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FORTALECER VÍNCULOS AMPLIA O DESENVOLVIMENTO
Com a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento de atividades que valorizem ainda mais o
potencial individual e coletivo dos educandos, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) revela um novo modo de trabalhar. Nas oﬁcinas, por exemplo, é possível brincar de diversas formas
e em diferentes espaços e tempo, ampliando o conhecimento, a imaginação e a criatividade, além de
experiências emocionais, corporais e sociais. Explorar a curiosidade, movimentos, gestos, sons, texturas,
cores, palavras, promover espaços de escuta, buscar esclarecer dúvidas, montar rodas de conversa,
respeitar as diferenças entre todas as pessoas, culturas, crenças e valores. Todas estas ações, mesmo que
organizadas no modo virtual ou on-line, reforçam a capacidade de conviver e de fortalecer vínculos.

TECNOLOGIA MANTÉM UNIÃO NA ESCOLA
A Escola Pequena Casa da Criança está desenvolvendo
atividades remotas devido à pandemia do coronavírus, mas
sem perder o vínculo e encantamento por ensinar e
aprender. Reuniões virtuais são promovidas para
organização e acompanhamento do aprendizado dos
educandos. As professoras e professores propõem as
atividades com os alunos mesmo à distância por meio de
videoaulas, videochamadas, postagem dos vídeos e
atividades nos grupos de Facebook e whatsApp da turma.
Na secretaria da escola também é entregue material
impresso para os alunos fazerem as tarefas a partir das
orientações dadas pelos professores nos vídeos e chamadas
de grupo ou individuais no WhatsApp. Na semana de 12 a 16
de abril também foi realizada a Mostra literária,
totalmente on-line, com a participação das famílias,
alunos, professores e equipe diretiva.
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Palavra da presidente
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Seguir a vida em tempos de pandemia é motivo de
gratidão a Deus. Lamentamos profundamente as
milhares de mortes ceifadas por este inimigo
invisível que deixou e deixa muitas famílias
enlutadas. Viver e defender a própria vida e de
todos os seres humanos é desaﬁo, é luta, é
esperança e, sobretudo, é fé. Temos um inimigo
invisível que está ceifando milhares de vidas e
deixando órfãos, viúvas, viúvos, familiares em
situação de luto e muito sofrimento. Este é o lado
triste e lamentável da situação atual. Olhando
por outro ângulo, com os olhos da fé, vemos os
sinais da presença de Deus salvando o seu povo
nesta batalha em defesa da vida. O milagre já
está acontecendo, as vacinas desenvolvidas em
tempo muito mais ágil do que se imaginava. Os
cientistas, os médicos, todos os proﬁssionais da
saúde nos hospitais e nos postos são os anjos que,
sem distinção de classe social, raça ou religião, se
dedicam, não poupando a própria vida, para
salvar vidas. É o amor incondicional de Deus pelo seu povo através destas pessoas do bem.
Na Pequena Casa da Criança, sensibiliza tanta dedicação da diretoria e dos colaboradores. Buscamos
juntos nos reinventar, aprender novos métodos de trabalho para não deixar esmorecer a nossa missão.
Nossas crianças que eram alimentadas na Instituição recebem a doação das cestas básicas entregues às
suas famílias para que não passem fome. Gratidão imensa aos nossos doadores de alimentos e outros
gêneros que nos possibilitam oferecer o básico às famílias mais necessitadas. Um agradecimento muito
especial ao Banco de Alimentos, ao Sesc Mesa Brasil, à Ceasa, ao Instituto Gerdau, senhor Flávio Burin e a
muitas outras pessoas e empresas que têm colaborado sem se identiﬁcar mas que, sensíveis ao sofrimento
humano, têm sido testemunhas do amor de Deus que se derrama em generosidade. Gratidão aos nossos
professores, educadores, serviços de nutrição, psicologia, serviço social, comunicação, espiritualidade,
supervisão com todas as equipes do setor administrativo, voluntários que muito têm se dedicado e
demonstrado espírito cristão em suas atitudes e gestos concretos de amor ao próximo. Deus nos abençoe a
todos e nos ajude para que logo estejamos voltando presencialmente às nossas atividades.

PROJETO "OUVIR" APROXIMA JOVENS E IDOSOS
A parceria entre a Pequena Casa e o grupo de alunos voluntários do Colégio Leonardo Da Vinci começou em
março deste ano. O projeto se chama "Ouvir" e é desenvolvido junto com o SCFV para Idosos Grupo
Esperança. Cada dupla de alunos voluntários entra em contato com idosos do SCFV para um contato virtual
mais próximo e fraterno. Através desta interação é possível estabelecer um vínculo entre jovem e idoso, e
assim possibilitar a troca de experiências. É possível também um momento de aproximação e reﬂexão com
os idosos, tão isolados neste momento de pandemia.

OFICINAS EM MODO PRESENCIAL E ON-LINE
CriArtes, teatro, dança, “era uma vez”, música (orquestra), Ferramentas do Aprender, informática
e esportes. Todas estas atividades propostas atenderão os educandos de forma presencial ou online, de acordo com as recomendações sanitárias.
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JOVEM APRENDIZ NA ERA DA MUDANÇA
Mudança, reestruturação, readaptação. Estes processos ainda não se encerraram e, quem sabe, nunca se
encerrarão, já que é preciso ser constante a readequação do fazer pedagógico. Independentemente da
situação pandêmica é preciso inovar sempre. O Setor de Aprendizagem Proﬁssional colocou em prática
desde 2020 o planejamento multidisciplinar que integra o Plano de Ensino do Curso de Assistente
Administrativo. As proﬁssionais dos setores do Serviço Social e da Psicologia da instituição trazem para a
discussão temas para fomentar o diálogo, a reﬂexão e o autoconhecimento do jovem no processo de
escolha pessoal e proﬁssional. São temáticas com conteúdos sobre direitos humanos, diversidade cultural,
empreendedorismo, processo de escolha proﬁssional, competências socioemocionais, autoestima e
autoimagem dos adolescentes e jovens inseridos no Programa de Aprendizagem.
As aulas são ministradas pelas Proﬁssionais do Serviço Social e da Psicologia, que planejam a melhor forma
de abordagem desses tópicos, com prioridade para o processo de escuta, de acolhida e de busca do
conhecimento, já que esses quesitos deverão auxiliar no processo de amadurecimento dos jovens que
estão ingressando no mundo do trabalho. Outra novidade: as aulas on-line passaram por aprimoramento
neste primeiro trimestre, e a nova educadora social de aprendizagem já iniciou com novo formato.
Semanalmente encontra os aprendizes por meio da conexão digital, pela telinha do computador. As aulas
de Informática também estão acontecendo no modo virtual, com o professor responsável buscando
integrar a teoria e a prática. O resultado tem sido incrível. É surpreendente o envolvimento dos jovens e a
potência de suas contribuições para as aulas, qualiﬁcando cada vez mais esse momento que estamos ainda
vivenciando à distância.
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SOLIDARIEDADE ENCHE O CORAÇÃO
Nesse momento de crise e isolamento social, os atendidos pela Pequena Casa da Criança têm recebido
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 calcula a entrega de 3.891 cestas básicas
desde o início da pandemia. Também foi levada ajuda a famílias da comunidade que não eram atendidas
pela Pequena Casa. Foram muitas as doações nesses últimos meses, gratidão a todos que estão
colaborando neste momento tão necessário.
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SELO DOAR A+ RENOVADO
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A Pequena Casa da Criança foi
aprovada no processo de
auditoria do Selo Doar e
recebeu a renovação do Selo
A+. O Instituto Doar valoriza
e incentiva a cultura da
doação, e é exatamente a
solidariedade a força que
impulsiona a Pequena Casa a
fazer seu trabalho na
comunidade da Vila Maria da
Conceição, atendendo a mais
de 800 crianças, jovens e
idosos diariamente,
oferecendo escola do
primeiro ao quinto ano na
instituição, prestando
serviços gratuitos como
assistência social e jurídica
às famílias da região e muito mais.O Selo Doar A+ é uma comprovação de credibilidade, seriedade e
respeito adquiridos em quase 65 anos de história da Pequena Casa. O Instituto Doar começou sua atuação
no ONG Brasil 2013, evento que mobilizou mais de 500 organizações. Gratidão a todos que ajudam a
instituição nesta missão com qualidade.
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

