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Colônia de férias da Pequena Casa

V

Idosos fazem atividades ao ar livre

erão é época de sol e diversão para
Pequena Casa da Criança. Neste
ano, devem passar pela Colônia
de Férias, até o final de fevereiro,
cerca de 95 crianças e 30 idosos.
A casa está localizada em Tramandaí,
e lá são planejadas diversas atividades. As
crianças, de 8 a 17 anos de idade, vão à praia
duas vezes ao dia, praticam jogos, fazem
caminhadas e participam de gincanas.
A colônia conta com quatro monitores, especialmente contratados para a
temporada, a cozinheira Maria Jardim

EXPEDIENTE

Crianças se exercitam na beira da praia

de Aguiar, a auxiliar de cozinha Tereza de Oliveira, além dos coordenadores Eleni Rodrigues e Vladmir Motta,
que se revezam nos meses de janeiro
e fevereiro.
A coordenadora do Serviço Sócio Educativo (Sase), Eleni Rodrigues, conhecida
por Lena, acompanhou os estudantes na
Colônia de Férias durante o mês de janeiro:
“Gosto muito da colônia. Acho interessante como as crianças se transformam. Elas
mudam naquele espaço. A realização e a
felicidade de estar lá são muito prazerosas”,

comenta ela. No mês de fevereiro, quem
acompanha o passeio é o agente educador, Vladmir Motta. Os alunos Wilgner
Rodrigues e Douglas Oliveira foram pela
segunda vez à Colônia. Para eles, “ver o
mar” foi o que mais gostaram.
Um dos grupos de idosos também passou uma semana na praia. Eles aproveitaram para descansar e fazer caminhadas.
À noite, andaram de Dindinho e foram
até a imagem de Iemanjá. Os selecionados
vão à Colônia de Férias na segunda-feira
e retornam na sexta-feira.

PRESIDENTE: Irmã Pierina Lorenzoni • site: www.pequenacasa.org.br • e-mail: informativo@pequenacasa.org.br • tiragem: 1.000 exemplares
Editor: Jornalista Diéli Fontoura • PROJETO Gráfico e Diagramação: Carlos Tiburski • Supervisão: AJor - Agência Experimental de Jornalismo
do IPA • Centro Universitário Metodista do IPA: Profª e Jornalista Lisete Ghiggi - MTB 4685 • Revisão: Lisete Ghiggi

Um grande ano pela frente
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C

omeçamos 2011 com o pé direito e abertos para receber o que a
vida tem de melhor a nos oferecer. Neste ano, em que a Pequena Casa completa 55 anos de fundação,
temos grandes projetos para realizar e
contamos com a colaboração de cada
vez mais pessoas. O time está com as
esperanças renovadas para prosseguir a
sua caminhada.
Pela primeira vez estamos concorrendo à medalha de bronze no Programa
Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o
PGQP, no qual nossos colaboradores se
dedicam, desde 2008, para melhorar os

serviços prestados pela Pequena Casa.
Desejamos sempre mais. E não nos
contentamos simplesmente em ajudar.
Queremos ver as crianças, jovens e
adultos felizes, trilhando o melhor caminho.
A Escola Pequena Casa também trás
novidades, como a nova direção, que chega repleta de idéias e planos para o ano
letivo.
Queremos agradecer os colaboradores e voluntários por sua dedicação
em 2010 e desejar que 2011 seja melhor
para todos nós, pois a fé deve se renovar
a cada dia.

Quero doar!
Através do site do FUNCRIANÇA, você
pode ajudar a Pequena Casa e ter certeza
de que a sua doação vai parar nas mãos
de quem realmente precisa. Acesse:
www.funcriancapoa.procempa.com.br/
funcriancapoa/. Faça sua doação!
Siga a Pequena Casa!
www.twitter.com/pequenacasa

Doadores
• Camila e Laura Kunz • Eduardo Leite • LBV • Maria Helena • Farmácia Pague Menos • Viviane
• Cristina Pacheco • Ana Breuning • Marcia de Antoni Gonçalves • Veni • Marina • Lorena • Lúcia
• Fundação Carolina Garcia do Prado • Terezinha Pinto • Luciano Ribeiro • T&T • DHB

Colabore com a Pequena Casa da Criança
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 – Conta: 5356-2
Banrisul
Agência: 051 – Conta: 06.026.359.1-6
Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nossos endereços são:
Unidade Petrópolis
Rua Ferreira Viana, 197 - Petrópolis
Fone: (51) 3388-8550
Unidade Partenon
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3336-5090
As crianças da Pequena Casa
agradecem sua colaboração.

A Pequena Casa da Unidade Petrópolis
aluga salão de festas para eventos

Palavra da Ir. Pierina

Caros leitores!
Iniciamos mais um ano com muita
esperança e fé, na expectativa de que
2011 seja pleno de boas ações voltadas
aos mais necessitados.
Para a Pequena Casa, este será um
tempo de muitas conquistas e também
de desafios. E entre eles está o prêmio
2011 do PGQP, cujas chances de sermos
avaliados e premiados são grandes. Mas
este é também um ano de comemorações, pois a nossa Instituição completa
55 anos de fundação.
Também contamos com novos funcionários (as) que chegam para integrar o
grupo de trabalho da Pequena Casa, em
diversos setores.
A todos desejamos boas vindas e
almejamos sucesso em suas novas atividades. A demanda de trabalhos e atendimentos não diminui e, sim, aumenta
gradativamente, conforme as possibilidades. Nossos projetos estão estampados
no site: www.pequenacasa.org.br.
E, como todos poderão perceber, são
muitos os desafios que nos movem em
busca de recursos para realizá-los.
Contamos sempre com a colaboração dos doadores (as), órgãos conveniados e parceiros (as).Temos também
a graça de contarmos com um número
significativo de parceiros (as), voluntários
(as) e assessores que nos ajudam a fazer
a diferença com os atendidos da Instituição. Aproveito esse espaço também
para agradecer, de coração, em nome
da diretoria da Pequena Casa e de todos os beneficiados, tão edificante gesto
humano e cristão de solidariedade. Aos
que regressam de suas merecidas férias
e aos que iniciam neste ano os trabalhos
voluntários, desejamos boas vindas!
Assim, num grande mutirão, com
mãos unidas, corações sensíveis e mentes ativas, pedimos a proteção divina
para bem realizar a nossa missão! Deus
abençoe o nosso ano de 2011 e a todos
(as) que caminham com a Pequena Casa
da Criança rumo ao auxílio das pessoas
mais necessitadas!

Escola Pequena
Casa da Criança
sob nova direção

em 2011

aos colaboradores da Pequena Casa



A

Grupo do treinamento 2011

Pequena Casa da Criança concorre pela primeira vez à Medalha
de Bronze, no Programa Gaúcho
da Qualidade e Produtividade
(PGQP), cujo objetivo é tornar mais
competitivos os produtos e serviços das
organizações do RS.
Desde 2008, os colaboradores vêm
trabalhando internamente neste processo. Para participar deste prêmio,
é necessário ter feito o Treinamento
Examinador 2011. Como a Pequena

Projeto Casa Nova

Casa dispõe apenas de repasses de
convênios e doações, sem condições
para financiar este treinamento, o Senai RS ofereceu gratuitamente quatro
vagas para nossos colaboradores, em
um de seus grupos, nos dias 26 e 27
de janeiro de 2011.
A direção da Pequena Casa agradece à técnica da Qualidade, Suliany Orda
kowski, e ao instrutor do Treinamento e
gerente de Qualidade do Senai RS, Paulo
Roberto Meurer.
A Pequena Casa da Criança atende
mensalmente cerca de 1600 pessoas da
Vila Maria da Conceição. Com o projeto ‘Casa Nova’ será possível aumentar
este número e aperfeiçoar os serviços
prestados.
Através do site do ‘Portal Social’, pessoas e organizações podem fazer doações
em dinheiro para ajudar na construção
do novo prédio da Pequena Casa.
Ampliando o espaço f ísico, os colaboradores poderão aumentar os atendimentos realizados pela Instituição. Atualmente a Escola Pequena Casa tem em
média 350 alunos inscritos até o 5° ano.
Com a nova sede, será possível elevar este
número e contemplar todas as séries do
Ensino fundamental.
Para doar acesse: www.portalsocial.
org.br e clique em ‘Conheça as instituições’, na aba ‘Quero Doar’, e depois em
‘Pequena Casa da Criança’. É rápido e
simples. Você ajuda num click!
Conheça outras formas de doações,
através do nosso site www.pequenacasa.
org.br ou pelo telefone 51 3388-8550.
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A Escola Pequena Casa da Criança começou suas aulas dia 21 de fevereiro e já conta
com uma nova direção para o ano de 2011.
Rosane da Silva, que assumiu como diretora da
escola organizou tudo para receber os alunos:
“Preparamos o ano letivo dias 16, 17 e 18 durante a Jornada Pedagógica com os professores”.
Todas as salas foram limpas e organizadas para
o primeiro dia de aula.
A nova vice-diretora, Ana Cristina Sofiati é
também a coordenadora pedagógica da Escola.
Atualmente a Escola Pequena Casa da Criança
tem 16 educadores, nove turmas de Educação
Infantil e as séries iniciais até o quinto ano do
Ensino Fundamental. As novas diretoras estão
se adequando ainda à escola e esperam fazer
um ótimo trabalho: “Acredito que a mudança é
possível, devemos investir no educador, assim,
poderemos transformar realidades”. Comenta
a vice-diretora.

Senai RS proporciona treinamento gratuito

Entrevista
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Alessandra Matzenauer

“O afeto e o relacionamento que temos
com os atendidos são muito importantes”

E

ntre idas e vindas, Alessandra Matzenauer está há quase dois anos na
Pequena Casa. Estudante do 9° semestre de Psicologia da PUCRS
começou seu trabalho como voluntária
em 2008, por seis meses, e no início de
2010 voltou a Pequena Casa, desta vez
para ficar.
Pequena Casa da Criança – O que
te incentivou ao voluntariado?
Alessandra – O destino, talvez. Minha mãe sempre faz trabalho voluntário
para algumas instituições, principalmente em feiras ou nas datas comemorativas.
Minha família é muito católica e sempre
me incentivou a ajudar.
Pequena Casa – Como conheceste
a Pequena Casa?
Alessandra – Eu vi um cartaz na
PUC pedindo voluntários para trabalhar
na Pequena Casa. Inicialmente nem pretendia atuar na minha área, mas quando
liguei e comecei na Pequena Casa, me
informaram que teria grandes chances de
fazer voluntariado na área da psicologia.
Depois de conhecerem meu trabalho, fui
contratada.

Pequena Casa – Onde trabalhaste
antes de vir à Pequena Casa?
Alessandra – Já trabalhei no Hospital Santa Rita, da Santa Casa, fiz estágio
no Hospital São Pedro e no Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social (Creas).
Pequena Casa – Como as pessoas chegam até a Pequena Casa da
Criança para conversar com os psicólogos?
Alessandra – Além dos alunos da
Escola, atendemos pessoas que nos são
encaminhadas ou, então, que vêm por
conta em busca de ajuda na solução de

algum problema. O que acontece, infelizmente, é que muitas aparecem uma
vez e não voltam mais.
Pequena Casa – O que mais gostas
na Pequena Casa?
Alessandra – Desde o início, eu me
sinto muito à vontade aqui, e tento fazer
com que as pessoas atendidas também
se sintam bem.
Acho que o afeto e o relacionamento são muito importantes. Infelizmente
temos alguns limites. Nem tudo é como
gostaríamos, mas sempre estamos em
busca do melhor para as pessoas que
atendemos.

Projetos, Construções e Reformas

3268-7900

