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

Novo App Evoluz
Evoluz é um aplicativo feito
especialmente para tornar
o dia de cada usuário
melhor através da paz
interior
e
equilíbrio
espiritual. O resultado das
assinaturas no APP são
convertidos em doações
para a Associação Lar
Criança Feliz.
Baixe o app para Android
agora
mesmo
em
goo.gl/owZobW
Saiba
mais
em
www.appevoluz.com.br

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Cada detalhe do nosso planeta é único e insubstituível.
O verdadeiro significado da preservação da natureza é a nossa preservação.
Durante a Semana do Meio Ambiente foram realizadas diversas atividades do
Programa EcoLar.
Apresentamos o resumo do que foi desenvolvido durante esses cinco dias.

PROGRAMA ECOLAR
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

DESENHOS E
PARÓDIAS

PLANTIO DE
MUDAS

Circuito nas estações de
Reciclagem, Captação de
Água de Chuva para
irrigação e Pomar Urbano.

Concurso de desenhos do
mascote do programa e
apresentação das paródias
sobre sustentabilidade.

A última ação do programa
foi o plantio de oito novas
mudas de árvores frutíferas
nativas da Mata Atlântica.
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Ação e Cidadania
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 instituição,
do diretor de uma das
unidades e de um de nossos
atendidos. O programa
estreou em 29/05 às 14:30
na TV Câmara SP (Canal
61.4 ou 7 na NET) e foi
reprisado durante toda a
semana.
Assista
o
programa
completo no YouTube em
https://youtu.be/TEo5z0rC
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ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS
Transformando vidas desde 1978.
No dia primeiro de Junho completamos 39 anos de
uma história de amor e transformações!
São mais de 700 crianças e adolescentes
beneficiados por programas socioeducativos em
nossas três unidades. Trazendo esperança para
esses jovens que serão o futuro do nosso país.
Parabéns para todos os colaboradores, voluntários,
associados, parceiros e todos os envolvidos com
nossa causa.

NOVAS INTERCAMBISTAS
Durante junho e julho, em parceria com a AIESEC no
Mackenzie, recebemos quatro intercambistas
vindas da Colômbia e Turquia para o Projeto Gira
Mundo.
Ana María (21), Angye Fernanda (22) e Paola
Elizabeth (23) da Colômbia e Pınar Aktaş (21) da
Turquia, chegaram no dia 19/06 e ficaram até o final
de julho envolvidas em uma série de atividades de
intercâmbio cultural e ensino do idioma para nossas
crianças e adolescentes.
Foram semanas de muito aprendizado e troca de
experiências.

www.lcf.org.br

Agradecemos a todas as intercambistas por esse
período e deixamos nossas portas abertas!

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

QUERO APOIAR
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