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Alunos visitam entidades

para entrega das doações

Na entrega das doações dos materiais adquiridos com a arrecadação do 
Bazar Limpa a Casa, os alunos puderam vivenciar a prática da cidadania na 
comunidade. As instituições beneficiadas foram escolhidas pela Associação 
FourC, na primeira reunião do ano. 

Alguns alunos acompanharam a diretora da Escola, Ms. Ana Cristina para 
a compra dos materiais. Na aquisição dos produtos, os alunos foram 
incentivados a relacionar quantidade, qualidade e custo. Além da 
matemática e os cálculos, os estudantes tiveram a experiência de ir às 
compras. 

Entrega
Materiais comprados, o próximo passo foi separar e carregar até o ônibus 

para a visita às instituições. Durante a visita, os estudantes apresentaram 
danças, músicas, contaram histórias e puderam vivenciar uma realidade 
nova para a maioria deles. No Lar Santa Luzia, os exemplos de superação e 
determinação emocionaram os alunos. Ao chegarem ao local, os estudantes 
ficaram surpresos com os trabalhos artesanais realizados pelos deficientes 
visuais.

Para retribuir o carinho e atenção dos alunos, as crianças das creches e as 
pessoas atendidas pelas entidades também entregaram cartões e fizeram 
apresentações culturais.

“Entregamos ventilador, 
produtos de limpeza e outros 
materiais. Lá é um abrigo de 
idosos. Eles adoram visitas”, 
Gabriela Jodas Salgado

“Cantamos e lemos para eles. 
Eles são bem idosos e ficaram 
felizes em conversar com a 
gente”, Nicholas Toniolli
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Turma Primário II A Primário II B Primário II C 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Data 08/04 08/04 09/04 10/04 10/04 15/04 15/04 
Local Vila 

Vicentina 
Lar dos 
Desamparados 

Lar Santa Luzia 
para Cegos 

Creche 
São Judas 
e São 
Dimas 

Pingo de 
Gente 

Monteiro 
Lobato 

Nossa 
Criança 

Doação Produtos de 
higiene 
pessoal, 
lençol, 
travesseiros, 
fronhas e 
ventiladores 
de teto 

Travesseiros, 
cobertores e 
faixas curativas 

Multiprocessador, 
centrífuga, 
ventiladores de 
teto e material 
de limpeza 

Lençóis 
para 
colchonete 

Colchonetes Material 
de 
limpeza 
e 
colchões 

Lençol e 
cobertores 
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“Cantamos e lemos livro. Eles adoraram. Os idosos arrumam 
os quartos e ajudam uns aos outros”, Laura Souza Silva 
Santos
“Eles foram mostrando os lugares para nós e acabamos 

conhecendo o Lar todo. Eles gostam de conversar. Foi muito 
legal”, Maria Fernanda de Oliveira Souza

“As crianças ficaram 
muito felizes. Levamos 
lençol. Lemos e 
apresentamos uma 
música e eles cantaram 
duas músicas”, Heloísa 
Vono Coube
“Adorei a experiência. 

Foi muito bom colaborar 
com as crianças”, Luiza 
Pagliaricci

“A gente entregou cobertores e 
travesseiros. Eu fui com a turma 
do 9º ano. Foi muito legal, uma 
experiência ótima. Nós lemos um 
livro e cantamos uma música. 
Depois eles fizeram uma música 
de agradecimento”, Bruna de 
Mello F. Biondo

“Foi muito legal levar as doações na 
creche. Eles ficaram super felizes. Fizemos 
apresentações para as crianças e eles 
adoraram. Foi muito bom ver que nós 
contribuímos com a creche”, Lucedia Melo 
Nogueira
“Adorei conhecer a creche, falar com as 

crianças e brincar com elas. Foi um dia 
super legal. Foi gratificante ver que 
conseguimos ajudar eles”, Mayara C. P. 
Santos

“Doamos edredons e outros 
materiais que eles pediram. Eles 
gostaram e como forma de 
agradecer eles cantaram uma 
música para nós. Todos os anos 
fazemos essa ação de cidadania 
com o dinheiro do Bazar”, Pedro 
Pincelli Mejuto 
“Apresentamos uma música (em 

inglês e português) e o livro em 
português”, Pedro Henrique 
Barbieri Horikawa

“Doamos produtos 
de limpeza e higiene. 
Como forma de 
agradecimento, eles 
fizeram uma 
apresentação sobre 
quem era Monteiro 
Lobato”, Luis 
Expedito Sabage
“Lemos um livro e 

dançamos uma 
música. Adorei a 
experiência de ver 
outro ambiente”, 
Enzo Gomes Dias

“Ficamos impressionadas como eles sabem mexer no computador e a habilidade deles em fazer artesanato sem se 
machucar”, Maria Fernanda Antunes de S. Freitas

“Entregamos as doações e eles ficaram super felizes. Tem uma moça que estava participando do concurso do Braile e ela 
nos ensinou”, Clara Seniciato Zago

“Cantamos várias músicas. E eles falaram que dia 17 de maio eles virão na FourC apresentar um teatro para nós. Eles 
estão construindo uma cozinha adaptada para eles e doamos materiais para ajuda-los”, Natalia de Almeida Salles Guedes
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