
A Associação de Pais e Professores
em conjunto com o Serviço Social
do Colégio de Aplicação lançam a

campanha:

CA

SOL
IDÁRIO

Alimente a esper
an
ça

Uma campanha de arrecadação de
alimentos ou recursos financeiros
destinados às famílias em situação de
vulnerabilidade social do CA. 



O ano de 2020 foi um

ano de muitos desafios

para todos nós, mas

estamos fechando esse

ciclo. Para algumas

pessoas a pandemia foi

nefasta, e seus direitos

sociais mais básicos
foram privados, dentre 

 eles destaca-se  o

direito  a alimentação. 



Nesse contexto,  essa campanha foi
criada pensando em renovar a

esperança nos laços comunitários.
Afinal, não foi esse o ensinamento

da pandemia?

A importância do estar junto, do
partilhar, do dividir.

Ser linda de alma e coração também.



Todo ano costumamos

demonstrar nossos afetos aos  

familiares e amigos através
dos presentes de Natal.

O que você acha de em 

 2020 mudar isso?

Sobre a campanha....



Nossa proposta é você se
reunir com seus afetos e

arrecadar Cestas Básicas,
ou dinheiro, e doar para

as famílias dos estudantes
do Colégio de Aplicação
que precisam da nossa

solidariedade para terem

acesso a uma alimentação
mais digna nos meses de

janeiro e fevereiro de

2021. 



Gostou da ideia? Bora

participar e doar?!



Se a resposta for sim,
vamos te falar como

entrar em ação.

 Converse com seus familiares e fale da nossa
campanha! Veja se querem ajudar com doação de

Cesta Básica ou através de Auxílio Financeiro.

Se decidiram ajudar doando Cestas Básicas, é
simples, basta entregar até o dia 18 de Dezembro na

portaria do CA!

Se decidiram ajudar doando auxílio financeiro, você
pode fazer uma transferência na conta da APP.

Transferência pelo PIX 76866441000132

Depósito/Transferência: Banco do Brasil(001)
Agência: 1453-2

Conta Corrente: 203445-0
CNPJ 76.866.441.0001/32



Agora, se você estiver
preocupado/a se o dinheiro

realmente será destinado às  
famílias que necessitam... 

Fiquem tranquilos, vamos

tirar fotos das Cestas

Básicas e Realizar a
Prestação de Contas em
nossas  redes sociais. 



Desde já o nosso muito, muito

obrigada por participar da nossa

campanha!

Com  afeto, 

Associação de Pais e Professores  e 
Equipe do Serviço Social do Colégio

de Aplicação


