São Paulo, 30 de julho de 2018.

Doações para a Casa de Velhinhos de Ondina Lobo
Dia dos Pais/Semana da Família
Prezados pais e mães dos(as) alunos(as) do 2º ano,
No mês de agosto comemoramos o Dia dos Pais, que é o tema da Missa do 2º
ano, que acontecerá em 11/08 às 9h no Ginásio de Esportes. De 13 a 18/08, dando
continuidade às comemorações dos 70 anos do Colégio Santa Maria, teremos a
Semana da Família, momentos em que teremos a oportunidade de refletir, junto às
crianças, a respeito da importância da convivência familiar. É com muita alegria que
estamos preparando essas celebrações. No entanto, não podemos deixar de pensar nas
pessoas, que já em idade avançada, não vivem com seus familiares e necessitam de
cuidado e ajuda. Desta forma, entramos em contato com a Casa de Velhinhos de
Ondina Lobo - Rua Regina Badra, 471, Alto da Boa Vista. Tel: 5686-4322 site:
www.ondinalobo.org.br facebook: www.facebook.com/ondinalobo Instituição de longa
permanência para idosos, sem fins lucrativos, que acolhe pessoas acima de 60 anos em
regime de internato, de ambos os sexos, sem recursos pessoais e sem estrutura familiar
de sustentação que permita sua manutenção.
Atualmente abriga 70 idosos, sendo que não fossem as restrições financeiras
vividas pela entidade, poderia atender até 100 moradores.
No momento, a Casa necessita da doação de fraldas geriátricas tamanhos G e
GG, café, açúcar, leite em pó, biscoito (doce e salgado), grão de bico, aveia em
flocos finos, amido de milho, ervilha seca, ervilha e milho em conserva,
desodorante, água sanitária, sabão em pó, papel higiênico, copos descartáveis
(para café e água), pratos de sobremesa(descartáveis) e guardanapos de papel.
Para o recebimento de qualquer um dos itens acima, serão colocados cestos de
coleta na entrada do Prédio São José. As doações podem ser enviadas pelos alunos e
alunas de 31/07 a 10/08.
Agradecemos, antecipadamente, a colaboração.
Atenciosamente,

Maria Elizabeth da Costa
Orientadora do 2º ano do Ensino Fundamental
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