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SEMANA FARROUPILHA TEVE PASSEIOS E TRADIÇÃO
Durante a Semana Farroupilha foram realizadas diversas ações alusivas à cultura e à tradição gaúcha. As crianças
tiveram oportunidade de ter um cavalo no pátio da escola, rodas de chimarrão, criação do Piquete Pequena Casa da
Criança e "salchipão" no pátio de escola. Um grupo de alunos visitou o Parque Harmonia, sendo muito bem
recebido no Piquete Tio Flor. O menino Denilson cantou o Hino Rio-Grandense, alegrando a todos.

CONFRATERNIZAÇÃO DA ORQUESTRA
A confraternização dos alunos de música que fazem parte da Orquestra ocorreu no dia 17 de setembro. Gratidão à
empresa Imunosul por possibilitar este projeto e ao La Boca Complexo Esportivo & Cultural por ceder o espaço.
Foram momentos muito especiais, com futebol, "salchipão" e muita alegria.
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Caros leitores e leitoras: Setembro nos
traz um grande motivo para re exão.
Como cristãos celebramos o mês da
Bíblia, uma referência para o estudo e a
contemplação da Palavra de Deus em
todo o Brasil desde 1971. A Palavra de
Deus nos mostra o caminho a seguir e
nos aponta para a vivência da
fraternidade solidária, da justiça, da
esperança e do amor. Neste ano de 2019,
a Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), dando continuidade ao ciclo do tema "Para que nEle nossos povos
tenham vida", propôs o estudo da Primeira carta de São João com destaque para o lema "Nós amamos porque Deus
primeiro nos amou" (1Jo 4,19). Cabe aqui uma re exão aprofundando o conteúdo da carta de São João. Ninguém
se liberta ou se salva sozinho. Precisamos uns dos outros. A vida em comunidade e em grupos sempre traz
di culdades, mas se vivida no amor e na fraternidade, ali o amor de Deus se faz presente. Porém, diante da trágica
situação do mundo atual, infelizmente presenciamos muito sofrimento na vida de crianças, mulheres e homens
refugiados, migrantes clandestinos, doentes e famintos, de famílias sem espaço próprio e sem futuro, de milhares
de moradores de rua, das má as que tra cam pessoas transformando gente em mercadoria. Essa realidade nos
desmonta por dentro e, confrontando com os ensinamentos de Jesus, enxergamos como por um espelho que a
humanidade ainda está longe de viver o amor e a fraternidade. Temos, sim, graças a Deus, muitas pessoas que são
sensíveis e expressam seu amor ao próximo de muitas formas, embora o desa o seja sempre muito grande. Sugiro
a leitura da Primeira carta de São João para, assim, irmos confrontando nossa vida com a proposta da vivência do
amor fraterno que a mensagem nos sugere. "A Palavra de Deus é a Verdade, sua Lei, Liberdade". "Quem ama, não
peca" (Santo Agostinho).
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VISITA E INTEGRAÇÃO COM ALUNOS DO ADVENTISTA
Os alunos do Colégio Adventista de Porto Alegre passaram as tardes dos dias 12 e 26 de setembro com algumas
turminhas da Educação Infantil da Pequena Casa, compartilhando alegria e amor.
AÇÃO VOLUNTÁRIA TROUXE DESIGN DE SOBRANCELHAS
Uma bela ação voluntária com as amigas da Sobrancelhas Design foi
realizada no dia 27 de agosto, com as pro ssionais fazendo design de
sobrancelhas e depilação facial para as moradoras da comunidade no
ginásio de esportes da Pequena Casa da Criança. Foram 75 atendidas no
total, e todas saíram muito felizes.
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES FAZ
CAPACITAÇÃO
No período entre 9 e 13 de setembro foi realizada uma capacitação de 20
horas para os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
da Pequena Casa da Criança. Quem ministrou as atividades foi o grande
amigo e voluntário Maurício, consultor de Qualidade, Saúde, Meio
Ambiente e Segurança do Trabalho.

BOLINHAS DA CAMPANHA DO AGASALHO VIRAM DIVERSÃO
Alunos de primeiro ano fundamental da Pequena Casa da
Criança se divertiram no dia 27 de setembro criando bonecos a
partir de bolinhas coloridas de plástico que estavam na piscinasímbolo da Campanha do Agasalho em frente à Prefeitura,
conforme noticiou o site do governo municipal. A atividade fez
parte da proposta Tudo Vira Brinquedo, da Campanha do
Brinquedo 2019. A arte-educadora e artista visual Amarilis
Barcelos, que também é servidora da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Esporte, foi mentora e organizadora da
ação junto com as professoras. A atividade contou com a
presença da primeira-dama do Município, Tainá Vidal, que participou da o cina. Tainá foi recebida pela presidente
da Pequena Casa da Criança, Irmã Pierina Lorenzoni, pela diretoria e pelo corpo docente da Escola da Pequena
Casa. A secretária municipal adjunta da Educação, Iara Wortmann, acompanhou o trabalho: “A Pequena Casa da
Criança é a primeira parceira da SMED na Educação Básica. Muito bom trazer uma atividade como esta para cá". A
Campanha do Brinquedo 2019 tem o objetivo de arrecadar, até o nal de outubro, brinquedos para fazer a alegria
de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços sociais do Município.

DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ E
ACHOCOLATADO AJUDA NO
CAFÉ DAS CRIANÇAS
A Pequena Casa recebeu a doação
de leite em pó e achocolatado das
amigas do Rotary Partenon no dia
23 de setembro. Os produtos são
extremamente importantes para o
c a fé d a m a n h ã d a s c r i a n ç a s
atendidas.

ATELIER MÃOS DE MARIA
Mais uma feira do Atelier Mãos de
Maria foi realizada no dia 12 de
setembro. O grupo é composto por
senhoras que também fazem parte
do Esperança. Os encontros às
quartas-feiras pela manhã reúnem
82 idosos.

CANTANDO O HINO
Crianças da Escola da Pequena Casa
da Criança cantaram o H ino
Nacional Brasileiro durante a
Semana da Pátria. No dia 7 de
setembro é comemorada a
Independência do Brasil.
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MÊS DA BÍBLIA
No dia 5 de Setembro foi realizado um encontro de espiritualidade com o tema “Abertura do Mês da Bíblia”, com os
alunos da Escola da Pequena Casa da Criança. Os responsáveis pelo encontro foram a presidente da instituição,
irmã Pierina Lorenzoni, e o coordenador pedagógico Paulo Francisco. No dia 12 ocorreu novo encontro de
espiritualidade com as crianças, sempre com muita música, dança e ensinamentos de valores alusivos ao Mês da
Bíblia. Já o encerramento do Mês da Bíblia ocorreu no dia 30, com atividades no pátio da escola.

3

Informativo da Pequena Casa da Criança | Setembro de 2019

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DOA TELAS DE PROTEÇÃO E LEVA KITS DE HIGIENE AOS IDOSOS
Graças aos amigos da Hewlett Packard Enterprise, no dia 23 de setembro a Pequena Casa da Criança passou a ter
telas de proteção no terraço, espaço que os alunos da Educação Infantil utilizam para brincar. A instalação foi de
extrema importância para a segurança dos pequenos.
Os amigos da HP Brasil possibilitaram mais uma bela ação na Pequena Casa, doando kits de higiene para os idosos
do Grupo Esperança e interagindo com eles numa belíssima manhã. Gratidão!
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COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA NA AGENDA
A equipe da Escola da Pequena Casa teve um
momento com palestra e dinâmicas com o tema
"Comunicação não-violenta". A atividade foi
realizada no dia 30 de agosto pelo parceiro José
Pedro, idealizador da iniciativa “A escola das
emoções”. Gratidão ao voluntário.

Colabore com a Pequena Casa Criança
Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta: 905-3
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 - Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0051 - Conta: 06.026.359.1-6

ESTAMOS NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA
A Pequena Casa da Criança pede a todos que se inscrevam
no Programa Nota Fiscal Gaúcha e escolham a instituição
para direcionar parte dos pontos adquiridos. Para isso basta
acessar o link e fazer o cadastro. O endereço é
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/Cadastro/CadastroNfg_1.aspx.

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nosso endereço é:
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3076 0500
As crianças da Pequena Casa agradecem sua colaboração.

Você também pode nos ligar: (51) 3384 1001
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon - Porto Alegre

