Junho de 2012

LIC Comunicação
Gincana
No dia 21 de junho foi realizada uma Gincana com as crianças com
o intuito de gerar interação entre as turmas.
Dentre as atividades propostas foi realizada, anteriormente, uma
campanha de arrecadação de garrafas pet com a finalidade de
utilizá-las para o plantio de vegetais diversos. No mesmo dia,
recebemos os estudantes da Escola Espro que passaram o dia na
entidade orientando e auxiliando nas atividades. Os alunos
promoveram uma campanha de arrecadação de kits de higiene que
foi entregue as crianças.
Entrega de Kits de Higiene
Após a gincana, no dia 30, houve a premiação por meio de medalhas
das turmas que mais arrecadaram garrafas pet. Agradecemos a todos que colaboraram!
Selo Ambiental

Festa Junina

No dia 13 de junho o LIC foi premiado com o Selo Ambiental,
por ser uma associação amiga do meio ambiente.
As crianças atendidas pelo LIC elaboraram desenhos
relacionados ao meio ambiente para o evento. Houve uma
comissão julgadora que escolheu o desenho da atendida
Gabrielly Kerolainny H. de França para estampar o marca
página entregue como brinde no evento, a mesma foi
premiada com um brinquedo.
O tesoureiro da entidade, Luiz Fernando Barros Onofre,
representou o LIC e recebeu das mãos de Luiza Cordeiro,
organizadora do evento, a premiação.

Dia 28 de junho o Lar da Irmã
Celeste realizou mais uma festa
junina interna para as crianças
atendidas.
As crianças participaram de diversas
brincadeiras e se deliciaram com as
comidas típicas oferecidas!

Daniel (Ass. Social do LIC), Gabrielly e Luiza

Luiza Cordeiro e Luiz Fernando

Marca Página

Palestra – Sustentabilidade
Em comemoração a Semana Mundial do Meio Ambiente, o
Instituto Gerdau, por meio de seus colaboradores, ofereceu
as crianças atendidas do Lar da Irmã Celeste uma palestra
com o tema: Sustentabilidade. O instituto é parceiro da
entidade na construção da área verde e este ano estão
construindo uma estufa para armazenar sementes de
hortaliças, legumes e verduras.

Formatura CLIC
Os atendidos pelo programa CLIC - Criando no Lar da Irmã Celeste
receberam na última semana de junho o diploma de conclusão de curso
referente ao 1° módulo do ano, na qual aprenderam: chocolateria,
confeitaria e artesanato em tecido. Parabenizamos a todos pela dedicação,
carinho e empenho!

Passeio ao Teatro
Dia 22 de junho as 200 crianças atendidas pelo
LIC foram ao teatro Brigadeiro para assistirem a
peça teatral: “Brinquedos em Ação”, a peça é
uma releitura do filme Toy Story e aborda temas
como: bullying, importância da amizade e
trabalho em equipe.
Agrademos a todos os parceiros que
colaboraram doando ingressos para as crianças!

Feijoada Beneficente Só Para Viagem
No mês de junho o Lar da Irmã Celeste promoveu durante quatro
finais de semana sua tradicional “Feijoada Beneficente Só Para
Viagem”. A ação tem como objetivo captar recursos financeiros para
a entidade manter o atendimento de 200 crianças e 75 adultos.
As vendas foram um sucesso! Ficam nossos sinceros
agradecimentos a todos os voluntários que com bastante
disposição e boa vontade colaboram no preparo dos alimentos, as
pessoas que divulgam o evento e ao publico que compra a feijoada.
Nos mês de julho teremos feijoada nos dias 21 e 28, não percam!
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