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CONFIRA O QUE
ACONTECEU NA CFA!

Ao longo de todo o mês de junho, foi trabalhado na Creche Santa Clara um projeto
pedagógico sobre a vida no campo e a vida na cidade. 

A apropriação e a construção de conhecimentos pelas crianças acontecem por meio de
sua participação em diferentes práticas sociais e culturais. Nesse sentido, o Projeto “VIDA
NO CAMPO, VIDA NA CIDADE” foi elaborado seguindo as diretrizes da BNCC para
Educação Infantil, visando proporcionar o desenvolvimento de habilidades e
competências, assim como os valores compreendidos para o desenvolvimento integral dos
nossos pequenos!

Vida no campo X vida na cidade

Confira tudo que aconteceu na Casa nos últimos dias!



Inúmeras propostas foram realizadas durante
a ocorrência do projeto, dentre elas: a
apresentação e a experimentação de
diferentes alimentos, promovendo uma
alimentação consciente e saudável; a
exploração do contato com a natureza,
gerando a noção de respeito ao meio
ambiente; a confecção de diversos materiais
pelos pequenos, valorizando a produção
manual e a coordenação motora...

Piquenique no

parquinho

Releitura da obra, O

Touro de Tarsila de

Amaral em bandeja de

isopor 

Confecção de fantoche

de cachorro papel

representando o animal

da cidade

Roda de conversa

sobre alimentação:

como é a alimentação

no campo e na cidade?

Confecção de uma

vaca onde dela sairá

leite para consumo.

Mão na massa!

As crianças farão bolo

de milho

Algumas das atividades



CFA SOCIAL

Uma vez por mês, a CFA realiza um mutirão de entrega de cestas
básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 Atualmente, atendemos cerca de 45 famílias cadastradas. No mês
de junho, o evento aconteceu no domingo, dia 25. 

Com a chegada da pandemia, havia sido necessário realizar algumas alterações no
procedimento das entregas, que estava sendo realizada em dias úteis. Mas já nesse
mês, essa entrega volta a acontecer aos finais de semana, como de costume, e
seguirá assim até o final do ano.

Nosso mutirão é fruto do trabalho conjunto entre colaboradores e voluntários da
Casa, sempre com muita disposição, carinho e comprometimento! Por isso,
oferecemos nosso muito obrigado a todos que contribuem com nossas atividades.

Para dar continuidade a este trabalho e atender ainda mais, precisamos da sua
ajuda! Você pode contribuir com o mutirão da Casa de Francisco de Assis de
diversas formas: doando alimentos não perecíveis, com doações em dinheiro de
qualquer importância, se voluntariando para trabalhos na instituição... Entre em
contato conosco!

MUTIRÃO DE CESTAS BÁSICAS



Nas últimas semanas, demos
continuidade a entrega dos
370 cobertores que aquecerão
os corações de centenas de
pessoas em situação de rua,
adquiridos a partir da nossa
campanha.

Mais uma vez, em parceria com
o grupo @mosqueteiros.rj, as
doações foram entregues
diretamente aos moradores de
rua no centro do Rio.

CAMPANHA DE COBERTORES

É a partir da sua ajuda e doação que a CFA pode oferecer os serviços de
assistência social e caridade que desenvolve, trabalhando pela
construção de um mundo mais fraterno!

BRECHÓ CHIQUE
Salve a data!



NOSSA VAKINHA ONLINE CONTINUA
RODANDO! CONTRIBUA!
Nossa campanha de arrecadação de doações para reforma do nosso telhado ainda está no ar!

Para doar, é muito simples e rápido. Basta clicar no link: https://nova.kickante.com.br/l/estamossofrendo  
escolher o valor desejado e, pronto, você já estará contribuindo muito para melhorar a qualidade de vida de
todos os colaboradores, voluntários e das nossas crianças.


