácia, que atende crianças e 

adolescentes de 7 a 21 anos, e tem 

método educativo próprio. Através de 

atividades lúdicas que propiciam a 

convivência com as diferenças 

interpessoais, são passados aos 

participantes espírito de cidadania e 

são cultivados valores como  o respeito 

à pátria, aos pais e à família.  

 

 



 
  
 

  Conhecendo a Diretoria 

Diretor de Relações Públicas, Professor 

Said Jorge Moraes, nasceu na cidade de 

Iperó-SP no dia 22/07/1937. 

 

Formação Acadêmica: 

Cursou a Escola Normal "Ciências e 

Letras" em Sorocaba, fez Bacharelado 

em Pedagogia e Direito pela F.M.U. 

Faculdade Metropolitanas Unidas - São 

Paulo. 

Exerceu cargo de Professor nas regiões 

de Sorocaba, Presidente Prudente, 

Assis, Osasco, Cotia e São Paulo. 

Foi diretor de escola, Supervisor de 

Ensino nas Regionais de Itapecerica da 

Serra e Taboão da Serra. 

Exerceu e exerce ainda diversos 

Trabalhos Voluntários, entre eles no Lar 

da Criança Feliz.  

Em seu curriculum consta ainda que 

atuou como Coordenador e Presidente 

do MOBRAL durante 12 anos, e foi 

Chefe no movimento Escoteiro. 

Foi Presidente da Associação dos 

Funcionários Públicos de Taboão da 

Serra. 

Said também se destacou na área 

Parlamentar onde exerceu o cargo de 

Vereador por 18 anos e durante dois 

biênios, ocupou o cargo de Presidente 

da Câmara Municipal de Taboão da 

Serra. 

Ocupou também Cargos Públicos na 

P.M. de Taboão da Serra. Foi o 1° 

Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, foi Secretário Municipal de 

Esportes, Lazer e Turismo, Secretário 

Municipal de Governo, Secretário de 

Manutenção e Serviços Urbanos. 

Após 65 anos dedicados ao Serviço 

Público, Professor Said encontra-se 

aposentado e curtindo seus queridos 

netinhos. 

PÁSCOA 

O Colégio Anglo doou chocolates para 

adoçar a Páscoa das crianças. E elas 

amaram! 

 



 
  
 

O drive thru da Páscoa foi um sucesso. 

As crianças ficaram encantadas com a 

mesa decorada que as professoras 

providenciaram.   

 

 

 

ATIVIDADES LUDICO 

PEDAGOGICAS 

 

Maternal no momento de leitura. 

 

 

Jardim I - 18 de abril dia do livro.  

 



 
  
 

 

 

Jardim I - conhecendo as letras do 

alfabeto.  

 

 

Jardim II – aprendendo sobre os índios 

e comemorando seu dia em 19 de abril. 

 

 

 

 

Jardim II - atividade de recorte de 

jornal.  

 

 

 

As crianças em casa, também tiveram o 

momento da Leitura. Depois de ouvir a 

estória “Menina Bonita do Laço de Fita, 

lida pelos pais, fizeram um bonito 

desenho. 

  



 
  
 

Alimentação Saudável 

 

Com as doações semanais do Sacolão 

e Horti-fruti Do Campo, a nossa 

nutricionista Camila Fiora elabora um 

cardápio saudável, com legumes 

verduras e frutas.  

 

Teve até Mandioca cozida como 

refeição temática do Dia do Índio. 

 

CORRENTE DO BEM 

Os gêneros recebidos do sacolão 

estão além da nossa necessidade de 

consumo. Por esse motivo, doamos o 

excedente ao CBC – Casa de Apoio à 

Criança Carente com Câncer. 

 

 

 

Como acontece todos os meses, 

fazemos doação de cestas básicas às 

famílias das crianças. 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. 



 
  
 

 

 

O Sr. Fernando da empresa Golden 

Food, doou 10 cestas básicas, 

comprometendo-se a fazer igual 

doação mensalmente.  

 

A Policia cientifica de Taboão da Serra, 

fez uma campanha de doação de 

alimentos em favor do Lar. 

 

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. 

 

MANUTENÇÃO 

O próprio do Lar está quase totalmente 

restaurado. Este mês está sendo 

concluída a pintura das ferragens da 

fachada.  

 

 



 
  
 

 

Brechó 

O Brechó reabriu dia ao público dia 24, 

e está com muitas peças bonitas.  

 

 

Dia 8 de maio, teremos um grande Bazar 

de Dia das Mães.  

 

 

Este mês foi feita a recuperação do piso 

da sala dos móveis do brechó e 

reorganização do espaço.  

 

Documentação junto à 

Prefeitura de Taboão da Serra 

Recebemos o Sr. Pedro Soares, 

Assessor do Secretário de Assistência 

Social de Taboão da Serra. Ele está nos 

orientando sobre os procedimentos 

para sermos incluídos no CMDCA  - 

Conselho Municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, e no CEMA -   

Conselho Municipal de Assistência 

Social. Com essa documentação 

poderemos pleitear verbas municipais e  

participar de concursos e projetos da 

Secretaria de Assistência Social. 

Vamos poder ter um representante no 

Conselho que irá participar das 

reuniões da Secretaria.  

A obtenção dessa documentação é de 

suma importância, considerando que 

hoje o Lar da Criança Feliz vive 

exclusivamente de doações e não conta 

com ajuda governamental de nenhum 

tipo.   



 
  
 

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

