
 

 

 
Pensando na formação integral das crianças, é importante que a Escola se torne um 

espaço de educação efetiva e que propicie aprendizagens consistentes sobre a humanidade, 

que perdurem por toda uma vida.     

Por acreditar que cada criança tem uma história que se une a outras e, no decorrer do 

tempo, escreve novas histórias, vencendo medos, mudando realidades e aproximando 

pessoas, planejamos um mês de maio especial - um mês para homenagear quem aquece nosso 

coração: pessoas que nos ajudam a trilhar nosso caminho, que nos ensinam e que nos fazem 

ser melhores a cada dia. Pessoas que, independente da estação, trazem amor no olhar, no 

falar e no sentir. Pessoas que fazem, ou não, parte da nossa história. 

Idealizamos, então, um projeto que percorrerá dois caminhos: lembrar e homenagear 

pessoas que aquecem nosso coração e pensar de que maneira aquecemos o coração do outro. 

Os(as) alunos(as) participarão de momentos de sensibilização em relação ao tema por meio da 

leitura de livros, da construção de murais, de dinâmicas e atividades para homenagear quem 

aquece nosso coração e, também, procurando ações concretas que vão aquecer até o coração 

de pessoas que ainda não fazem parte da nossa história.  

Dentre tantos que precisam, escolhemos aquecer o coração das mamães que são chefes 

de família e que, por diferentes situações, estão passando por situações de extrema pobreza. 

Com nossa doação e com nosso carinho, temos a certeza de que aqueceremos muitos 

corações. 

Segue uma lista de itens para preparar kits Aquecendo Corações.  

Arroz 5 kg Molho de tomate 340g 

Feijão 1 kg Café 500g 

Açúcar 5 kg Biscoito de sal 200g 

Sal 1 kg Farinha de trigo 500g 

Flocão de milho 500g Sabão em barra 



 

 

Fubá de milho 500g Sabão em pó 

Macarrão 500g Sabonete 

Óleo 1L Pasta de dente 

 

As doações serão recebidas pelas professoras regentes ou poderão ser deixadas nos 

pontos de coleta localizados na recepção ou na portaria das unidades até o dia 14/5, sexta-

feira. Pedimos que o (a) aluno (a) escreva um bilhete para a família que vai receber a doação e 

fixe-o no kit. 

As doações serão entregues a entidades beneficentes parceiras que farão a distribuição 

dos kits entre mães cadastradas.    

Temos certeza de que muitos corações serão aquecidos pelas ações simples e 

grandiosas dos nossos alunos. 

 
 
 


