CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
DE ENXOVAIS DE BEBÊS
Camaragibe, 26 de maio de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Todas as atividades implementadas em nosso processo de aprendizagem, visam a re-significação do
espaço escolar, transformando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas
dimensões. Nesse processo, todo conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em que
são utilizados, sendo impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais, pois a formação dos
alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual.
Dentro desse fazer pedagógico, sempre que possível, incentivamos a participação da comunidade
escolar em projetos de cunho social, em que a apropriação de realidades distintas da nossa traz
oportunidades ricas para a observação, discussão, e atuação de nossos meninos e meninas.
Este ano, estamos fechando uma parceria com o IAR – Instituto Amigos da Rua – que tem por missão
resgatar a cidadania, promover a paz, o bem estar e o amor para as pessoas em condição de
vulnerabilidade social, gerando oportunidades através de projetos criativos e inovadores.
Como contribuição para os projetos dessa Instituição, faremos uma campanha de arrecadação de
enxovais de bebês para presentear as gestantes de rua que não têm nada para vestir em seus filhos recémnascidos. Vamos atrelar a campanha à pontuação dos times nos Jogos Internos.
Cada equipe terá por objetivo arrecadar junto à família, amigos, vizinhos etc, a maior quantidade de
itens de bebê para formarmos os Kits enxovais para doação. Cada Kit arrecadado será revertido em pontos
para a equipe e se somará à pontuação final da semana de jogos. A equipe que arrecadar o maior número
de Kits irá, junto com os responsáveis pelo IAR, entregá-los às gestantes.
O Kit enxoval básico é composto por:
2 body manga curta
2 body manga longa
4 calças (culote/mijão) com
pé ou sem pé
2 macacões longo
3 luvinhas
3 pares de meia
4 camisetas manga curta
2 camisetas manga longa
2 macacões curto
1 manta de lã
1 manta de algodão
1 cobertor
2 jogos de lençóis e fronhas
1 travesseiro
1 toalhas felpudas

3 toalhas fraldas
1 dúzia de fraldas de pano
2 calças enxutas
1
pacote
de
fralda
descartável
1 creme para prevenção de
assaduras
1 fita adesiva para fraldas
1 caixa de cotonete
1 mamadeira média
1 mamadeira grande
1 chuquinha
3 chupetas
1 papeiro
1 peneira
1 escova

1 pente
2 pares de sapatinho
4 calcinhas
4 cuequinhas
1
tesourinha
romba
(arredondada)
1 vidrinho de álcool 70%
1 pacotes de algodão
1 garrafa térmica pequena
para higiene do bebê
1 sabonete líquido neutro
1 shampoo
1 termômetro
1 banheira
1 bolsa para acomodar itens

Obs: As roupinhas não precisam necessariamente ser novas, mas têm que estar em bom estado, lavadas e
passadas.
Contamos com o empenho de todos para o sucesso de nossa campanha!
Vamos receber os kits até o dia 20 de junho.
Aqueles que desejarem doar outros itens, brinquedos etc, poderão fazê-lo pois o instituto tem a quem
presentear.
Agradecemos a participação e apoio!
Direção e Coordenação Pedagógicas

