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 com o nosso arrecadação de alimentos
anual! 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 bênçãos que Deus nos
deu.
Os líderes e voluntários do orfanato
sacrificaram muito mais do que você poderia
imaginar para salvar as vidas de algumas crianças.
Essa é a nossa chance de abençoar e ser
abençoado. Através da sua pequena doação, você
estará não só ajudando, 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, 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). A divisão foi baseada no preço e
não na quantidade nem no tamanho dos produtos.
Contamos com a sua participação e ajuda.
Agradecemos por se juntarem a nós nesse
grande evento.
Sinceramente,
Robin Rugg

Ariel Ko

Superintendente

Presidente do StuCo
2012-13

P.S. Os alunos podem doar mais dinheiro ou trazer
qualquer produto da lista. Façam isso com
generosidade!

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 Mate)
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 Maisena
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
No Ensino Médio, doações em dinheiro surtiram
mais efeito, por isso, gostaríamos de 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 não estão dando mais do
que os outros. Daremos esse dinheiro para o
orfanato comprar itens perecíveis. Por favor,
entregar o dinheiro para o vice-presidente da
sua sala.

