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Dia para valorizar a consciência negra
Nossos atendidos produziram muitos trabalhos de reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra,
celebrado em 20 de novembro. Por meio de atividades lúdicas foi possível construir muito conhecimento
e aprendizado. E para fechar o Mês da Consciência Negra, no dia 26 de novembro o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), programa que oferece oficinas no contraturno escolar
para crianças e adolescentes, realizou a II Mostra Cultural com a temática Diversidade.
A Pequena Casa da criança valoriza a temática da diversidade para incentivar valores como respeito,
tolerância e inclusão, importantes para o fortalecimento da paz e da fraternidade na sociedade.
Ainda entre as atividades, desfile de roupas e acessórios da Afroberdiana, com produção da estilista e
educadora Sadine Correia.

Dia de Ação de Graças é momento de oração
O Dia de Ação de Graças foi comemorado em 25 de
novembro. Neste dia a presidente da Pequena Casa,
Pierina Lorenzoni, e o coordenador da Espiritualidade,
Paulo Francisco, desenvolveram atividades com os
atendidos para promover um momento de
agradecimento e oração. No final da atividade as
crianças soltaram balões brancos contendo versículos
bíblicos no pátio da escola. O objetivo era fazer as
mensagens chegarem para aqueles que mais precisam
de palavras de carinho e conforto.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
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Caros leitores, como podem ver pelas notícias em nosso
informativo, muitas coisas boas aconteceram na Pequena Casa
da Criança nos últimos meses do ano que passou. Em
novembro foram muitas atividades e acontecimentos que nos
enchem de esperança e nos abrem horizontes para seguir
realizando nossos sonhos e projetos. O mais gratificante é ver
nossas crianças, jovens e idosos podendo voltar
presencialmente e se encontrar, mesmo seguindo os
protocolos, com seus colegas dos respectivos projetos. Mais
de uma centena de colaboradores, atuando nos seus setores
de trabalho com satisfação e alegria, é motivo de grande
esperança, mesmo sabendo que nem sempre as coisas são
fáceis e que temos muitos desafios. Mas quando se constrói a
união, a fraternidade acontece. Um dos acontecimentos muito
gratificantes foi a celebração do Dia Nacional de ação de Ação
de Graças celebrado com as crianças da escola e a participação dos colaboradores da casa. O dia foi bem
preparado pelas professoras e pela equipe de espiritualidade com antecedência. Cada turma preparou
com a sua criatividade, e com auxílio dos professores, um momento especial para expressar a gratidão a
Deus e a todos que contribuem com a Pequena Casa da Criança. Um gesto simbólico foi organizado,
soltando balões enchidos com gás, contendo mensagens Bíblicas de ação de graças. Os balões voaram
pelos céus e, em algum lugar, desceram levando as mensagens. Aproveito para expressar aqui a nossa
gratidão como direção, conselheiros e atendidos na Pequena Casa a todas as pessoas que têm nos
ajudado. Deus abençoe a todos e recompense com graças especiais.
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Pequena Casa recebe visita do prefeito
Recebemos em novembro a visita especial de Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, e Janaina Audino,
secretária municipal de Educação. Juntamente com a presidente da Pequena Casa da Criança, Pierina
Lorenzoni, e equipe executiva, foram alinhados projetos para a Escola da Pequena Casa.

Projetos e programas são apresentados a vereadora
No dia 30 de novembro recebemos a visita da vereadora Daiana Santos (PCdoB) e sua equipe, que vieram
revisitar os espaços da nossa Instituição e conversar sobre os nossos programas e projetos.
Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621

Nova parceria entre Jade Agro e Jovem Aprendiz
Iniciamos em novembro uma nova parceria no Programa de Aprendizagem Profissional com a empresa
Jade Agro. Atualmente nosso Programa de Aprendizagem conta com o curso de Assistente Administrativo,
altamente qualificado e com materiais atualizados de acordo com o mercado. Nosso desafio e objetivo é a
ampliação do número de parcerias para oportunizar a participação no programa dos cerca de 700 jovens
que aguardam uma vaga na fila de espera.

Torneio destaca o atletismo
Nossos educandos do SCFV participaram do V Torneio de Atletismo Escolar, ocorrido em 20 de novembro e
organizado pelos parceiros do grupo Rotary e da Sogipa. Com a participação no torneio os educandos
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tiveram a possibilidade de experimentar suas habilidades em diversas modalidades de atletismo.

Espiritualidade com o grupo de idosos
No mês de novembro tivemos atividade de espiritualidade com as presenças da presidente da Pequena
Casa da Criança, Pierina Lorenzoni, e do Coordenador Paulo Francisco no SCFV Idosos – Grupo Esperança. O
SCFV é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Ginecologista faz palestra para jovens
A médica ginecologista Mariana Rodrigues fez uma
campanha para arrecadação de absorventes e sabonetes e
montou vários kits para doação. A entrega dos kits foi feita
no dia 18 de novembro. A ginecologista também fez uma
palestra muito bacana com uma das nossas turmas de
jovens aprendizes e integrantes do trabalho educativo
sobre gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.
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Lions, Senac, Aiamu, Avesol e PUC asseguram doações
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Em novembro recebemos a doação de alimentos do SenacEAD, iniciativa que foi muito importante para a
alimentação dos atendidos da Pequena Casa da Criança. Igualmente a Associação de Auditores Fiscais da
Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu) auxiliou nosso trabalho com 20 cestas básicas de alimentação e
limpeza. Atualmente nossa Instituição serve em média 1.500 refeições por dia, além de realizar a entrega
das cestas básicas para a comunidade da Vila Maria da Conceição. Doações são extremamente importantes
para nós e para nossos atendidos.
Novembro também foi marcado pelas visitas dos amigos da Associação do Voluntariado e da Solidariedade
(Avesol) e do Centro de Pastoral e Solidariedade da PUCRS. Na pauta, a continuidade das parcerias com
voluntariado e doações. Outra atividade que nos trouxe muita alegria foi a visita do Lions Clube Porto
Alegre Santa Flora, do Lions Clubs Internacional. Parceiros da Colgate na campanha "Sorriso Saudável,
Futuro Brilhante" fizeram a doação de 200 kits de higiene bucal (escova e pasta) para nossa Instituição.
Além das doações, uma profissional de odontologia, integrante do grupo, conversou com nossos pequenos
sobre a correta higienização dos dentes.
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Grupo Solidzelo distribui brinquedos e doces
O grupo Solidzelo realizou uma linda ação na Pequena Casa no dia 29 de novembro. Após promover uma
campanha de arrecadação de brinquedos, roupas e doces, o grupo realizou, com a ajuda do Papai Noel, a
entrega dos itens para as crianças das nossas turminhas de 1º ano do Ensino Fundamental. Além das
doações, foram realizadas muitas brincadeiras e jogos. Nossos pequenos amaram.

Portocred traz computadores e equipamentos
A Pequena Casa da Criança recebeu da empresa Portocred no dia 26
de novembro uma doação de computadores, monitores, teclados,
mouses, fones de ouvido e outros materiais de informática.

Mais de 300 mantas são doadas pelo Na’amat
Recebemos no dia 30 de novembro a doação de 307 mantas de lã do
projeto Fios que Aquecem em Quadradinhos, desenvolvido pelo
grupo Berta Siminovich, que tem como objetivo promover a
produção de quadradinhos de crochê e tricô que, unidos, formam
mantas quentinhas para doação. O grupo faz parte do movimento
Na’amat Porto Alegre, organização não-governamental judaica.

Fortus Group em ação de Natal
No dia 24 de novembro, um mês antes do Natal, a empresa Fortus Group realizou uma ação com os nossos
atendidos da Educação Infantil. As colaboradoras ajudantes do Papai Noel pediram para os pequenos
colorirem alguns desenhos para a árvore de Natal da empresa, e eles adoraram a iniciativa, que foi uma
atividade prévia para a vinda do Papai Noel da empresa fazer a entrega de presentes à Educação Infantil da
Escola da Pequena Casa.

PqnaCoop e Sicredi na rota do cooperativismo
Nossos atendidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fazem parte da
Cooperativa Escolar PqnaCoop, projeto desenvolvido pelo nosso parceiro Sicredi União Metropolitana RS,
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que incentiva e orienta na fundação de uma empresa cooperativa por parte de adolescentes e jovens. No

5

dia 18 de novembro nossa cooperativa participou de uma ação de intercooperação em Nova Petrópolis,
região da Serra. Nesta viagem os associados fizeram a Rota do Cooperativismo junto com outra cooperativa
escolar. Por meio das palestras e dos lugares percorridos aprimoraram os conhecimentos sobre o tema.
Outra atividade importante foi a participação na live do Sicredi. Nosso Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, programa que oferece oficinas no contraturno escolar para crianças e
adolescentes, esteve presente na transmissão feita pelo Fundo de Desenvolvimento Social Sicredi União
Metropolitana RS. Na live tivemos a participação da PqnaCoop com a educanda Suyane Eduarda que expôs,
junto com outra cooperativa escolar, o trabalho das cooperativas e seu objeto de aprendizagem. Nosso
grupo de dança também apresentou a coreografia “Florescer”.
Colabore com a Pequena Casa da 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
As crianças da Pequena Casa agradecem a sua colaboração.

Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621

