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Fundada em 15.08.1956
pela Irmã Nely Capuzzo - MJC

Atividades homenagearam
Semana Farroupilha
A Semana Farroupilha teve
momentos especiais na
Pequena Casa. Esse período de
homenagens começou no dia 13
de setembro com diversas
atividades na escola, marcando
ao longo daqueles dias uma
data tão importante para os
gaúchos, celebrada em 20 de
setembro. As professoras e os
alunos da Escola da Pequena
Casa da Criança enfeitaram as
salas de aula e montaram
piquetes. Para completar, os
atendidos puderam comer
espetinhos tradicionais dos
gaúchos no almoço.

Bolo de erva-mate resgata tradição
Ainda em clima de Semana Farroupilha, Tatiane Ebert, a nutricionista da Pequena Casa, realizou uma
oﬁcina com as crianças da Escola. O grupo que participou da atividade está cursando o segundo ano do
ensino fundamental. A turma da professora Cláudia preparou bolo de erva-mate, verdinho e delicioso!
Oﬁcinas como esta estimulam as crianças a pensarem a alimentação de um modo diferente, entendendo
como os alimentos são feitos e de uma forma mais saudável.
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Palavra da presidente, Ir. Pierina Lorenzoni

Em 1956 deu-se a fundação da Pequena Casa da Criança, instituição 100% ﬁlantrópica em Porto Alegre, na
Vila Maria da Conceição. Tivemos como fundadora a Ir. Nely Capuzzo, missionária de Jesus Cruciﬁcado, e
desde 2002 atuo na presidência da Casa.
No dia 15 de agosto deste ano celebramos os 65 anos desta abençoada entidade que já atendeu milhares de
pessoas. Comemoramos o aniversário sabendo que ajudamos muitos a sair da situação de vulnerabilidade
social, construindo nossa história. Muitos atendidos neste tempo acabaram até vindo a ser colaboradores,
voluntários e amigos da Pequena Casa.
Gratidão às pessoas físicas, empresas e parceiros que conﬁam em nossa missão e colaboram muito. Sem
eles não conseguiríamos alcançar nossos atendidos e seus familiares que tanto necessitam. Alimentos,
higiene, cuidados com a saúde, educação, formação e emprego são alguns dos exemplos de tudo que
ﬁzemos e fazemos.
Gratidão, e que Deus abençoe a todos e retribua em bênçãos e graças especiais.
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Idosos voltam a se reunir
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Direcionado aos maiores de 60, o
encontro do Grupo dos Idosos
retornou com atividades de
convivência e muita alegria. Na
medida em que mais pessoas
foram vacinadas contra a Covid,
a programação voltou a quase
100% na Pequena Casa da
Criança. O tradicional encontro
dos idosos, que faz parte do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), novamente ocorre de
forma presencial, possibilitando
a todos momentos de felicidade
e fraternidade.
Pa r a q u e n ã o o c o r r e s s e m
aglomerações e em respeito ao
protocolo sanitário, o programa
passou a organizar grupos
menores, divididos ao longo da
semana, com atividades
presenciais propostas pela
assistente social da Casa Daiana
Santos. Voluntários também
contribuem com diversas
oﬁcinas.
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Cerimônia marca troca para o caderno com linha
No dia 27 de setembro teve cerimônia de troca do bloco para o caderno com linha. A festinha de passagem
foi realizada com a turma do primeiro ano do ensino fundamental da Escola da Pequena Casa.
A tradicional “festa do caderno” marca com muito carinho esta passagem importante para as crianças, e
todo ano é realizada nas turmas de primeiro ano. Cada criança teve uma madrinha que escreveu uma linda
mensagem no novo caderno. Parabéns para a equipe da escola por criar momentos incríveis para os
pequenos, que assim ﬁcam engajados e valorizam mais ainda todo o processo escolar.
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Entrevista na RDC TV apresenta Pequena Casa
No dia 15 de setembro a Pequena Casa da Criança concedeu entrevista ao vivo para o Programa Portal RDC,
do canal RDC TV. A instituição foi representada pela gerente-geral Angela Bozzetto e pelo responsável por
comunicação e gestão de voluntários da Casa, Giovani Bergamaschi. A apresentação signiﬁcou uma bela
oportunidade para detalhar os programas, projetos e formas de contribuição. Gratidão ao canal RDC TV.

Sicredi mostra cooperativa escolar em vídeo
Os jovens da PQNACoop participaram de gravações de um
vídeo institucional do Sicredi União Metropolitana RS. A
PQNACoop é a coperativa escolar da Pequena Casa da
Criança, iniciativa em parceria com o Sicredi.
O projeto reúne atendidos que também fazem parte do
programa de contraturno escolar, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O roteiro possibilitou
que nossas crianças e jovens falassem sobre as aspirações e
expectativas para o futuro. Gratidão ao Sicredi pela
parceria e conﬁança na Pequena Casa. Juntos estamos
dando um "norte" para os atendidos, que tanto precisam de
oportunidades.
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Novo site está no ar
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A Pequena Casa da Criança fez uma grande
modernização em seu site na Internet.
Diversas adaptações e um maior
aproveitamento dos conteúdos deixaram a
página de "cara nova", permitindo que o
internauta tenha experiências muito
melhores. Para acessar e conferir as
novidades, basta entrar no endereço
www.pequenacasa.org.br.

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

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) 3021 7621
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon - Porto Alegre

