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A FourC agradece a todos pelo sucesso do VI Bazar Limpa a Casa, afinal tudo aconteceu graças ao empenho, 
comprometimento, dedicação e colaboração dos voluntários, que estiveram presentes desde a organização até a 
realização do Bazar. Os pais, através da colaboração, demonstraram aos filhos exemplos reais de cidadania.

Foram realizados dois momentos do Bazar Limpa a Casa: o Pré-Bazar (12/04) onde os pais, colaboradores e alunos 
puderam fazer suas compras; e o Bazar (13/04) aberto ao público. Nos dois momentos, todo o trabalho realizado foi 
feito por voluntários.  E, graças a essa equipe, que o ginásio ficou lotado e as 9.285 peças foram organizadas e 
etiquetadas para o Bazar. Durante um mês aproximadamente, pais e colaboradores estiveram na Escola às segundas, 
quartas e sextas-feiras separando, precificando e organizando as doações. 

Alunos, pais e colaboradores 
arregaçaram as mangas e ajudaram 
a organizar todas as doações no 
ginásio para dar início ao 
Pré-Bazar.

Esse foi um momento liberado para que 
pais, alunos e colaboradores FourC fizessem 
suas compras.

“Para ajudar no Bazar nós 
passamos de porta em porta no 
condomínio da Júlia, uma amiga 
nossa, e conseguimos arrecadar R$ 
212,05 e alguns livros. Trouxemos 
as doações e o dinheiro para a Miss 
Ana Cristina e ela deu para o 
Bazar”, Lucedia Melo Nogueira, 7º 
ano
“As pessoas acreditaram na gente 

e colaboraram. Foi muito bom”, 
Mayara C. P. Santos, 7º ano

Evento contou com a doação de mais de 9 mil peças e uma 
arrecadação de aproximadamente R$ 32,6 mil

Pré-Bazar

continua...



O Bazar
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Conhecido na região, o Bazar Limpa a Casa promovido pela 
FourC, atraiu mais de 400 pessoas. As três primeiras mulheres 
da fila de espera estavam em frente a Escola desde às 2h30 
para garantir o primeiro lugar. “Já viemos outros anos e 
realmente o Bazar é muito bom. As roupas e sapatos têm bom 
preço e qualidade, sem contar que o dinheiro é utilizado para 
ajudar outras pessoas que precisam. Vale a pena esperar para 
participar. Este ano chegamos de madrugada e ficamos aqui 
em frente no carro, esperando amanhecer. Assim, garantimos 
o primeiro lugar na fila”, contou Diva que estava 
acompanhada das amigas Rosa e Fátima.

Outro que levantou cedo para garantir as 
compras no Bazar foi o senhor Valdomiro. 
Ele contou que chegou às 4h30. “Eu e a 
minha família fazemos compras aqui no 
Bazar. É muito bom. A gente ganha no 
preço e ainda ajuda a Escola a contribuir 
com as entidades que precisam de 
ajuda”, disse.

“No ano passado vim com minha filha. Este 
ano ela não pode vir, mas guardei dinheiro já 
esperando o Bazar. Todo mês guardei um 
pouquinho. É muito bom, comprei roupa para 
mim, para minha neta e até achei uma panela 
de arroz. Adorei a iniciativa da Escola: eles 
ajudam a gente e as entidades da cidade. É 
um exemplo de solidariedade”, comentou 
Ivone Cunha

continua...



Doações 6º Bazar Limpa a Casa:

Masculino...................................................1.477
Infantil.......................................................1.535
Feminino.....................................................3.646
Sapatos.........................................................956
Utilidades......................................................459
Diversos (R$1,00)..........................................1.184        
Leilão.........................................................28 
Total de peças doadas..................................9.285             
d
Total de arrecadação com as vendas: R$ 32.692,05

Total de gastos com a compra de itens pedidos pelas 
instituições: R$ 13.553,10
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Resultado

9ºAno

Aprendizado

Agradecimentos
Com toda essa participação e colaboração, o resultado não 

poderia ser diferente: uma arrecadação de  R$ 32.692,05 que 
foi encaminhada à Associação FourC para que os alunos 
pudessem vivenciar o senso de comunidade e ampliar a visão 
de mundo, sentindo-se colaboradores e agentes ativos nas 
ações de cidadania. 

E, como tudo é um aprendizado, durante o Bazar o aprender 
começou com a prática do desapego para as doações, depois 
o trabalho voluntário na separação das peças até a 
arrumação do Bazar e, enfim, a contagem final da 
arrecadação. 

A todos os voluntariados, pais e aos membros da 
nova diretoria da Associação 4C Comunidade, a 
FourC agradece pelo apoio, pela dedicação, pela 
participação e pelo exemplo de cidadania!

Os alunos do 9º ano venderam bolo e café durante o Bazar 
Limpa a casa. O dinheiro arrecadado será revertido para a 
Celebração de Encerramento.
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