
Colorir, se divertir e ser 
solidário com o Juvas 

#       comVocê



O Juvas está no Clube, a casa dele, aguardando o nosso retorno. Ele está 
sozinho e sem ideias de atividades e brincadeiras para passar o tempo. 
Vamos ajudá-lo? Deixe o Juvas bem colorido e escreva para ele algumas 
dicas de passatempo para ele se divertir assim como você. 

Envie uma �to da criança associada com a atividade realizada para compartilharmos 
nas redes do Clube! É uma �rma de mantermos nossos associados mais próximos, 
mesmo que virtualmente. Envie pelo WhatsApp (98508-0520) ou pelo direct do 
Instagram @leopoldinajuvenil



Dicas:

Descarte para doar: Você engordou ou emagreceu e as roupas 
não servem mais? Faça uma boa ação e repasse. Se você não 
tem certeza se quer ficar com a roupa, pense se usou a peça no 
último ano. Usou? Pense duas vezes. Não usou? Doação!

Cada coisa em seu lugar: Separadas as doações? Agora é hora 
de organizar o que ficou. Determine os espaços para os itens e 
roupas, assim é possível guardar cada peça sempre no mesmo 
local definido e a organização permanecerá.

Coloque etiquetas de identificação: As etiquetas facilitam demais 
na hora de colocar tudo de volta no lugar. Com o uso de 
etiquetas, não tem mais aquela desculpa de “eu não sei onde 
guardar”.

Limpe e higienize os sapatos: Dica ainda mais importante nesse 
momento de pandemia. O mundo ideal seria ter uma sapateira à 
parte, �ra do armário. Mas, se não tiver espaço para isso, sem 
problemas. Vão aí algumas dicas: (mesmo na sapateira!): 
primeiro, deixe o sapato respirar. Assim que tirar dos pés, dê um 
tempinho para ele “tomar um ar”. Depois, passe uma escovinha 
pelas laterais e solas, para tirar o pó e as sujeirinhas que grudam 
na rua. 
Fonte: tuacasa.com.br

Já que estamos em casa, vamos arrumar 
os guarda-roupas e separar aquele 
agasalho que não usa mais para doar a 
quem precisa? Trouxemos algumas dicas de 
organização para facilitar essa tarefa. Deixe 
os ícones bem coloridos e mãos à obra. No 
retorno ao Clube, vamos encher nossas 
caixas de doação. O Juvas te aguarda!



Guarda-roupa arrumado? 
Doações separadas? Está 

chegando o inverno pessoal. 
Vamos ajudar quem precisa? 

O Juvas já está pronto 
também aguardando as 

doações para quando 
pudermos voltar ao Clube.

Como ajudar?

O Clube possui caixas coletoras espalhadas nas sedes Marquês do Herval e Nova York. 
Você pode deixar roupas, calçados, material escolar, roupas de cama, mesa e banho. 

O que levar em conta na hora de doar?
- Escolha peças em bom uso;
- O critério de doação sempre deve ser nós mesmos: você usaria a peça na condição que ela está?
- Em caso de roupas, tenha certeza que a pessoa que receberá a peça poderá se proteger com ela, 
principalmente no frio.




