
                                                                                                                                    

Prezada família,  

Esperamos que estejam todos bem, seguros e com saúde. 

O Programa Fundo de Bolsas tem por objetivo promover o engajamento comunitário e realizar              

a gestão dos recursos arrecadados para o apoio no financiamento de Bolsas de Estudo, em               

todas as escolas judaicas da cidade de São Paulo.  

Este ano, estamos vivendo um momento peculiar, em função da Pandemia da Covid-19. 

Mesmo diante de um cenário desafiador, estamos atuando de forma a mitigar riscos para a               

manutenção do nosso compromisso com as 577 Bolsas oferecidas em 2020. E, estejam certos,              

não pouparemos esforços para garantir a nossa meta de 2021, ao sermos o mais abrangente               

possível para manutenção e inclusão de alunos na rede de escolas judaicas.  

Assim, estruturamos a Campanha Fundo de Bolsas 20/21 a partir de dois objetivos principais: 

1- Alcançar mais pessoas da Comunidade Judaica, expandindo a mobilização de recursos; 

2- Aumentar o engajamento nas ações, por meio de parcerias e ações da Campanha. 

Foram organizadas três ações principais que acontecerão ao longo do ano: 

Ação 1 – Criação de Livro sobre a Pandemia  

Esta ação dará início à Campanha deste ano, e tem como objetivo criar uma memória da                

experiência dos alunos da Comunidade Judaica no cenário da pandemia, através de produções             

(textos, desenhos, fotos, poesias) dos alunos de todas as nossas escolas. 

Este livro já está sendo elaborado em conjunto com as escolas e será publicado em setembro,                

durante a “Semana Fundo de Bolsas”. 

Ação 2 – Encontro virtual de arrecadação com grandes doadores 

Esta é a primeira ação de arrecadação, que será realizada no mês de julho. 

Ação 3 – Semana Fundo de Bolsas  

Esta ação tem como objetivo a arrecadação através da plataforma Charidy, e acontecerá de 8               

a 13 de setembro, com diversas atividades das escolas e organizações comunitárias. Em breve              

divulgaremos maiores informações sobre esta ação. 

A partir de agora, iniciamos oficialmente as ações da Campanha e contamos muito com o               

apoio e a colaboração de toda a Comunidade Escolar. 

Sabemos que o engajamento e a participação comunitária são as chaves do nosso sucesso. Por               

isso, solicitamos a vocês, pais e familiares: 

- Apoiem as atividades da sua escola na Campanha; 

- Divulguem esta grande iniciativa comunitária em suas redes e junto aos familiares. 

Sigam-nos em nossas redes sociais e acompanhem nossos próximos passos. 

Instagram: fundodebolsas.com.br Facebook: http://fundodebolsas.com.br 

Agradecemos por seu importante apoio, todo judeu é responsável um pelo outro e a educação,               

certamente, é o que mantém a firme jornada da comunidade judaica na história das              

civilizações. 

Cláudia Donegá  

Gerente Institucional 
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“KOL ISRAEL AREVIM ZÉ LAZÉ" 

http://fundodebolsas.com.br/

