
 
Dear PACA students, parents, and teachers, 

 Easter is right around the corner and you know what that means! It is time to help the orphanage Lar Tia Edna again! Don’t think 

of it as a burden that repeats itself every year or even a tradition the school has established. We help the orphanage because we want to 

give back to others what God has given us. The leaders and volunteers at the orphanage sacrifice more than you could ever imagine to save 

the lives of less fortunate kids. This is our chance to bless and be blessed. By giving the orphanage a little of what you have, you are not 

only helping them, but you are also bringing happiness to their days, hope to their dreams, and peace to their lives.  

 To make our gift to the orphanage more useful, we requested that the orphanage send us a list of items (food, cleaning, and 

everyday necessities) along with how much they use of the each items per month. Using this list, we tried to equally divide the monetary 

amount each class is challenged to donate. Similarly to last year, we split the products up amongst the classes, and each class is asked to 

bring a certain amount of a certain product. Some classes may bring more products than others, but that is because the products they are 

asked to bring are less expensive. Please make sure all items are sent to school by April 17.  

 We look forward to all your participation and appreciate your generosity. Thank you for joining us in this exciting school wide 

event. Happy Easter! 

 

Sincerely, 

StuCo 2013-14 

Romans 12:13 

“Share with God’s people who are 

in need.” 
 

The Challenge 

Pre-K 1 and 2 

 50 kgs of Can of Corn 

 48 kgs of Spaghetti 

 20 envelopes of Concentrated Juice 

 50 kgs of Tomato Sauce 

Kindergarten 

 400 cubes of  Chicken or Beef Bouillon 

 20 kgs of Beans 

 48 kgs of Spaghetti 

1st Grade 

 400 cubes of Chicken or Beef Bouillon 

 20 kgs of Beans 

 20 boxes of Tea (Erva doce ou Matte) 

2nd Grade 

 29 kgs of Chocolate Powder 

 15 kgs of Cookies 

 90 kgs of Beans 

3rd Grade 

 29 kgs of Chocolate Powder 

 10 frascos of Baking Powder 

 90 kgs of Beans 

 30 liters of Milk 

4th Grade 

 100 cans of Cream of Milk 

 100 cans of Condensed Milk 

 12 kgs of Corn Starch 

5th Grade 

 60 kgs of Flour 

 50 liters of Oil 

 30 liters of Vinegar 

6th Grade 

 60 kgs of Sugar 

 165 kgs of Rice 

7th Grade 

 60 kgs of Sugar 

 165 kgs of Rice 

8th Grade 

 60 kgs of Sugar 

 165 kgs of Rice 

 

High School 

 Cash donations proved to be more effective for high 

school, thus we would like to use the same system. We ask that 

each student bring R$20,00. Please remember that the cost is 

divided equally among all PACA students, so High School 

students are not giving more. We will give this money directly to 

the orphanage so that they can buy perishable items. Please give 

the money to the vice president of your class! 

 

P.S. Students are welcome to bring more money or bring in any 

items that are convenient. Do this out of the goodness of your 

heart!  

 

 

THANK YOU!  



 

 
Queridos alunos, pais e professores, 

 

 A Páscoa está chegando e você sabe o que isso significa: está na hora de ajudar o orfanato Lar Tia Edna! Não pense que isso é um 

fardo que se repete a cada ano nem uma tradição que a escola estabeleceu. Nós ajudamos o orfanato porque queremos retribuir as bençãos 

que Deus nos deu. Os líderes e voluntários do orfanato sacrificaram muito mais do que vocês podem imaginar para salvar as vidas de 

algumas crianças. Essa é a nossa chance de abençoar e ser abençoado. Através da sua doação, você não estará não só ajudando-os, mas 

também trazendo felicidade para seus dias, esperança para seus sonhos e paz para suas vidas. 

 

 Para que nossa doação seja mais eficiente e produtiva, pedimos para o orfanato mandar uma lista de itens (comida, produtos de 

limpeza e necessidades do cotidiano) e a quantidade que usam de cada item. A seguir, criamos uma lista de preços para cada produto. 

Usando essas listas, tentamos dividir os produtos para que cada classe doe aproximadamente a mesma quantidade de dinheiro (em 

produtos). Como no ano passado, dividimos os produtos entre as classes, e cada classe deverá trazer uma certa quantidade de alguns 

produtos. A divisão foi baseada no preço, e não na quantidade nem no tamanho dos produtos. Pedimos que todas as doações sejam 

enviadas para a escola até o dia 17 de abril. 

 

 Contamos com a sua participação e ajuda, e agradeçemos por se juntarem a nós neste evento escolar emocionante. Feliz Páscoa! 

 

Gratos, 

Grêmio Estudantil 2013-14 

Romanos 12:13 

“Repartam com os irmãos 

necessitados o que vocês têm.” 
 

O Desafio 
Pre-K 1 e 2 

 50 kgs de Lata de Milho 

 48 kgs de Macarrão 

 20 envelopes de Sucos Concentrados 

 50 kgs de Purê de Tomate 

Kindergarten 

 400 cubos de Caldo de Carne e Galinha 

 20 kgs de Feijão 

 48 kgs de Macarrão 

1st Grade 

 400 cubos de Caldo de Carne e Galinha 

 20 kgs de Feijão 

 20 caixas de Chá (Erva doce ou Matte) 

2nd Grade 

 29 kgs de Achocolatado 

 15 kgs de Bolachas 

 90 kgs de Feijão 

3rd Grade 

 29 kgs de Achocolatado 

 10 frascos de Fermento em Pó 

 90 kgs de Feijão 

 30 litros de Leite Longa Vida 

4th Grade 

 100 latas de Creme de Leite 

 100 latas de Leite Condensado 

 12 kgs de Maizena 

5th Grade 

 60 kgs de Farinha de Trigo 

 50 litros de Óleo 

 30 litros de Vinagre 

6th Grade 

 60 kgs de Açúcar 

 165 kgs de Arroz 

7th Grade 

 60 kgs de Açúcar 

 165 kgs de Arroz 

8th Grade 

 60 kgs de Açúcar 

 165 kgs de Arroz 

 

Alunos do Ensino Médio 

 Doações em dinheiro foram mais eficazes, por isso, 

gostaríamos usar o mesmo método. Pedimos que todos os alunos 

tragam R$20,00. Lembrem-se de que o custo foi dividido 

igualmente entre todos os alunos da PACA, então vocês do 

Ensino Médio não estão dando mais do que os outros. Daremos 

esse dinheiro para o orfanato comprar itens perecíveis. 

 

P.S. Os alunos podem doar mais dinheiro ou trazer qualquer 

produto da lista. Façam isso com generosidade!  

 

Muito Obrigado! 


