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Bazar Limpa a Casa

Vamos colaborar e fazer as doações!
Sabe aquela faxina geral? Então, chegou o momento de limpar os armários, a casa, pedir para 
os vizinhos, amigos e familiares para que pratiquem o desapego fazendo doações de brinquedos, 
livros, roupas, objetos pessoais, enfim, tudo o que não é mais utilizado por vocês, mas que 
poderá ser útil a outras pessoas. 

Fale com seu filho e façam juntos a separação das doações para o Bazar Limpa a Casa. É 
necessário que as crianças entendam e saibam descartar brinquedos, roupas e sapatos que não 
usam mais. A prática do desapego é algo que pode ser conversado em casa com os filhos, levando 
a criança a entender que os brinquedos e roupas que ela não utiliza mais poderão ser doados e 
servir para outras crianças. Pratique a solidariedade e a cidadania e faça as doações!

Como colaborar?
- Divulgação: informe aos parentes, amigos e funcionários sobre o Bazar, 
13 de abril, das 9h às 12h na FourC. 
-Doação: consiga doações também dos parentes e amigos. Façam de suas 
casas um ponto de doação.
-Compra: venha em um dos dois dias (Bazar ou Pré-Bazar) para comprar. 
Temos peças excelentes e esta atitude é um bom exemplo para os filhos, 
pois ensinam a eles sobre a reutilização, um hábito muito importante nos 
dias de hoje.

Para organizar as roupas doadas ao 
Bazar precisamos de muitas araras e 
cabides. Quem tiver em casa, conhecer 
alguém que possa emprestar ou doar 
araras e cabides, por favor, pedimos que 
encaminhe para a Escola. Os materiais já 
estão sendo recebidos e, se foram 
emprestados, serão devolvidos após a 
realização do Bazar. Contamos com a 
sua colaboração!

Precisa-se de cabines e araras!

Faça sua parte!
Haverá oportunidade para que todos possam 
colaborar no Bazar. Precisamos da colaboração dos 
pais para a separação e organização dos materiais 
doados.

Os pais poderão colaborar na separação das 
doações nos horários:

Segundas, quartas e sextas-feiras 8h às 10h 
10h às 12h 
14h às 16h 
16h às 18h 
18h às 19h 

 
No dia 12/04/2013 

(Pré-Bazar aberto somente aos Pais 
FourC e funcionários)  

8h às 17h 

18h30 às 19h30 

 
No dia 13/04/2013 

(Bazar aberto à comunidade) 

8h30 às 12h 
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