GINCANA SOLIDÁRIA INTERESCOLAR -2022
A Prefeitura de Diadema, por meio Do Fundo Social de Solidariedade e o Comitê de
Combate à Fome estão realizando até 21 de dezembro, a campanha Natal
Solidário: Sua Fome Me Incomoda. O objetivo é arrecadar alimentos para destinar
às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para um natal sem
fome e com justiça social.
Todas as Escolas poderão contribuir com a ação, participando da GINCANA
SOLIDÁRIA INTERESCOLAR, que funcionará da seguinte forma:
1º Período: 20 de novembro a 16 de dezembro de 2.022;
2° Participantes: Todas as Escolas particulares de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio, Escolas Profissionalizantes, de Idiomas e de Ensino Técnico;
3º Divulgação : As Escolas receberão caixas e cartazes referente a Campanha, bem
com terão suas Marcas divulgadas, após prévia autorização, no Site da Prefeitura
alusivo à Campanha Natal Solidário 2022.
4º Cada Escola deverá indicar um funcionário que ficará responsável pela
organização da gincana e ser a referência de contato com o Fundo Social e a
Secretaria de Segurança Alimentar;
5º Sugestão de alimentos (não perecíveis) para arrecadação: Arroz, feijão, farinha
de trigo, macarrão, farinha de mandioca, leite integral, molho de tomate, óleo, entre
outros;
6º Entrega dos Alimentos: As Escolas poderão solicitar a retirada das arrecadações,
através destes canais:
Tel. (11) 4092-5340 ou E-mail: fundo.solidariedade@diadema.sp.gov.br;
Tel. (11) 4057-8005 ou E-mail: suguranca.alimentar@diadema.sp.gov.br
7º As arrecadações serão retiradas nas Escolas, pelas equipes do Fundo Social e do
Banco de Alimentos, que emitirá um recibo com a quantidade, em quilogramas, dos
alimentos recebidos.

8º Distribuição aos beneficiários: Os alimentos arrecadados na Gincana serão
entregues às Entidades Parceiras do Banco de Alimentos.
9º Premiação: A premiação do primeiro e segundo colocados com maior
arrecadação, será realizada no palco do 2º Festival de Natal, no dia 18 de dezembro
a partir das 18h
10º Prêmio : O primeiro e segundo colocados serão premiados com um Troféu de
Participação Solidária da Campanha Natal Solidário de Diadema 2.022.
.

Contamos com a participação de todxs!

