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

Vídeo Institucional
O
novo
vídeo
institucional foi uma
singela
homenagem,
produzida e editada por
voluntários, após um dia
de registros em nossas
três unidades.
Nosso
agradecimento
especial a Gercio Tanjoni
e Renato Zerlotti Dias!
Assista o vídeo em nosso
canal
no
YouTube:
http://www.youtube.com
/watch?v=I5tnwWPDSLw
com.br

FESTA DE CARNAVAL
Em nossas três unidades, foi o momento dos foliões usarem toda a sua
criatividade para fazer uma grande festa com fantasias de carnaval e muita
alegria.
A magia do carnaval não está na celebração em si, mas na capacidade de
esquecer as frustrações e comemorar as coisas boas que nós já temos.
Desejamos que a alegria do carnaval dure o ano inteiro!

Ação e Cidadania

PROGRAMA ECOLAR
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

RECICLAGEM

POMAR
URBANO

Início das atividades
semanais de educação
ambiental no Centro de
Juventude II

Coleta de cerca de 320
KG de materiais
recicláveis destinados e
transformados em
materiais para higiene
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Automatização da
irrigação com a captação
da água de chuva e
plantio de novas mudas
árvores frtíficar nativas e
irrigação

A convite da TV Câmara
de São Paulo, foi gravado
no dia 06/04, o Programa
Ação e Cidadania, com a
participação especial do
presidente da insituição,
do diretor de uma das
unidades e de um de
nossos atendidos.
O programa irá ao ar no
dia 22/05 na TV Câmara
SP.
Saiba mais em:
http://www.camara.sp.go
v.br/tvcamarasp/progra
ma/acao-e-cidadania/
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SHOW DE TALENTOS DO LAR
CRIANÇA FELIZ
O tema de março foi “O Mês da Mulher”
Teatro, dança, poesia, música, show de bonecos
e muito mais. Essas foram algumas das atrações
organizadas e apresentadas pelas crianças e
adolescentes dos Centros de Juventude.
Foi um evento de descobertas e revelações de
aptidões, contagiado por um clima de
cooperação e de muita felicidade.
O mês de maio terá uma nova edição do show!

PASSEIO AO PARQUE DA
MÔNICA
A magia da turma da Mônica de uma forma
nunca antes vista por nossas crianças. Em um
passeio que contou com 10 ônibus cheios com
capacidade para 46 lugares. Tudo oferecido de
forma gratuita.
As crianças puderam aproveitar a Roda Gigante
da Turma, Casa da Mônica, Quarto do
Cebolinha, Piscina de Bolinha do Cascão,
Cozinha da Magali e todas as outras atrações
que o parque oferece.

www.lcf.org.br

“A oportunidade de acesso ao parque foi um
momento ímpar e de muita alegria, expressa
nos sorrisos e nos olhares de muita gratidão.”
Mario Martini - Diretor de Projetos Sociais

www.facebook.com/lcf.org
www.instagram.com/larcriancafeliz
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