
Acontece 

Compartilhamos com você algumas atividades e conquistas deste pri-
meiro semestre do LAR. Fiquem de olho, pois o 2º semestre será repleto 
que novidades e realizações: 2 novos projetos incentivados serão imple-
mentados!

JANEIRO
REFORMA DO LAR
A partir da captação de R$ 34.925,00 via crowdfundig e investimento próprio, 
realizamos melhorias na circulação de ar e iluminação do Projeto além de transformar 
uma das salas do CEI para receber uma turma de berçário e reformar a cozinha.

no
1º semestre de 2019
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Assista nosso novo vídeo institucional,
CLIQUE AQUI: http://bit.ly/videoLAR2019
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FEVEREIRO
RETORNO DAS AULAS
Para o CEI, estes primeiros meses do ano são de adaptação para os novos alunos que 
estão chegando no LAR. Se acostumando com novos rostos e nova rotina.
Para o Projeto além do retorno de nossas tradicionais oficinas, também introduzimos 
o teatro e aula de criatividade. 

REUNIÃO DE PAIS
Este encontro é importante para compartilharmos o planejamento anual do LAR, 
nossas metas e objetivos. Valorizamos a aproximação das famílias para entendermos 
suas necessidades e também contarmos com seu apoio.

SAÍDA CULTURAL >
Recebemos do Instituto Credit Suisse 20 ingres-
sos para assistir o concerto na Sala São Paulo da 
Orquestra Sinfônica da USP, regida por Tobias 
Volkmann, nossos alunos da Camerata puderam 
aproveitar uma manhã diferenciada.

LEITURAS E 
BRINCADEIRAS >

< ARTES
Na oficina de criatividade os alunos criaram 
máscaras para o Carnaval.
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MARÇO (1)
TORNEIOS DE XADREZ
Neste primeiro semestre os alunos de Xadrez do LAR tiveram diversas oportunidades 
de participação de torneios. Para isso, contamos com o envolvimento dos pais, que 
estão participando destas saídas e apoiando seus filhos. Algumas fotos abaixo.

CURSO CULINÁRIO >
Maria, uma das cozinheiras do 
LAR participou do Curso Apro-
veitamento total dos Alimento 
na Cookit, apoiando ONG Mães 
Solidárias Santa Cruz.

Torneio de Alphaville

Torneio Adulto
Esporte Clube

Pinheiros

Torneio no Esporte Clube Pinheiros
Torneio Colégio Benjamin Constant
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MARÇO (2)

< SAÚDE BUCAL
Recebemos no CEI a visita 
da dentista da UBS Jardim
Umuarama. 

< CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS
A oficina de criatividade propôs dar nova vida a 
antigas camisetas dos alunos.  

GREEN NATION >
Evento gratuito no Ibirapuera que procura 
fazer todos repensarem sobre nossas atitu-
des e seus impactos no meio ambiente. 

< VISITA À USJ MOOCA
Alunos do Lab LAR foram conhecer e aplicar 
seus aprendizados da oficina maker.

ABRIL (1)
MÚSICA NO CEI >
O professor Hugo de musicalização 
esteve com as salas do CEI propondo ativi-
dades para toda a turma!

CONTINUA >
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ABRIL (2)

< AULA DE PÃO RECHEADO
Pensando em diversificar nossas receitas 
para lanches e eventos, a voluntária Teca 
ensinou nossa equipe uma receita delicio-
sa de pão recheado.

TORNEIOS DE XADREZ 
Participação Torneio Xadrez ECP e no Colégio Santa Cruz

INÍCIO DO PROJETO 
SEMENTEIRA >
Colocando em pauta com os alunos e 
alunas do Projeto sobre a sexualidade, 
Sandra abriu um canal de conversas em 
grupo sobre o tema, com alunas e alunos 
do projeto e também seus responsáveis.

PÁSCOA NO LAR >
O escritório Pinheiro Neto Advogados 
deixou a semana de páscoa do LAR mais 
alegre! Obrigada!

< SEMANA DAS BOAS AÇÕES
Organizado pelos alunos, eles fizeram campa-
nha para arrecadar dinheiro para preparação de 
um café e doação de roupas para entrega dos 
kits pessoalmente para as pessoas em situação 
de rua próximo ao LAR.

ENTREGA DOS LACRES >
Nossos alunos se envolveram na campanha do 
lacre e entregaram para as Mães Solidárias.
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MAIO
AIKIDO NO LAR
Apresentação da modalidade esportiva que será oferecida pelo Projeto Incentivado 
“Corpo e Mente em Movimento” através da Lei do Esporte a partir do mês de agosto.

< BAZAR DIA DAS MÃES
Mais um evento para comunidade: roupas, 
itens de casa e cozinha, brinquedos e muito 
mais a preços acessíveis em prol do LAR.

JUNHO (1)
CORO DO LAR NA USJ >
O coro do LAR foi convidado para participar da 
Missa de Inauguração da Universidade São 
Judas Santana. Uma honra fazer parte deste 
momento.

REUNIÃO GERAL RECITAL >
Nosso espetáculo de final de ano será realizado 
pela primeira vez na Sala São Paulo, e estamos 
contando com uma equipe de oficineiros unida e 
alinhada para fazer este dia inesquecível!
Salve a data:   14 de dezembro de 2019 
as 11h00 na Sala São Paulo – Gratuito.

CONTINUA >
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Agradecemos o seu apoio e convidamos você a estar mais próximo do nosso trabalho.

Navegue em nosso site desenvolvido pela Jotacom para 
conhecer todas as empresas que nos apoiam e patrocinam 
cada um de nossos projetos:

www.bencaodivina.org.br

CAMPANHA DO AGASALHO >
Recebemos mais um ano da Campanha de Aga-
salhos da ONG Mães Solidárias a doação de 
casacos para todos os alunos do Projeto.

ARRAIÁ DO LAR
Mais um evento de sucesso do LAR, a Festa Junina foi uma alegria e só, com comidas 
saborosas, Bingo com prêmios incríveis e brincadeiras típicas. A participação e envolvi-
mento das famílias de todos os alunos é o que torna este evento tão incrível!

< SAÍDA LAB LAR SANTOS
Os alunos colocaram a mão na 
massa e passaram o dia no LAB de 
Santos executando os projetos 
desenhados em sala de aula.

< JORNADA PEDAGÓGICA
Nossas professoras participaram da Jornada reali-
zada pela DRE e os resultados foram positivos, elas 
constataram a melhoria já materializada nas discus-
sões e apresentações realizadas. Reforçando nosso 
papel de transformar a sociedade a partir de uma 
educação infantil de qualidade.

JUNHO (2)

http://bit.ly/videoLAR2019


