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AS ÚLTIMAS
SEMANA NA
CRECHE
Confira tudo que aconteceu na Creche Santa Clara nos
últimos 15 dias.

Dia de quem cuida de mim
Nas últimas semanas a Creche Santa Clara esteve em festa para homenagear quem cuida
dos nossos pequenos. As turmas de Maternal I e II e Pré I e Pré II presentearam as
mamães e responsáveis com uma manhã cheia de afeto em comemoração ao Dia de
quem cuida de mim. Os alunos apresentaram músicas que ensaiaram especialmente para
essa data e realizaram pinturas de quadros em conjunto!
O envolvimento da família no processo de educação formal dos alunos é muito
importante, pois cria um senso de comunidade poderoso que ajuda a garantir aos
pequenos um processo de escolarização saudável. Esse tipo de atividade fortalece a
afetividade entre as crianças e seus responsáveis, além de funcionar como uma
demonstração de reconhecimento e gratidão pelo trabalho e dedicação de quem cuida.

Início do projeto Bolsa de leitura
Formando futuros leitores
Nesta semana demos início ao circuito da

COMO FUNCIONA?

Bolsa de Leitura! Quer saber mais sobre o
projeto?
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para casa. Legal, né?

Esse tipo de atividade, além de exercitar a leitura da criançada, estimula também o senso de
socialização e ensina sobre responsabilidade. Afinal, a bolsa, os livros, o caderno e as histórias são
compartilhados por todos! Por isso, é muito importante a participação de toda a família nessa
aventura, garantindo que os materiais voltem em bom estado para serem utilizados pelos amigos
de turma.
A finalização do projeto acontecerá após a bolsa viajar na casa de todos os alunos.
E aí, já estão ansiosos para ver os resultados desses registros?

E+

Projeto ECOPET
Agora a CFA é ponto de arrecadação de tampinhas e lacres
Também nessa semana, inauguramos nosso posto de arrecadação de tampinhas de
plástico e lacres, contribuindo com o trabalho da ONG Ecopet.
Você já parou para pensar para onde vão as tampinhas e lacres das garrafas e latas que
utilizamos, após o seu descarte? Pois é! Normalmente eles se transformam rapidamente
em lixo, podendo ser altamente poluentes para o meio ambiente.
Mas já pensou se essas tampinhas e lacres, que vão direto para a lixeira, se tornassem
aliados na garantia de uma melhor qualidade de vida para os bichinhos? Essa é a ideia!
Reciclar e, ao mesmo tempo, ajudar os animais. Genial, né?

Funciona da seguinte forma: a instituição recolhe e recicla tampinhas de plástico e lacres de
latinhas, e, com o dinheiro arrecadado, paga pela castração de inúmeros cães e gatos. Uma
dobradinha altamente sustentável!
Você costuma mandar suas tampinhas e lacres diretamente para o lixo? Ao invés disso, mande para
a Casa! Na entrada da instituição é possível encontrar uma caixa para arrecadação. Por aqui,
faremos a separação necessária dos materiais e encaminharemos para o Projeto Ecopet.
O compromisso com o meio-ambiente e com a defesa dos animais é um de nossos valores
fundamentais! Vamos nessa juntos?

Gostou de conhecer mais de perto o trabalho da nossa creche?
Voltamos em 15 dias com mais atualizações!

JÁ DEU UMA KICKADA NA NOSSA
VAQUINHA ONLINE?
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.

