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*Estes são J.V e R.P, eles têm 6 anos.

Quando falamos em dar todo
o suporte necessário para as
nossas crianças, estamos
falando em todos os sentidos.
nos pequenos e nos grandes
detalhes.
Aqui estamos suscetíveis a
receber crianças com PCD
(pessoas com deficiência), e é
por isso que estamos levando
para frente o projeto de
melhoria da acessibilidade e
segurança do do Lar Infantil
Chico Xavier.

Vamos ver
como isso
vai
funcionar?

"A ideia do projeto é melhorar
nossos equipamentos e instalações
para a assegurar cada vez mais a
nossa capacidade de acolher
crianças com PCD e garantir a
segurança dos funcionários e
crianças. "
-Sylvio Petrus.

Estamos buscando
melhorar nosso sistema
de câmeras, extintores,
para raio e
modernização dos
portões. Para que além
destes objetivos
principais, nós possamos
proporcionar uma boa
segurança, uma boa
internet e um circuito de
TV interno por todo o
larzinho.
Tudo isso agrega na ação de
segurança patrimonial do larzinho,
que protege não só os funcionários
e crianças que convivem aqui, mas
também a nossa estrutura física e
todas as pessoas que passarão por
aqui um dia.

Passeio pesque -pague
Na penúltima segunda do mês, 25,
as crianças foram levadas a um
pesque-pague localizado em
Taguatinga. E só pelas fotos, não
precisamos dizer muita coisa.

Piscina, piscina, piscina...
Além deste passeio, na semana anterior
as crianças tiveram mais um dia de
piscina proporcionado pela
colaboradora Mônica, professora da
escola Metropolitana.

Fim do ano letivo.
E o ano letivo também
chega ao fim aqui no
larzinho, as aulas
encerraram no dia 28 de
janeiro e as crianças
tiveram que terminar as
atividades do Google sala
de aula para entrarem de
férias.
E ainda fomos
parabenizados pela
Diretora do colégio
Metropolitana pela
participação das aulas,
cumprimento das
atividades, participação de
todas as reuniões. Atitudes
que pessoas com mais
facilidade de acesso não
fizeram.

Para doar:
Estamos
precisando de:
-Cestas
básicas(para
atender as
famílias que
são atendidas
pelo larzinho)

Última reunião do
4 bimestre na
escola
metropolittana.
Nossa
psicopedagoga
Lúbia falando com
a diretora Kenya
Marques e
profesores,

As 4 operações na educação
financeira.
As crianças nesta terçafeira fizeram uma
ativididade chamada "O
poder do cofrinho", onde
as crianças aprenderam
de forma lúdica as
quatro operaçõs, a
poupar seu dinheiro e
como usá-lo.

Por mais que as aulas
tenham acabado, não
deixamos de educar e
orientar nossas
crianças para o
futuro.
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Para doar:
Caixa econômica
Ag: 0643 Op: 013
Cc. 645-0
Banco do Brasil
Ag: 2912-2
Cc.314151-0

