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comitê da Família, grupo formado
para auxiliar nas ações de integração com a comunidade da Pequena Casa da Criança, realizou, no
dia 18 de outubro, a “Ação em Família”.
Todos os setores da instituição realizaram atividades com as turmas, onde
cada criança convidou um membro da
família para participar da atividade. No
decorrer de 45 minutos ocorreu a integração entre o aluno e o familiar, dentro
das salas, e nos 15 minutos finais, todos
foram convidados a fazer uma atividade
aeróbica no pátio da Escola.
Os alunos do programa Adolescente Aprendiz produziram uma salada de
frutas. Já, os integrantes do Serviço de
Apoio Sócio-educativo (SASE) executaram uma atividade de artes plásticas

relacionada à família. O Trabalho Educativo (TE) da manhã programou uma
brincadeira e, na parte da tarde, apresentou, em forma de teatro, uma nova versão
do “Chapeuzinho vermelho”.
As crianças da Escola montaram vários quadros com palavras de amor e amizade. “Estou gostando da atividade”, disse
a aluna do SASE, Estefani Rosa, quando
questionada sobre a “Ação em Família”.
E completou: “Estou desenhando minha
família na cor roxa”!
A ação aconteceu das 10h às 11h e
das 16h às 17h. O Comitê da Família é
formado por colaboradores da Pequena
Casa da Criança e promove regularmente ações para manter o vínculo entre as
famílias moradoras da comunidade da
Vila Maria da Conceição e a instituição.

Alunos se

divertem na

“Semana da Criança”

A “Semana da Criança” animou
a galera do Serviço de Apoio Sócio
Educativo (SASE) da Pequena Casa.
Houve uma gincana com sete equipes
e o tema trabalhado foi o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
De 4 a 13 de outubro, os grupos
tinham brincadeiras com tarefas para
cumprir, como encher a roupa com
o máximo de balões, encontrar uma
bala na farinha e levar a bola até o gol
com os olhos vendados.
Participaram da gincana 90 crianças. Segundo a coordenadora do SASE, Eleni Rodrigues, a tarefa mais bonita foi “a camiseta do abraço”, onde
a criança vestia uma camiseta para
receber assinaturas de outras pessoas,
mas antes deveria receber um abraço. “Está sendo um grande momento de integração, as crianças estão se
divertindo bastante e todos já riram
muito”, ressaltou a coordenadora, no
decorrer da atividade.
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Alunos celebram o Dia da Bíblia

Palavra da Ir. Pierina
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Caros leitores!

F

oi celebrado, no dia 30 de setembro,
o Dia da Bíblia. Às 8h30 da manhã,
os alunos da Escola Pequena Casa da
Criança reuniram-se no pátio para
entender um pouco mais a importância
deste livro sagrado para a vida.
A acolhida foi feita pelo coordenador
do setor de Espiritualidade da Pequena
Casa, Paulo Francisco (Paulinho), e pelo
educador Edson Vicente. A presidente da
instituição, Irmã Pierina Lorenzoni, este-

ve presente à celebração e, após a leitura
de um trecho da Bíblia, ressaltou a sua
importância para os cristãos.
No encerramento do encontro, o livro
sagrado ficou exposto para que todas as
turmas pudessem tocá-la e fazer um pedido em silêncio. O dia 30 de setembro
foi escolhido como ‘Dia da Bíblia’ por ser
o dia de São Jerônimo, o qual passou boa
parte de sua vida traduzindo a Bíblia do
grego e hebraico para o latim.

Doadores
• Doadores do mês • Terezinha Pinto • Silvia e Daniela Heller • Luiza Monteiro
• Fundação Carolina Garcia do Prado • Sonia • Sebastiana • Iara • Pandurata Alimentos • Rita • Douglas
• Zuleica • Livraria Cervo • Silvia • Claudia • Ana • Nara • Carmem • Elza • Almoço Poético Musical
• Fernando Medeiros • Sergio Moraes e Contadores • Celta serviços • Sabrina de Souza Aguiar
• Elaine • Sirlei • Risolete Felipe • Sesc redenção • Walmart Miguel Tostes • João Carlos S. Machado
• Michele Tavares machado • Felipe Jaques

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, na Unidade Petrópolis,
aluga salão de festas para eventos

Iniciamos o mês de novembro fazendo
memória aos nossos entes queridos que já
cumpriram sua missão neste mundo, mas
que continuam vivos nos corações que os
amam, pois o amor que temos por alguém,
mesmo quando parte, nunca morre a não
ser que assim queiramos. Celebramos também a festa de todos os Santos. Estes são
pessoas que viveram neste mundo, como
nós e ao partir nos deixaram exemplos de
vida e santidade. E junto de Deus, se tornaram nossos intercessores e protetores.
Diante da realidade da morte, a qual todos nós um dia todos passaremos por ela,
temos a certeza, pela fé em Jesus Cristo,
que com Ele ressuscitaremos para uma vida
nova em Deus. Trago aqui uma reflexão que
sempre faço e hoje partilho com os leitores
sobre a realidade da vida e da morte. Pois
podemos estar ainda vivos neste corpo matéria, porém mortos, quando agimos contrariando o projeto de Deus que quer vida
em abundância para todos. Um exemplo:
como seres vivos, nos relacionamos com o
nosso próprio“EU”, com o OUTRO(A) e com
DEUS. Daí a pergunta para refletir: como estou me amando? Estou cuidando de mim,
da minha vida apenas material ou cultivo
a fé, pratico o bem, busco a felicidade que
brota de dentro de mim e que ela depende muito da minha conduta de vida? E a
felicidade do meu próximo? Me preocupo
em ver as pessoas felizes, realizadas, e desejo
somente o bem a elas? O que faço para ver
as pessoas felizes? Só é feliz quem faz feliz o
seu irmão(ã). Mas nada disso acontecerá se
não buscarmos a força em Deus. E São João
nos diz:“Como posso amar a Deus que não
vejo, se eu não amar o irmão que vejo”? Eis
a lição que nos deixaram os santos e santas da Igreja. Quem ama conhece a Deus,
porque Deus é AMOR. Deixar-se amar por
Deus e amar o próximo é amar-se a si mesmo e caminhar para a santidade. Amar-se é
conquistar a felicidade que se perpetuará
em Deus. O que torna alguém santo é a
prática do amor fraterno que se traduz em
gestos de caridade. Há um ditado que diz:
“A pessoa não morre quando deixa de viver,
mas quando deixa de amar”. A escolha é
pessoal, somente nossa.

SMAM doa árvores e folhagens

à Pequena Casa da Criança

O secretário adjunto da SMAM, André Carús esteve presente na ação e enfatizou: “Nós vamos acompanhar o projeto
e queremos fazer mais pela Pequena Casa
da Criança”.
A ação faz parte do projeto “Vida
Meio Ambiente”, coordenada pelo educador Paulo Francisco, e prevê a melhoria do ambiente escolar e da convivência
entre os atendidos pela instituição. Quem
trouxe as plantas e também se fez presente no dia do plantio foi o coordenador de
Assessoria Comunitária, Nilton de Assis
e sua equipe.

SASE
No dia 30 de setembro, o Serviço de Apoio sócio Educativo (SASE)
realizou o “Chá da Primavera’, uma
vivência de integração e confraternização de amizade entre todos os
alunos da Pequena Casa.
O chá ocorreu em dois turnos,
manhã e tarde, e reuniu cerca de 100
educandos. No seu decorrer foram
apresentados vídeos sobre o meio
ambiente e a chegada da primavera,
como forma de fundamentar e refletir
sobre a responsabilidade que temos
com o ambiente em que vivemos, para que possamos continuar desfrutando das quatro estações.
“Foi um encontro muito legal,
onde, além de uma linda confraternização, foi possível exercer a nossa
cidadania’, enfatizou a coordenadora
do SASE, Eleni Rodrigues.

Missa homenageia Nossa Senhora Aparecida e as crianças
A Pequena Casa da Criança prestou a sua homenagem à padroeira do Brasil,
Nossa Senhora Aparecida, e às crianças, pela comemoração do seu dia, com uma
missa especial. A celebração ocorreu no dia 11 de outubro, véspera da data duplamente festiva, e foi conduzida pelo padre Paulo Dalla Rosa, da Paróquia São Jorge,
do Bairro Partenon.
Uma apresentação em voz, violão e bateria dos educadores Eleni Rodrigues,
Mauricio Machado e Edson Vicente, abrilhantou a celebração. O coordenador do
setor de Espiritualidade e Religiosidade, Paulo Francisco e a presidente da instituição, Irmã Pierina Lorenzoni, auxiliaram na organização e participaram da missa.

Projetos, Construções e Reformas

3268-7900
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A

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SMAM) doou folhagens e árvores de grande porte
para a Pequena Casa da Criança,
entre elas pitangueiras, guajuviras, camboins e capororocas.
Para revitalizar espaços f ísicos, o
plantio das mudas foi efetuado na pracinha ao lado do Ginásio, na Praça Vermelhão e na Rua Irmã Nely, ao lado da
instituição. As crianças do Serviço de
Apoio Sócio Educativo (SASE) e da educação Infantil acompanharam o plantio,
que ocorreu no dia 9 de outubro.

Chá da Primavera
integra alunos do

1ª Mostra Cultural
da Escola Pequena
Casa da Criança

Entrevista
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Dante Bonato

1

8 de outubro é a data em que se
comemora o “Dia do Médico”. Em
homenagem a esta profissão tão importante nas nossas vidas, o entrevistado nesta edição é o médico voluntário, Dante Bonato, que há um ano e sete
meses dedica o seu tempo para ajudar os
atendidos da Pequena Casa da Criança.
Pequena Casa da Criança - Como
o senhor chegou até a Pequena Casa?
Dr. Dante - Por um convite da Irmã
Pierina Lorenzoni.
Pequena Casa - O que mais lhe
agrada na Instituição?
Dr. Dante - O Espírito de humanidade e dedicação ao próximo.
Pequena Casa - O que o senhor pensa sobre a missão da Pequena Casa?
Dr. Dante - Acredito na missão e
procuro desenvolvê-la da melhor maneira possível.

Doação
A Pequena Casa da Criança recebeu da
empresa Primus - Soluções em Tecnologia da
Informação - a doação de um switch, aparelho
que conecta vários computadores a uma rede.
Graças ao novo equipamento a Pequena Casa
da Criança poderá efetuar a expansão da sua
rede de informática.
Ao sr Glaucio Jardim e seus colegas que auxiliam a instituição no dia-a-dia, o nosso muito
obrigado. Para conhecer mais a Primus acesse:
www.primusweb.com.br

Ping-Pong
Eu sou: médico voluntário.
Gostaria de ter sido: nunca pensei nisso.
Penso que estou realizado como médico.
Eu acredito: no poder do ser humano
em desenvolver o que necessita, dentro
de seus princípios basais.
Ainda pretendo: trabalhar muito e ser feliz.
O melhor conselho que recebi: “Antes trabalhe, para depois colher os frutos”.
Minha maior frustração: não poder dedicar maior tempo às pessoas queridas.
Meu sonho: ver todas as pessoas com muita
saúde e felizes.
Sou fã número 1: dos meus queridos e
saudosos pais.
Minha palavra preferida: a verdade.
No meu trabalho não pode faltar: bem
estar e resultados.
Quando estou tenso: procuro alternativas
para administrar a tensão.

Com o objetivo de estimular a
leitura e a criatividade, os alunos da
Escola de Ensino Fundamental Pequena Casa da Criança leram em aula
os livros infantis: Os três porquinhos,
Rapunzel, Chapeuzinho vermelho,
Alice no país das maravilhas, João
e Maria e A bela adormecida. Após
a leitura das obras clássicas da literatura infantil, os educandos foram
desafiados a produzirem desenhos e
esculturas, com o objetivo de recontarem as histórias.
Os resultados dos trabalhos foram expostos no dia 7 outubro, sexta-feira, na 1ª Mostra Cultural, organizada pelos professores e direção,
que contou com a participação de
todas as turmas, desde o maternal
até 5º ano.

Siga a Pequena Casa!
www.twitter.com/pequenacasa

Anuncie!
Ao anunciar aqui,
você divulga a sua
empresa e ajuda
quem precisa.

51 3388 8550

