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Seminário abordou motivação e lembrou Outubro Rosa
O IV Seminário de Aprendizagem Proﬁssional da Pequena Casa da Criança foi realizado em 21 de outubro e
teve como tema “Motivação e perspectivas do novo mercado de trabalho”. O encontro reuniu jovens
aprendizes da Instituição e jovens inscritos que estão aguardando uma oportunidade de emprego, para
motivá-los quanto às novas tendências e perspectivas do mercado de trabalho junto a temáticas
transversais. A Sicoob foi parceira no evento com realização de palestra sobre o tema abordado no
seminário, organizado em dois turnos, manhã e tarde, para que todos os jovens pudessem participar. Além
disso houve atividade paralela, com os jovens aprendizes entregando folhetos em alusão ao Outubro Rosa
na comunidade Vila Maria da Conceição. A proposta da ação era incentivar a campanha de conscientização
para prevenção e combate do câncer de mama.

EXPEDIENTE
Presidente: Irmã Pierina Lorenzoni
Textos: Giovani Bergamaschi e Simone Schmidt
Fotos: Giovani Bergamaschi
Diagramação: Paula Viegas
Supervisão e revisão: Simone Schmidt
Tiragem: 500 exemplares

Telefone: (51) 3076 0500
Site: www.pequenacasa.org.br
E-mail: comunica@pequenacasa.org.br
REDES SOCIAIS:
facebook.com/pequenacasa
instagram.com/ongpequenacasa
twitter.com/pequenacasa
youtube.com/user/pequenacasa
linkedin.com/company/pequena-casa-da-criança

Palavra da presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
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O mês de outubro foi de grande esperança e alegria com o retorno
presencial gradativo dos nossos atendidos à Pequena Casa da
Criança. Depois dessa longa espera, mas com a maioria dos
colaboradores vacinados, seguindo rigorosamente os protocolos,
foi assim possível rever os rostinhos felizes das nossas crianças
voltando às aulas presenciais, além dos adolescentes do programa
de aprendizagem proﬁssional, as crianças e adolescentes dos
serviços de convivência e os idosos, estes, por sua vez, em grupos
menores, mas cheios de alegria e comparecendo aos encontros tão
apreciados por todos.
Somos muito gratos a Deus por sobrevivermos a esta pandemia, mas
lamentamos as mais de 600 mil mortes no país causadas pela Covid19 e, dentre estas, alguns da nossa comunidade e familiares. Somos
também muito gratos a todos os benfeitores que durante a
pandemia muito colaboraram para podermos distribuir as cestas
básicas e muitos outros auxílios às famílias carentes. Deus os
recompense por gestos tão nobres e de imensa caridade fraterna.
Durante este longo período da pandemia a nossa equipe diretiva da
Pequena Casa da Criança muito trabalhou de forma on-line para que os projetos e providências não
parassem na instituição. Gratidão a todos e todas que muito contribuíram para as melhorias em
andamento e também aos nossos “anjos parceiros” que têm partilhado para a realização destes projetos.
Neste Mês Missionário celebramos com nossas crianças da escola alguns encontros de formação cristã. No
encerramento do mês todos receberam uma tarefa missionária, levando um versículo da Palavra de Deus
para pessoas que acreditassem que iam acolher e ajudar na vivência da fé. Todos saíram felizes sabendo o
que signiﬁca ser missionário, mesmo durante a infância, comprometidos com a vivência da Palavra de Deus
em suas vidas. Bênçãos de Deus para todos e todas.
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Mês Missionário despertou a prática do bem
O dia 4 de outubro foi marcado pela realização do encontro do Mês Missionário com os atendidos da instituição. A
Presidente da Pequena Casa da Criança, Irmã Pierina Lorenzoni, e o coordenador pedagógico Paulo Francisco
falaram sobre a missão de ser cristão, sobre fazer o bem e sobre a importância da fé, entre outros assuntos. O
encontro ocorreu na sala de capacitação da Pequena Casa e teve a adesão de todos os alunos da Escola. Uma das
alunas surpreendeu em momento de oração que sensibilizou a todos. Incrível ver um momento de oração e fé em
uma criança tão nova, um grande exemplo para todos.

Mostra Cultural exercitou interação

PRF-RS fez doação de brinquedos
A doação de mais de 300 brinquedos foi feita pelos Aprovados da Polícia Rodoviária Federal 2021. A
Pequena Casa da Criança também recebeu a visita de policiais rodoviários federais, que deram uma aula
sobre cuidados e segurança no trânsito. Os pequenos amaram a visita.
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Durante o mês de outubro os alunos da Escola da Pequena Casa da Criança produziram a Mostra Cultural. A
atividade teve como propósito promover a interação entre os alunos e atendidos e ainda abordar temas
como religião, arte e diversidade, prezando pelo respeito e amor ao próximo.
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Atividades e muita alegria na Semana da Criança
Tivemos muitas atividades da Semana da Criança na Pequena Casa. Cada turma da Escola e do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos da instituição organizou atividades em alusão à data, celebrada
em 12 de outubro. Os encontros foram marcados por muita dança, apresentações, mágica, jogos, bambolê
e muito mais. Alegria e amor não faltaram.

Pequena Casa na TV
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A Pequena Casa da Criança teve a oportunidade de dar entrevista
ao vivo ao Jornal da Manhã da Record TV RS no dia 9 de outubro. A
Instituição foi representada pela gerente geral Angela Bozzetto e
diversos outros proﬁssionais. Durante a entrevista foi possível
falar de todos os programas, projetos e formas de contribuição da
Casa, mostrando também os espaços, turmas da escola, refeitório
e muito mais. Gratidão à Record TV RS pela oportunidade.
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Dia dos Professores
O Dia dos professores foi comemorado em 15 de outubro. A
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental da
Pequena Casa da Criança tem alunos a partir de 4 anos de
idade, com atendimento até o 5º ano do ensino
fundamental. Com 379 estudantes, sendo mais da metade
em turno integral, a Escola tem uma equipe de proﬁssionais
grande e muito qualiﬁcada. Parabéns para todas as
professoras e professores da Pequena Casa da Criança e do
mundo todo. “Para aqueles que têm em suas mãos o poder
de mudar o mundo, feliz Dia dos Professores”.

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

