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Atividade remota salvou o ano
Desde o início da pandemia, oﬁcialmente declarada no mundo em 11 de março, a Escola da Pequena Casa da
Criança tomou providências logo a seguir, a partir do dia 18 daquele mês, adaptando ações para que as
atividades com os alunos continuassem ocorrendo de forma segura. Daquele período até o ﬁnal do ano, ou seja,
praticamente todo o período de 2020, manteve atividades e vínculos com os educandos por meio de grupos de
Facebook e WhatsApp. Foram entregues apostilas para que os alunos ﬁzessem tarefas em casa seguindo as
orientações e explicações das videoaulas, e se mantiveram não só as aulas regulares das turmas, juntamente
com a educação física, mas também uma agenda com arte, música, reforço escolar e atendimento educacional
especializado no modo remoto.
Foi prestada ainda orientação aos responsáveis pelos alunos, além da entrega de cestas básicas advindas de
doação e enviadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), entrega de material escolar para as tarefas,
doações de Páscoa e Dia da Criança ao longo do ano, além de serviço de plantão na secretaria e na direção da
escola. Outra iniciativa foi manter a atividade remota para aqueles alunos que os responsáveis optaram por não
voltar às aulas presenciais. Por ﬁm, direção e proﬁssionais da Escola da Pequena Casa seguiram com uma busca
ativa e constante pelos alunos que não estavam em contato ou mesmo que perderam contato com a instituição.

Amor ao próximo em momento difícil enche o coração
Desde o início da pandemia a Pequena Casa e seus colaboradores se
empenharam muito para ajudar a comunidade no que diz respeito à
alimentação, e com ajuda de muita gente conseguiu. Os atendidos pela
Pequena Casa da Criança receberam cestas básicas e kits de higiene graças a
pessoas que estão sensíveis aos que menos possuem. Cada um, de acordo
com suas possibilidades, tem contribuído. A instituição entregou desde o
início da Pandemia mais de 3.000 cestas básicas. Também foi levada ajuda a
famílias da comunidade que não eram atendidas pela instituição. Nossa
gratidão a todas as pessoas e empresas que doaram, com certeza a
recompensa virá de Deus para cada um, e que Deus abençoe a todos e todas!
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Palavra da Irmã Pierina
Em 2020 percorremos um trajeto cheio de
desaﬁos, como José e Maria, para encontrar
um lugar para o nascimento de Jesus.
Caminhos de incertezas, de trevas e de luzes,
de tristezas e também de alegrias e de
esperança. Tivemos que nos reinventar e criar
novas formas de ação para que pudéssemos
auxiliar os nossos atendidos. Na Educação, os
professores trabalhando com muita
criatividade e atendendo à distância seus
alunos para que não perdessem o ano. E foi
satisfatório sentir a participação e colaboração
dos pais e familiares que se uniram para ajudar
as crianças. Nossas equipes muito se esforçaram para dar o máximo possível e oferecer o melhor. Também a
diretoria seguiu com aﬁnco na busca de novos caminhos para melhorar nossa missão. Contamos com a ajuda e
partilha de pessoas do bem, de empresários que muito contribuíram para que não faltasse alimento na mesa das
famílias dos nossos atendidos. Isso é Natal. Assim como no tempo em que Jesus nasceu, havia a espera de um
Salvador. Também nós aguardamos pela vacina, pela cura dos enfermos e para que todos possamos ser poupados
dessa pandemia e voltarmos à vida normal.
Transcrevo aqui um texto do nosso Papa Francisco para o Natal. “Natal é você, quando decidimos nascer de
novo a cada dia, deixando que Deus penetre no nosso interior. O Sino de Natal é você quando chama, une,
reúne, congrega as pessoas. A Estrela de Natal é você quando conduz alguém para o encontro com o Senhor. O
presente de Natal é você quando é verdadeiramente irmão de todo o ser humano. Com o nascimento do Filho de
Deus tudo muda. O Salvador do mundo vem para se tornar participante da nossa natureza humana: já não
estamos sós, abandonados”. Conﬁantes na presença de Deus em nossa vida e na nossa história, caminhemos
com muita fé e esperança para o novo ano. Que 2021 seja de muita luz, paz, saúde e fraternidade universal. A
todos e todas um feliz Natal e abençoado 2021.
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Psicologia fortalece o emocional
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A pandemia e o distanciamento social provocaram grandes
impactos sobre a saúde mental e emocional. Por isso o setor de
Psicologia realiza atividades e atendimento dentro das
especiﬁcações de cuidados com a Covid-19, proporcionando
suporte para o fortalecimento emocional dos atendidos e
colaboradores da Instituição.

Aprendizagem proﬁssional à distância
Desde o ﬁnal de março de 2020 o Setor de Aprendizagem Proﬁssional,
adequando-se às novas exigências do isolamento social, adotou o
formato à distância para as aulas teóricas, com os 60 aprendizes
inseridos no curso de Assistente Administrativo. Criou-se um ambiente
virtual de sala de aula onde foi possível a postagem de atividades
semanais, gerenciamento e realização de ações e acompanhamento do
desempenho de cada aprendiz nos conteúdos programados. Ao
acompanhar os alunos por meio da plataforma, a professora já seguia
dando retorno sobre o rendimento.
No total foram compostas seis turmas de aprendizes vivenciando essa
experiência que é um desaﬁo, já que quase 100% dos alunos acessaram
as aulas e postaram as tarefas com empenho. Alguns se utilizaram da
plataforma do Google Sala de Aula, outros receberam atividades por email, e ainda houve os que acessaram todo o material por meio de um
grupo de WhatsApp, sendo esta a única possibilidade. Entretanto é
importante salientar que todos conseguiram, de uma forma ou de
outra, acompanhar os conteúdos que compõem o curso. Outra
estratégia desenvolvida ao longo desses meses foi a de intercalar os
conteúdos do Plano de Curso com temáticas pertinentes ao momento
que vivemos, possibilitando um espaço de cuidado com as emoções,
com atividades mais descontraídas voltadas para o tema.

Fortalecimento de Vínculos também no modo virtual

Abordagem Social redobra ações de auxílio e acolhimento
O Serviço de Abordagem Social/Ação Rua trabalha pelos usuários da Política Pública de Assistência Social,
visando à proteção social e garantia de direitos, buscando aproximação com os usuários, construção de vínculo,
escuta, acolhimento e respeito. O Ação Rua permaneceu realizando atividades durante o período de pandemia
e seguindo os protocolos estabelecidos de biossegurança. A equipe manteve ações como atendimento,
acompanhamento da população em situação de rua e das famílias em acompanhamento social, circulando no
território Cruzeiro/Cristal e atuando na identiﬁcação de crianças e adolescentes em trabalho infantil e de
adultos em situação de rua-moradia a partir da abordagem social.
Entre outras iniciativas, serviços como acompanhamentos em saúde e consultas médicas, confecção de
documentação e encaminhamentos e orientação para programas como auxílio emergencial e Benefício de
Prestação Continuada (BPC). Ainda considerando-se o agravamento das vulnerabilidades sociais diante do
contexto de pandemia e a demanda de insegurança alimentar, a equipe atuou no repasse de recursos como
alimentação e kit de higiene para a população em situação de rua e para as famílias em acompanhamento.
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Considerando-se o contexto de pandemia, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) da
Pequena Casa da Criança se adaptou neste período de quarentena elaborando propostas de trabalho remoto e
contando com o recurso de aplicativos de mensagens instantâneas, WhatsApp, Facebook e vídeos para se
aproximar das crianças, adolescentes e familiares que compõem o SCVF. As atividades ganharam impulso por
meio da criação de um grupo de whatsApp para que ocorresse essa interação. Nas iniciativas de leitura o
objetivo se concentrou em envolver não somente os educandos neste período de isolamento social, mas
também as famílias na prática da leitura em casa. Ainda na programação, Gincana Julina, lives com educadores
e convidados abordando temas como cuidados na pandemia, Dia da Criança, Dia da Consciência Negra, Hora de
Alongar e outros. O grupo do Trabalho Educativo também produziu vídeo em homenagem ao aniversário de 64
anos da Pequena Casa, ocorrido em 15 de agosto. Participação ainda em lives ao longo do ano com os
representantes do Instituto Algar e multiplicadores do Programa Talentos de Futuro.
Durante novembro e dezembro o Trabalho Educativo adaptou o conto “O Menino e os Grilos”, trabalhando os
valores nele citados, entre estes esperança, bondade e empatia, de forma que por meio do processo de criação
artística, como num ﬁlme em formato de curta metragem, fosse possível sentir na prática a importância desses
valores no cotidiano. Outra atividade foi o processo de treinamento que envolve aspectos como uso diário do email e envio de currículo. Um treinamento curto, ainda piloto, passou a ser elaborado em conjunto com o setor
de Psicologia da Pequena Casa para melhorar o desempenho dos jovens do Trabalho Educativo nos processos
seletivos para vagas de estágio e de Jovem Aprendiz.
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Serviço Social reinventa atividades
Durante o período de quarentena o Serviço Social precisou se
reorganizar e se reinventar em algumas atividades. Foram
formados grupos de discussão com os jovens do programa
Adolescente Aprendiz de maneira remota contando com o apoio da
Jéssica, estagiária de Serviço Social. Mensalmente foi
encaminhado aos jovens material para conhecimento sobre temas
ligados a cidadania e Direitos Humanos.
Outra proposta foi a roda de conversa virtual com os jovens por
meio da ferramenta Google Meet. Destaque ainda para a atividade
realizada com as crianças do 5º ano do Ensino Fundamental da
Escola da Pequena Casa com o apoio da Bruna, também estagiária
de Serviço Social. De maneira virtual, com a ajuda da professora e
da equipe da escola, foi abordado o tema sobre como conviver de
maneira saudável com as diferenças entre as pessoas. Além disso,
com os integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) foi criado um grupo virtual para os idosos no WhatsApp, o que permitiu que o vínculo e o espaço
de troca entre os integrantes fosse mantido. O Serviço Social ainda teve apoio do Setor de Psicologia para
intervir em situações em que se observasse necessidade de auxílio à saúde mental dos idosos. Outra iniciativa
foi a presença semanal da assistente social na Instituição para atendimento de demandas das famílias. Neste
período também houve fornecimento de kits de alimentos.

"Voos" em parceria com a Ambev
A Pequena Casa da Criança participou do programa VOA da Ambev por meio de uma campanha de captação de
recursos para aquisição de alimentos para distribuir na comunidade da Vila Maria da Conceição. Com a ajuda
de parceiros e amigos foi possível captar um total de R$ 24.290,00, beneﬁciando 350 famílias da
comunidade. A parceria com o programa da Ambev proporcionou melhorias nos processos de gestão e no
trabalho da Pequena Casa. O VOA trabalha pela transformação social, com os funcionários da Ambev atuando
como voluntários em organizações não-governamentais (ONGs), doando tempo e conhecimento para que as
organizações voem ainda mais alto. A empresa fabricante de bebidas computa em seu site atividades com
333 ONGs, 12 mil horas doadas e 6 milhões de pessoas impactadas.
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Telemarketing, ativo e do bem
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Seis operadoras de telemarketing, mais a coordenadora do setor,
trabalham na Central de Doações para captação de recursos
ﬁnanceiros. Tivemos um 2020 desaﬁador, e a meta era, sempre,
dar continuidade e suporte aos atendimentos da Pequena Casa da
Criança. As atividades da equipe ocorreram de forma presencial,
atendendo aos protocolos e cuidados necessários.
Terminamos o ano agradecendo a todos os doadores que
contribuíram para o sucesso dos resultados, desejando um Natal
e um 2021 cheios de luz, prosperidade e saúde. Para fazer
contato com a Central de Captação de Recursos basta ligar para o
número 51 3021-7621.

Funcriança e Imposto de Renda ampliam ajuda
Você sabia que é possível destinar parte do imposto de renda devido à
Pequena Casa da Criança? Sim, até 6% para pessoas físicas e até 1% para
empresas. Deste modo você ajuda de forma gratuita. Precisa somente
acessar a página do Funcriança e escolher a Pequena Casa para ajudar. No
site é possível visualizar que a Pequena Casa mantém o projeto de
manutenção e reforma para o período 2020-2022, visando manutenção de
programas, projetos sociais e reforma dos espaços físicos, favorecendo a
realização de atividades educacionais e administrativas. O endereço é
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/funcrianca/. O link dos projetos ativos
para doação é http://funcriancapoa.procempa.com.br/dadweb/projetos/154. Ao abrir o link é possível
digitar diretamente o nome da Pequena Casa da Criança.
Colabore com a Pequena Casa Criança
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!

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.
Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621

