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

Festas Julinas

NOVA PADARIA ARTESANAL
Quem não gosta de fazer um bolo no meio tarde e ainda se deliciar com ele
na hora do lanche?

Julho foi um mês cheio
de
festas
e
comemorações típicas.
Nossas
crianças
e
adolescentes
se
prepararam
para
apresentações e muita
diversão
nas
festas
organizadas em nossas
três unidades. Dia 03/07
a festa aconteceu no
Centro de Juventude I,
dia 05/07 na Creche e
dia 07/07 no Centro de
Juventude II.

Nossa Padaria Artesanal foi oficialmente inaugurada e nossos pequenos já
estão aprendendo muito nas aulas de culinária.
Os novos fornos já estão em pleno funcionamento desde agosto. Além das
oficinas de culinária realizadas com as turmas, eles servem de apoio à
cozinha para o preparo das refeições diárias e substituição de alimentos
industrializados. São preparados bolos, pães, tortas, pizzas e carnes diversas
(frango, peixe, linguiça, costela e muitas outras).

PROGRAMA ECOLAR
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

RECICLAGEM

POMAR
URBANO

Novas atividades
semanais de educação
ambiental no Centro de
Juventude II

Coleta e destinação de
cerca de 320 KG de
materiais recicláveis e
início do planejamento
para a compostagem

Plantio de novas mudas
de árvores frutíferas
nativas de mata atlântica

Urbano.
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Bingo Beneficente
O 36° Bingo Beneficente
da
Associação
Lar
Criança Feliz ocorreu no
dia 08/07 durante a
Festa
Junina
do
Condomínio
Espaço
Raposo. O evento contou
com ótimas prendas
doadas
por
nossos
parceiros. No final, o
bingo foi um sucesso, e
toda a arrecadação do
evento foi revertida para
mais de 700 crianças e
adolescentes.
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NOVO VÍDEO DO APP JOYZ
Já conhece o trabalho do Lar Criança Feliz?
São mais de 700 crianças e adolescentes
atendidos diariamente.
Quer nos apoiar, mas ainda não sabe como? É
simples!
Basta você baixar o app Joyz! Ao fazer o login,
você já ganha 8 Joyz de graça para começar a
ajudar.

LIVRO FOI DIFÍCIL, MAS EU
CONSEGUI - NADYR GERARDI

Assita o vídeo em https://goo.gl/axHB9x e veja
um pouco mais do nosso trabalho e como é
fácil ajudar.

Aos 93 anos, Nadyr Gerardi, nossa eterna
associada, resolveu publicar o livro que
escreveu sobre a sua vida e realizar um de seus
maiores sonhos. E como um de seus últimos
desejos, decidiu reverter a venda ao Lar
Criança Feliz.
Adquira já o seu e faça parte do futuro de mais
de 700 crianças e adolescentes!
Os exemplares impressos estão disponíveis no
Instituto Espírita de Educação – IEE (R. Prof.
Atílio Innocenti, 669 – Vila Nova Conceição, São
Paulo) e no site da Editora Livrus.

www.lcf.org.br

A versão eBook está disponível nas
plataformas: Amazon, Google Play, Apple
iBooks, Kobo, Wook, Saraiva e Livraria Cultura.

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

QUERO APOIAR
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