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ACONTECE NO LCF
Principais destaques e eventos realizados no Lar Criança Feliz

O Polen
Agora o LCF faz parte das
ONGs cadastradas no O
Polen: uma ferramenta
que
transforma
as
compras em doações
para_causas
socioambientais,
sem
você gastar nada a mais
por isso. Basta você
instalar o plug in em seu
navegador_do
computador ou pelo
celular. Saiba mais em
opolen.com.br/larcrianca
feliz

INÍCIO DAS AULAS
Um início das aulas marcado por muita animação e sorrisos
que encantam.
A segunda-feira começou como uma festa, e não poderia ser diferente.
Um cartaz bem grande foi posto nos refeitórios com a frase “Sejam Bem
Vindos” e a partir daí a alegria tomou conta de nossos pequenos.
Aulas de dança para os mais velhos, músicas infantis para os menores e
dinâmicas de educação ambiental do novo Programa EcoLar. Foram
enviados para a reciclagem 360 Kg de materiais recicláveis só nesse mês.
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CRECHE

CENTRO DE
JUVENTUDE I

CENTRO DE
JUVENTUDE II

Início das aulas em 06 de
Fevereiro com
atendimento de 210
crianças e adolescentes

Início das aulas em 06 de
Fevereiro com
atendimento de 240
crianças e adolescentes

Início das aulas em 06 de
Fevereiro com
atendimento de 204
crianças de 0 a 3 anos de
idade

1

App Joyz
Joyz é o novo aplicativo
que ajuda de verdade o
LCF. Basta você baixar o
app! Ao fazer o login,
você já ganha 20 Joyz DE
GRAÇA para começar a
ajudar!
Doe os 20 Joyz iniciais
para fotos da Associação
Lar Criança Feliz!
Saiba mais em
www.joyz.me e baixe o
app:
➡Android:
https://goo.gl/0XCB7a
➡ IOS:
goo.gl/2W3Tau
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INTERCÂMBIO NO LAR CRIANÇA
FELIZ
Esse ano é a vez de México e Bolívia
comporem a equipe do LCF.
No mês de janeiro, iniciamos uma parceria com
a AIESEC em seu Projeto Smarketing. Nos anos
anteriores, recebemos intercambistas do
Marrocos, Colômbia e Turquia. Esse ano, Karen
e Paloma, vindas respectivamente da Bolívia e
México, irão desenvolver ações de marketing e
intervenções com a direção e coordenação.

“Nós nos sentimos realizadas
por poder fazer parte de um
projeto tão bonito como esse”
“Eu concordo muito com a ideia de que a
educação pode transformar. Estou adorando ter
a oportunidade de contribuir para uma
organização preocupada com o
desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes. Quero aprender mais sobre estas
organizações e criar projetos semelhantes na
minha cidade. Muito obrigada pela
oportunidade.” Paloma Vázquez

www.lcf.org.br
www.facebook.com/lcf.org

“Uma das coisas que continuo a aprender nesse
projeto é que o segredo para ser feliz é fazer o
bem para os outros.” Karen Murillo

www.instagram.com/larcriancafeliz

QUERO APOIAR
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