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Missa de Natal da Pequena Casa da Criança
No dia 21 de dezembro a Pequena Casa celebrou uma
missa de Natal para os seus atendidos. Para evitar
aglomerações o evento não foi aberto ao público, mas
tudo foi transmitido ao vivo pelo Facebook. Para
tornar a missa ainda mais especial tivemos a
encenação do nascimento de Jesus, realizado pelos
alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, e ainda apresentações dos alunos da Escola,
turma da Educação Infantil.

Festa de Natal das crianças
No dia 22 de dezembro a Pequena Casa realizou uma
festa de Natal para os seus atendidos. Com a ajuda de
parceiros
brinquedos

doadores,
infláveis,

foi

possível

disponibilizar

cachorro-quente,

picolé

e

guloseimas para as nossas crianças. Neste dia também
tivemos a participação da Miss Poa Latina, Júlia
Fagundes, que fez doação de brinquedos, chocotones e
alimentos para o nosso Natal. Além das doações, Júlia
foi voluntária na festa e ajudou a fazer lindas pinturas
de rosto nas crianças. Foi um dia de muita alegria e
diversão. Gratidão aos nossos parceiros por tornarem
possível estes momentos e por somarem à nossa
missão.
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Caros leitores e leitoras. Com a graça de Deus conseguimos
vencer mais um ano e, para nossa felicidade, conseguimos
retomar as atividades presenciais na escola, nos serviços de
convivência, desde as crianças, jovens, aprendizes e idosos,
respeitando os protocolos exigidos. Com nossos colaboradores
vacinados já tivemos mais segurança para realizarmos nossa
missão. Chegando ao final de 2021 tivemos muito a agradecer.
Primeiramente a Deus pelos livramentos, proteção, saúde,
bênçãos derramadas sobre a nossa Instituição e aos nossos
colaboradores e atendidos. Nossa gratidão a todos que
partilharam com a nossa Instituição desde o início do ano, com
as mais diversas doações, nos possibilitando dar continuidade,
sem interrupção, às nossas atividades. Estas doações se
reverteram em mais comida na mesa dos atendidos, das
famílias atendidas, mais e melhores cuidados com os espaços
de atendimento, concretização de projetosdde melhorias da nossa estrutura e tantas outras necessidades.
Gratidão especial à Equipe Diretiva da Pequena Casa da Criança, aos conselhos fiscal e consultivo, aos
assessores voluntários, aos coordenadores dos diversos setores de atendimento da Instituição, a todos os
colaboradores por tanta dedicação e comprometimento com a causa. Deus, na sua infinita misericórdia e
bondade, derrame muitas bênçãos e graças a todos sem distinção. Nesta edição que traz os
acontecimentos de dezembro, lembramos com alegria que celebrar o Natal foi, mais uma vez, acolher
Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele continua nascendo no meio de nós em cada gesto de amor
ao próximo, de doação, de partilha, de amizade, de atitudes geradoras de vida. “Eu vim para que todos
tenham vida e vida em abundância “. Jo.10,10. Desejo a todos e todas muitas bênçãos do Menino Jesus.
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Conhecendo o Papai Noel
Uma das nossas turminhas de Educação Infantil nos
fez um pedido especial: queriam muito conhecer o
Papai Noel. No dia 9 de dezembro, nossos pequenos
tiveram seu pedido atendido e saíram para encontrar
o Papai Noel, que estava no Shopping Bourbon. As
crianças levaram cartinhas com os pedidos e
conversaram muito com o bom velhinho.

Festa de encerramento dos idosos
A Pequena Casa da Criança oferece Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos
a partir de 60 anos, coordenado pela assistente social
da instituição. Durante 2021 as atividades foram
realizadas de forma remota e presencial por escala de
grupos. No dia 28 de dezembro foi organizado um
encontro de encerramento entre os idosos atendidos,
com o objetivo de reflexão, alinhamento e
agradecimento pelo
último
ano.
Você
também
pode nos ligar: (51) 3021 7621

Sábado solidário
Dia 4 de dezembro foi dia de Sábado Solidário. Com apoio
do Banco de alimentos, no primeiro sábado de cada mês
nossos colaboradores e voluntários se revezam para
arrecadar alimentos no Nacional Supermercado do
Shopping Praia de Belas. O objetivo da ação é
conscientizar o público sobre a importância da doação de
alimentos para a nossa Instituição, que serve em média
1.500 refeições por dia. A atividade se deu na véspera do
Dia Internacional do Voluntário, 5 de dezembro, marcando
um final de semana de muito amor e compaixão. Gratidão
a todos os nossos voluntários por fazerem parte da nossa
história e por acreditarem em nosso trabalho e missão.

Pequena Casa no Jornal do Comércio
No dia 27 de dezembro a Pequena Casa da Criança
participou de uma entrevista para o Jornal do Comércio.
Gratidão ao Jornal por oportunizar este espaço de fala e
divulgação do trabalho desenvolvido pela Pequena Casa da
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Criança.

Revista Aprendiz
No dia 16 de dezembro o setor de aprendizagem da
Pequena Casa esteve presente no VII Seminário de
Aprendizagem Profissional, realizado pelo Fórum Gaúcho
de Aprendizagem Profissional (Fogap Aprendizagem).
Neste evento houve o lançamento da 7ª edição da Revista
Aprendiz, que contou com a participação de Luiz
Podgaiski, um jovem aprendiz da Pequena Casa.

Culinária criativa
No dia 16 de dezembro as turminhas JB3 (professora
Sabrina Agliardi) e JB4 (professora Rejane Corrêa), da
Educação Infantil, participaram de atividade culinária com
a nossa nutricionista, Tati Ebert, e a nutricionista
voluntária Talita. Os pequenos produziram deliciosos
biscoitos de Natal e adoraram a atividade!
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Dia da Nossa Senhora da Conceição
Em 8 de dezembro se comemora o dia da Nossa Senhora da
Conceição, padroeira da Vila Maria da Conceição, onde está
situada a Pequena Casa da Criança. Neste dia, a presidente da
Pequena Casa, Pierina Lorenzoni, e o coordenador da
espiritualidade, Paulo Francisco, realizaram um momento de
oração e reflexão com as crianças e colaboradores para
agradecer as bênçãos recebidas.

Encontro de colaboradores
No dia 17 de dezembro a Pequena Casa realizou um encontro de
todos os seus colaboradores para proporcionar um momento de
interação, alinhamento, reflexão e agradecimento por todo o
trabalho desenvolvido e dedicação nesses últimos anos de
adversidade. Gratidão a todos os colaboradores da Pequena
Casa da Criança. Vocês tornam possível a continuidade da nossa
missão.
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Primeiros socorros psicológicos

4

A Psicóloga Bruna Marcelino realizou uma capacitação para
os colaboradores da Pequena Casa da Criança com a
temática de PSP (Primeiros Socorros Psicológicos), para
orientar sobre o que fazer em situações extremas. A
capacitação se deu em dois dias e trouxe contribuições de
manejo em crise, autocuidado e manutenção das relações
no ambiente de trabalho, priorizando e construindo
protocolos que possam facilitar o dia a dia em nosso espaço
laboral. Gratidão à profissional Bruna pelo trabalho
voluntário realizado.

Capacitação e segurança
No final de novembro e início de dezembro Maurício Nunes
Madeira ministrou o curso certificado “Brigada de Emergência”
para um grupo de funcionários da Pequena Casa da Criança.
Maurício é MBA em Direito Acidentário e especialista em Direito
Público, técnico em segurança do trabalho e emergências,
técnico em enfermagem, bombeiro profissional civil, com 15
anos de atuação em empresas públicas e privadas na prevenção
de acidentes do trabalho e há 7 anos parceiro da Pequena Casa,
ministrando cursos da Cipa, Lei Lucas e outros. O curso envolveu
12 horas de ensinamentos remotos (EAD) e 8 horas presenciais.
Mais uma vez a Pequena Casa reforça o conhecimento do seu
quadro de pessoal sobre saúde e segurança do trabalho, ao
mesmo tempo em que vem se adequando Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio (PPCI).

As visitas à Pequena Casa significam importante reforço à solidariedade. Veja a seguir, em
tópicos, como foi nossa agenda de visitantes no último mês do ano que passou.
- Parceiros da UFCSPA
No dia 2 de dezembro a Pequena Casa da Criança recebeu a
visita de dois integrantes do Centro Acadêmico Paracelso,
Alexandre e Ingrid, que estão organizando uma campanha de
arrecadação de recursos. Gratidão ao grupo e a todos os
participantes da campanha por terem tornado o Natal mais feliz.
Também no dia 2 de dezembro representantes da Instituição
Sociedade Espírita Amigos da Espiritualidade vieram conhecer os
espaços da instituição e conversar sobre programas e projetos
sociais. Um prazer receber visitas tão especiais.

- Vereadora Lourdes
No dia 3 de dezembro a Pequena Casa recebeu a visita da
vereadora Lourdes Sprenger, de Porto Alegre/RS, que apoiou a
instituição neste ano. Além de revisitar os nossos espaços, a
vereadora ainda trouxe alguns livros sobre o respeito e o cuidado
com os animais para serem distribuídos entre as crianças
atendidas. Gratidão por acreditar na Pequena Casa da Criança e
na nossa missão.
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- Novas parcerias
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No dia 10 a Pequena Casa recebeu a visita de duas
parceiras, Alice e Verônica, integrantes do Espaço
Lince Kunrath. Elas, que estão associadas a várias
causas sociais, vieram para conhecer mais sobre os
trabalhos e projetos realizados pela instituição.
Gratidão por essa parceria!

- Senalba e Sine
Em dezembro a Pequena Casa fechou mais uma parceria para
o Programa de Aprendizagem Profissional. O sindicato
Senalba fez a contratação de um jovem aprendiz. para
desenvolver a prática na agência do SINE, que atua dentro
das dependências do sindicato. Gratidão ao Senalba e ao Sine
pela parceria.

- SJMR Brasil
A Pequena Casa da Criança conta hoje com 12 crianças migrantes.
Sabendo disso, no dia 20 de dezembro recebemos a visita especial de
membros da SJMR Brasil, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados
do Brasil. O objetivo foi realizar uma atividade com as crianças
atendidas para fortalecer os vínculos e criar um momento de reflexão
sobre respeito e acolhimento. Além da atividade, nossos parceiros
entregaram kits de Natal para as crianças. Os pequenos amaram.
Gratidão pelo carinho, disponibilidade e por somarem à nossa causa!

- Visita do secretário do DMAB
No dia 21 de dezembro a Pequena Casa da Criança recebeu a
visita do secretário municipal e Habitação e Regularização
Fundiária, André Machado. O secretário veio conhecer os
projetos realizados. Muito obrigada pelo carinho e
disposição em apoiar nossa missão.

São as doações que tornam possível o trabalho da Pequena Casa. Conheça algumas das
iniciativas nos tópicos a seguir.
- Fortus, parceira do Natal
Depois da visita das ajudantes do Papai Noel no dia 24 de
novembro, a empresa Fortus Group realizou uma ação de
Natal com as nossas crianças. No dia 10 de dezembro, o
Papai Noel da Fortus Group entregou presentes para todas
as crianças da Educação Infantil. Os pequenos amaram os
presentes e a visita. Gratidão à Fortus Group por tornar o
nosso Natal mais feliz há muitos anos!

- Kits de higiene bucal

Informativo da Pequena Casa da Criança | Dezembro de 2021

Recebemos a doação de 100 kits de higiene bucal do
projeto social “Carioso Volta pra Casa”. A compra dos
kits foi feita através da renda obtida na venda do livro
“O grude do dente”. Gratidão ao projeto pelas doações.
Que as vendas do livro continuem levando saúde para as
crianças e jovens.

6

- Material escolar
No dia 8 de dezembro a Pequena Casa recebeu uma
doação de materiais escolares do parceiro André, da
empresa Mendonça Advocacia Trabalhista. Os itens
serão repassados às crianças atendidas, colaborando
para a qualificação da educação. Gratidão pelas
doações.

- ATF Credit faz doações
Durante o mês de dezembro a Pequena Casa recebeu a
equipe da empresa parceira ATF Credit, que visitou a
instituição, trazendo uma série de doações, como
fraldas, leite, cestas básicas e brinquedos. As crianças da
turminha do 1º ano, da professora Rosi, recepcionaram
as convidadas e receberam presentes de Natal. Gratidão
à ATF Credit e a equipe pelo carinho com as nossas
crianças, e por tornar o nosso Natal mais feliz.

- Doação de livros do projeto Ampliar
No dia 10 de dezembro recebemos a doação de muitos livros
do projeto Ampliar, da Li. - Literatura (Literatura para
mentes livres). O projeto visa arrecadar livros para doação a
diversos

projetos

sociais.

Gratidão

à

representante,

Valentina Broker, do projeto Ampliar, por escolher a nossa
Instituição para as doações.

- HOG Poa Chapter faz doações para a Pequena Casa
No dia 11 de dezembro (sábado) o grupo - HOG Porto Alegre
Chapter Brasil fez a entrega de presentes de Natal para todas as
crianças e adolescentes da Pequena Casa da Criança. As turminhas
de 4° e 5° ano da Escola recepcionaram o grupo, recebendo
presentes e um lanche especial. Durante a semana que sucedeu a
entrega, iniciamos a distribuição dos presentes para as demais
turminhas e atendidos. Gratidão ao grupo pelo carinho e atenção
com os nossos atendidos, e por tornar o nosso Natal mais feliz!

- Entre amigos
A partir do sentimento de solidariedade, a parceira da Pequena
Casa, Fernanda, mobilizou amigos e conhecidos para uma
campanha de arrecadação de doações. Como resultado desse
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movimento, no dia 15 de dezembro Fernanda e seus dois filhos
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vieram conhecer o trabalho e os espaços da Pequena Casa e
realizar a entrega dos itens doados. A instituição recebeu cestas
básicas, materiais de higiene, brinquedos e jogos. Gratidão por
todo o carinho e pelas doações.

- Brinquedos da Meta Assessoria
Durante o mês de dezembro a empresa Meta Assessoria
realizou uma campanha para arrecadação de brinquedos para
o Natal das crianças da Pequena Casa. A campanha resultou
na doação de brinquedos, alimentos e produtos de limpeza.
Além da campanha, no dia 18, o Papai Noel e os
colaboradores da Meta Assessoria realizaram a entrega de
presentes para os atendidos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. Após a entrega de presentes,
houve um momento para brincadeiras, jogos e muita
diversão. Gratidão à empresa e aos colaboradores pelas
doações e por proporcionarem alegria e esperança para os
nossos atendidos.

- Policlínica engajada na parceria
Durante o mês de dezembro a Policlínica Militar de Porto Alegre
realizou uma campanha de Natal para a Pequena Casa, com o
objetivo de arrecadar recursos financeiros e também itens para
o Natal dos atendidos da Pequena Casa. A campanha resultou
na doação de materiais escolares, alimentos, panetones,
brinquedos e jogos para a instituição. A entrega dos itens
arrecadados foi feita no dia 15 de dezembro, através da visita à
Pequena Casa de alguns membros da Policlínica, que
aproveitaram a oportunidade para conhecer nossos espaços e
brincar com as crianças. Gratidão aos nossos parceiros por esta
campanha, pelo carinho e por somarem à nossa missão!

- Brinquedos para o Natal
O Natal da Pequena Casa ficou ainda mais bonito graças à
parceira Amanda Felix. Isso porque, no dia 16 de dezembro, ela
e sua mãe agraciaram a Pequena Casa com a entrega de
presentes para uma turminha da educação infantil. Foi um
momento muito bonito de brincadeiras e interação com as
crianças. Gratidão pelas doações e por tornar o nosso Natal
mais feliz.

- Panetones dos amigos Gabriela e Derick
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Os parceiros Gabriela e Derick realizaram uma
campanha de arrecadação de panetones entre amigos
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e colegas de trabalho. A ação resultou na entrega de
mais de 90 panetones para os idosos atendidos pela
Pequena Casa da Criança. Gratidão aos nossos
parceiros por tornarem o nosso Natal mais feliz.

- Toalhinhas do Lions Santa Flora
O grupo Lions Santa Flora, parceiro da Pequena Casa, realizou a
doação de 122 kits de toalhinhas personalizadas com nome e
doces para as crianças da Educação Infantil. No dia 20,
representantes do grupo vieram até a Instituição para a entrega
dos kits e foram recepcionados com muito carinho pela
turminha JB4, da professora Rejane. Gratidão ao Lions Santa
Flora pela parceria e por somarem à nossa missão.

- Doces do Rotary
O grupo Rotary tornou a festa de Natal das crianças
da Pequena Casa ainda mais gostosa, graças à
doação de muitos doces e guloseimas. Gratidão ao
grupo pelas doações e por sempre apoiarem a
missão da Pequena Casa.

- Priscilla Soares
No mês de dezembro a parceira da Pequena Casa
Priscilla Soares promoveu uma campanha de
arrecadação de itens, disponibilizando seu espaço
profissional, Pilates Priscilla Soares, para receber as
doações. Como resultado da campanha, no dia 22 de
dezembro a Pequena Casa da Criança recebeu o
repasse de materiais escolares, brinquedos e doces
para seus atendidos. Gratidão a todos os envolvidos
na campanha e pelo carinho.

- Empresa Nelogica
Ainda sobre o espírito de solidariedade, outra parceria do nosso
Natal foram os colaboradores da empresa Nelogica, que acolheram
as cartinhas das turmas de 2º ano do Fundamental e da turminha
de Educação Infantil da professora Márcia. No dia 20 de dezembro
colaboradoras da empresa vieram até a Pequena Casa para realizar
a entrega dos presentes para as turmas de 2º ano. E, para tornar o
natal da turminha da Educação Infantil ainda mais especial, as
ajudantes do Papai Noel da Nelogica deixaram presentes em baixo
da árvore de Natal. Assim, quando os pequenos chegaram,
encontraram os presentes que foram pedidos ao Papai Noel.
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Gratidão aos colaboradores da Nelogica pelo carinho, doações e
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por trazerem a magia do Natal.

- Empresa Harman
Em 2021 o Natal da Pequena Casa foi
abençoado. Com a ajuda de muitos
parceiros, foi possível tornar essa data
especial para os nossos atendidos. A
empresa Harman, uma das parcerias
deste Natal, realizou uma campanha
para arrecadação de brinquedos, e no
dia 20 de dezembro fez a entrega das
doações para a Pequena Casa. Gratidão à
Harman por somar à nossa missão e por
tornar ainda mais abençoado o nosso
Natal.

- Empresa Schumacher
A empresa Schumacher Imóveis também foi parceria do Natal da
Pequena Casa, realizando a doação de brinquedos para todas as
turmas de Educação Infantil da nossa Escola. Além das doações,
a empresa trouxe o Papai Noel e seus colaboradores para
fazerem a entrega dos presentes e interagir com as crianças.
Gratidão pela parceria e por tornarem o nosso Natal mais feliz!

- Ferramentas Gerais
A empresa Ferramentas Gerais, nossa parceira, também fez
parte do Natal da Pequena Casa. No dia 22 de dezembro
houve entrega de brinquedos para os nossos alunos da
Educação Infantil. Todos os presentes foram embrulhados e
separados com muito carinho para nossos pequenos. Gratidão
à empresa pelo carinho, generosidade e por tornarem mais
feliz o nosso Natal.

- Escola de Goleiros Bragaglia
No dia 20 de dezembro recebemos a doação de brinquedos,
roupas e itens esportivos da Escola de Goleiros Bragaglia. Gratidão
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pelas doações e por somarem à nossa missão.

10

- Amigos exs-alunos do Colégio Americano
Nossos amigos ex-alunos do Colégio Americano de Porto Alegre
são parceiros da Pequena Casa há alguns anos, e no último Natal
fizeram uma doação de brinquedos para os nossos atendidos.
Gratidão aos parceiros pelas doações e por apoiarem a nossa
missão.

- Aniversário solidário
Movida pelo sentimento de solidariedade, a parceira da
Pequena Casa Fernanda transformou seu aniversário em uma
fonte de alegria para as crianças atendidas pela nossa
instituição. Em comemoração ao seu aniversário, a Fernanda
pediu que os amigos a presenteassem com brinquedos para
serem doados à Pequena Casa. Fernanda, parabéns pelo
belíssimo gesto.

- Canoa Havaiana
A partir do sentimento de solidariedade que brota do Natal, a
empresa Canoa Havaiana Gladiadores fez uma campanha de
arrecadação de brinquedos. Como resultado, no dia 22 de
dezembro as crianças da Pequena Casa da Criança foram
presenteadas com brinquedos. Gratidão à empresa e aos
participantes da campanha pela iniciativa.

- Amigas Tais e Nissandra
No dia 22 de dezembro, através de uma campanha de
arrecadação, as amigas Tais e Nissandra realizaram a doação de
brinquedos e doces para a Pequena Casa. Os itens doados foram
distribuídos às crianças, em comemoração ao Natal, fazendo a
alegria de todos. Gratidão a todos os envolvidos.

- Show da I Wanna Beatles
No dia 11 de dezembro a banda I Wanna Beatles realizou,
no Café do Bem, um show beneficente para arrecadar
brinquedos para os atendidos da Pequena Casa.
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Gratidão à banda pela parceria dos últimos anos e por
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tornar o nosso Natal mais feliz.

- Chocotones da Charlie Brownie
A doceria Charlie Brownie apoia a missão da Pequena Casa há
anos. A empresa fez a doação de 250 chocotones para o Natal
dos nossos atendidos e colaboradores.
Gratidão por abraçarem a nossa missão e por tornarnarem o
nosso Natal mais doce e feliz.

- Empresa Nexteer
A empresa Nexteer é parceira da Pequena Casa há muitos anos e no
último Natal nos proporcionou mais momentos de alegria e
esperança. Isso porque, no dia 23 de dezembro, um grupo de
colaboradores da Nexteer fez a entrega de doações para a Pequena
Casa e visitou nossos espaços. Durante a visita, foram
surpreendidos por uma turminha de Educação Infantil que os
recebeu com muito carinho. Gratidão a empresa Nexteer e aos seus
colaboradores.
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Colabore com a Pequena Casa da Criança
Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta 755-7

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Banco do Brasil
Agência: 2814-2 Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0847-0 Conta 06.0863770-8
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

