
SEtembro

As crianças e adolescentes da CCASA tiveram um 
programa muito “dá hora” no dia 03/09, puderam 
assistir ao vivo o espetáculo Coletânea Musical 
de Michel Teló, Bem Sertanejo!

Eles tiveram a oportunidade de conhecer a 
história do sertanejo e da música sertaneja. Eles 
ouviram e cantarem grandes sucessos da música 
brasileira.

Foi emoção pura. Agradecemos muito à Opus 
por proporcionar esses momentos inesquecíveis.

Olá,
Setembro/2022

Trazemos, em primeira mão, tudo que aconteceu na
nossa instituição em Setembro!

O mês de setembro começou com uma ação 
incrível! 

Recebemos doações de Tickets para o McDia 
Feliz! A garotada se deliciou com as 
gostosuras e com o passeio.

A generosa iniciativa foi muito bem recebida e 
provocou agradecimentos das crianças e 
adolescentes. 

Obrigado doadores:
Henry Ubersfeld, Andreia Brandão e Andreia 
Caram. Além de SISCO e TSA Advogados. 

MC LANCHE FELIZ

O mês de setembro foi marcado com um 
importante movimento: o #Setembro Amarelo.

O principal objetivo da campanha é a 
conscientização sobre a prevenção do suicídio, 
pois o tema ainda é um tabú.

Entre jovens de 15 a 25 anos o suicídio foi a 
quarta causa de morte. Um número muito 
expressivo, por isso o assunto foi falado com as 
crianças e adolescente dos nossos serviços, 
além dos colaboradores. 

www.casadacriancasantoamaro.org.br
R. Padre Chico, 320 - Santo Amaro, 
São Paulo - SP, 04747-090

55 (11) 95610-5935 @casadacriancasantoamaro casadacriancasantoamaro

Acesse os links abaixo 
e descubra como você pode 
ajudar a transformar vidas!

Conhecer a história do sertanejo? num teatro? 
ao vivo? isso é “da hora”!

Ações que fazem a diferença!

AMARelo

Tivemos uma tarde de culinária promovida pelo 
Grupo MSA. 

O grupo de voluntarias ensinou as crianças dos 
nossos serviços a fazerem cupcakes. 

Nas oficinas de cozinha conseguimos transmitir 
importantes informações e conhecimento sobre 
alimentação de uma maneira lúdica e divertida.

Oficinas de culinária com Grupo MSA

ESTAMOS EM CONTAGEM REGRESSIVA PARA O 
DIA DE DOAR 2022!

Giving Tuesday ou O Dia de Doar é um 
movimento global de doação, fundado pela 
organização nova-iorquina 92Y.
Ele é realizado em mais de 190 países, como 
um grande movimento para promover a 
doação e a generosidade.

No Brasil o Dia de Doar é realizado pelo 
Movimento por uma Cultura de Doação, uma 
coalização de organizações e indivíduos. Esta 
ação promove o engajamento das pessoas e 
organizações, por meio da doação como 
instrumento para fortalecimento da 
democracia.

Contamos com a sua doação no dia 29 de 
novembro! Acompanhe nossas redes sociais 
para saber mais!



SEtembro

As crianças e adolescente tiveram um encontro 
emocionante com a Coletânea Musical de Michel 
telo, Bem Sertanejo!

Eles tiveram a oportunidade de conhecer a 
história do sertanejo através de uma peça 
musical, onde grandes sucessos da música 
brasileira foram tocados para retratar a linha do 
tempo da música sertaneja.

Foi emocionante nosso encontro com eles, 
agradecemos muito a oportunidade! Além do 
carinho com os adolescentes!

Olá,
Setembro/2022

Trazemos, em primeira mão, tudo que aconteceu na
nossa instituição em Setembro!

O mês de Setembro começou com uma ação 
incrível! 

Recebemos doações de Tickets para o McDia 
Feliz e, claro, eles adoraram! As crianças dos 
nossos serviços puderam ir ao MC e aproveitar 
essa oportunidade incrível para comer 
bastante. 

A generosa iniciativa teve um grande impacto 
para nós, recebemos muitos agradecimentos 
das crianças e adolescentes. 

Todos os anos é possível transformar Big Mac 
em sorrisos, e vocês que doar fazem parte 
disso!

MC Dia Feliz!

O mês de setembro foi marcado com um 
importante movimento: o #SetembroAmarelo.

O principal objetivo da campanha é a 
conscientização sobre a prevenção do suicídio, 
pois o tema ainda é um tabú.

Entre jovens de 15 a 25 anos o suicídio foi a 
quarta causa de morte. Um número muito 
expressivo, por isso o assunto foi falado com as 
crianças e adolescente dos nossos serviços, 
além dos colaboradores. 

www.casadacriancasantoamaro.org.br
R. Padre Chico, 320 - Santo Amaro, 
São Paulo - SP, 04747-090

55 (11) 95610-5935 @casadacriancasantoamaro casadacriancasantoamaro

Acesse os links abaixo 
e descubra como você pode 
ajudar a transformar vidas!

Oficinas do Instituto 
Professus! 
Uma parceria que nos 
enche de orgulho!

O Instituto Professus é uma organização sem 
fins lucrativos que busca desenvolver por 
meio da educação as diversas capacidades de 
crianças e adolescentes que vivem em 
situação de vulnerabilidade social.

O instituto irá realizar várias oficinas com as  
crianças e adolescentes da CCASA, entre elas: 
Marketing Digital, Finanças, Ciência da 
Computação, Inteligência Emocional, 
Empreendedorismo e Yoga.  O projeto 
acontece de agosto a novembro e conta com 
mais de 30 voluntários de empresas da região 
de São Paulo.

Siga nossas redes sociais  para ficar por dentro 
do que vai rolar no projeto! 

Parque da Mônica! A 
invasão divertida e 
do bem da galerinha 
da Casa da Criança

Agosto foi agitado para o pessoal da nossa 
Instituição entre várias atividades a do parque 
da Monica enlouqueceu a garotada.

Além do passeio as crianças também 
ganharam lanche do MC Donalds, que só foi 
possível graças a ação da nossa voluntaria 
@angelalengyel e alguns amigos muito 
especiais!  Agradecemos muito a todos que 
participaram para que essa ação acontecesse! 
Você também pode proporcionar um passeio 
diferente para nossas crianças! Entre em 
contato que te contamos como.

Conhecer a história do Sertanejo? 
Sim! 

Ações que fazem a diferença! 

AMARelo
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