
2º semestre
de 2019

Acontece no 

DESAFIOS
SUPERADOS!



Conheça nossos Patrocinadores



AGOSTO

Implementação de 2 novos projetos 
incentivados: Corpo e Mente em Movimento 
com oficinas de Aikido e Futebol e o Projeto 
Recuperação e Aprendizagem com Oficinas 
Criativas de matemática e português.

10x23=?
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AGOSTO

Jantar do LAR • 
Nossa 5ª edição 
aconteceu no Due 
Cuochi Morumbi e 
contou com prêmios 
incríveis arrecadando 
mais de 1 milhão de 
reais para Projetos 
de 2020.

2019



AGOSTO

Encontro das professoras do CEI 
e a mediadora Sandra.



SETEMBRO

Coro do LAR no 
evento Samsung 
Volunteer e também 
nos 30 anos da FedEx.



SETEMBRO

Sábado Cultural! A convite da 
Bloomberg fizemos uma visita guiada na 
36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão.



SETEMBRO

A Raízen foi no LAR 
e colocou a mão 
na massa: pintura e 
manutenção da horta. 
OBRIGADO!



SETEMBRO

Dia de passeio especial 
durante o Torneio Indoor na 
@sociedadehipicapaulista.
A Turminha do CEI passou
a manhã se divertindo
e tiveram a oportunidade
de andar de pônei 
e brincar juntos! 



SETEMBRO

Apresentação do Coro do LAR no 
encerramento da Conferência 
Global da Wial. 

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=h1FozV7cCQY&feature=youtu.be


OUTUBRO

Emocionante! 
Richard nosso aluno 
da oficina de Xadrez 
conquistou o 2º lugar 
em sua categoria no 
Campeonato 
Paulista Escolar!



OUTUBRO

Participamos do Programa Funcionário 
Apresenta do Instituto Credit Suisse e fomos 
uma das 15 instituições mais votadas para 
receber o aporte de 15 mil reais e realizar nosso 
projeto de melhoria de acústica e projeto de 
alimentação consciente.



OUTUBRO

Sempre aprendendo mais. A Pedagoga 
Liamara realizou um encontro com as 
professoras do CEI sobre a construção 
de relatórios.



OUTUBRO

A Semana da Criança passou e aqui no 
CEI foi repleta de diversão, com teatro, 
amarelinha africana e sorrisos e as 
crianças também foram visitar o campo!



NOVEMBRO

Saúde bucal • O CEI recebeu a visita 
muito importante da UBS Umuarama.



NOVEMBRO

Camerata do LAR faz participação 
especial na entrega do Troféu Farma 
2019 da Novartis. 

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=L8glT0MvVL8&feature=youtu.be


NOVEMBRO

Passeio Show de Bola 
no Museu do Futebol 
no Estádio Pacaembu.



NOVEMBRO

Le Cordon Bleu São Paulo ensinou para 
nossa equipe da cozinha 3 receitas para 
variação em nosso cardápio e teve oficina 
de pizza para os jovens do Projeto.



A Camerata do LAR 
por aí! Empresas 
contratam a Camerata 
do LAR para tocar e 
emocionar a todos:

• Dia de Doar pela PLKC Advogados.

• Missa da Universidade São Judas

• Jotacom

• Bexs Banco

• CSU 

• Banco Pan

DEZEMBRO



DEZEMBRO

Dia Internacional 
do Voluntariado 
especial • A Raízen 
se dedicou e realizou 
um dia cheio de 
sorrisos no LAR.



DEZEMBRO

Turma da oficina de futebol assistiu 
jogo no estádio do Morumbi com os 
alunos do Clube Pinheiros!



DEZEMBRO

REALIZAÇÃO DE UM SONHO! 
Nossos alunos se apresentaram dia 14/12 na 
Sala mais importante de concertos da 
América Latina: Sala São Paulo. O espetáculo 
uniu todas as oficinas do Projeto de 
Contraturno e foi INESQUECÍVEL.

Veja matéria completa 
do Domingo Espetacular

https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/jovens-carentes-realizam-sonho-e-tocam-na-sala-sao-paulo-05012020


DEZEMBRO

Mais fotos desse grande 
dia para o LAR na Sala 
São Paulo!



DEZEMBRO

Natal do LAR • Dia de teatro, 
pintura, troca de muito 
carinho, risadas e presentes.



O que nos espera?
Este será o ano para amadurecer os dois mais 
novos projetos incentivados e, junto de nossos 
professores e alunos, pensar tudo o que podemos 
melhorar no LAR para irmos ainda mais longe.
Aqui no LAR é assim: planejamento para alcançar 
um impacto positivo e de qualidade em nossa 
comunidade.

www.bencaodivina.org.br@lardabencao

http://www.bencaodivina.org.br/
https://www.instagram.com/lardabencao/



