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Celebrações da Páscoa
Para celebrar a Páscoa, a Pequena Casa realizou uma série de atividades. A missa de Quinta-feira Santa, 14
de abril, reuniu alunos, educadores e a comunidade da Vila Maria da Conceição no Ginásio da instituição. A
cerimônia foi presidida pelo Frei Luís Carlos Susin, parceiro de longa data da instituição. A Presidente da
Casa, Irmã Pierina Lorenzoni, também participou e cumprimentou os participantes do evento. Os alunos da
escola e do SCFV proporcionaram lindos momentos com a encenação da Santa Ceia e com a apresentação
da música “Aleluia” tocada pelo grupo de flautistas da oficina de música. No domingo de Páscoa as
celebrações seguiram com a missa da Primeira Comunhão de 11 jovens do grupo da catequese da Pastoral
da comunidade. Além da Primeira Eucaristia, 3 desses 11 jovens também foram batizados neste dia. Esse
momento foi preparado através de uma série de encontros de formação e espiritualidade, orientados pelo
Coordenador de Espiritualidade Paulinho e pelo Frei Susin.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores/as, o mês de abril, como todos poderão
constatar na leitura deste Informativo, foi mais uma vez de
muitas bênçãos para a Pequena Casa da Criança. Tivemos a
volta das atividades 100% presenciais para a alegria de todos
os colaboradores e atendidos e também para a direção da
Instituição. Somos muito gratos a todas as pessoas que,
individualmente ou por grupos e entidades se mobilizaram
para que nossos atendidos tivessem muitas alegrias na
celebração da Páscoa, recebendo doces, chocolates, material
escolar e outras doações que muito vêm contribuir com a
nossa missão de ajudar os mais necessitados. Deus abençoe e
retribua a todos /as, com muitas bênçãos e graças em suas
vidas. Em nossos momentos de formação e Celebrações com
os atendidos, sempre faz parte desses momentos especiais
uma prece de gratidão a todos que se juntam a nossa missão para realizar a Páscoa na vida de mais de
800 atendidos pela Instituição. Ou seja: Com suas doações acontece a partilha tão necessária no mundo
de hoje para que, os que possuem um pouco a mais do que necessitam para viver, ajudem quem menos
tem para que a vida aconteça para todos. Onde há vida, há alegria, paz, ressurreição. Jesus Cristo é o

Informativo da Pequena Casa da Criança | Abril de 2022

Caminho, a Verdade e a Vida. “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10)
Vivemos num mundo onde os meios de comunicação anunciam, constantemente os caminhos que levam
à morte: Guerras, assaltos, roubos, assassinatos e etc. Mas, felizmente, nós testemunhamos na Pequena
Casa da Criança que há muito esforço, muita doação de bens e dons para que as pessoas tenham vida em
abundância. Gratidão aos voluntários que estão chegando e doando de seus dons pessoais recebidos e
cultivados, gratuitamente, para ajudar na formação, na educação, na saúde, na alimentação, no lazer dos
nossos atendidos. Sigamos com fé e na esperança de que, a semente ali plantada, já está produzindo seus
frutos e produzirá ainda mais com as bênçãos de Deus!

Sábado Solidário
No dia 9 de abril realizamos mais um Sábado
Solidário em parceria com o Banco de Alimentos
de Porto Alegre. Desde o início da manhã nossos
colaboradores
presentes

voluntários

Supermercado

estiveram

Nacional

do

Shopping Praia de Belas para receber os
alimentos destinados à nossa causa. Como de
costume tivemos mais um dia de muita
solidariedade e arrecadamos mais de 100 kg de
alimentos para a Pequena Casa da Criança.
Gratidão ao Banco de Alimentos por esse lindo
projeto que colabora com a nutrição dos mais
de 800 atendidos diários da Pequena Casa da
Criança!
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Pequena Casa e PUCRS iniciam parceria
A parceria entre a Pequena Casa da Criança e a PUCRS
traz à comunidade da Vila Maria da Conceição o projeto
Ubuntu Quilomba. A iniciativa tem como objetivo
fomentar o empreendedorismo nas comunidades através
da formação de jovens empreendedores, possibilitando
assim a abertura de novos negócios e o melhor
gerenciamento do comércio local. Ubuntu é uma antiga
palavra africana de origem na língua Zulu e significa “sou
o que sou pelo que nós somos”. Esta palavra remete à
solidariedade, cooperação, respeito e acolhimento. E é
seguindo o significado desta palavra que o Projeto
Ubuntu Quilomba visa desenvolver e melhorar a vida de
comunidades. O Projeto é desenvolvido pela professora
Ana Clarissa Santos e o doutorando Marcelo Souza, ambos da PUCRS. Será oferecida uma oficina com a
duração de 1 semana e, ao final uma mentoria de 1 mês, no sentido de apoiar os jovens empreendedores
no desenvolvimento dos seus negócios.
Agora é a vez do Morro Maria da Conceição!
Para participar é preciso ter idade entre 18 a 29 anos. O calendário de turmas inicia em maio de 2022 e
termina em janeiro de 2023. As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail comunica@pequenaca.org.br
ou pelo telefone (51) 3076-0500.
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Grupo de idosos realiza atividades com
equipe de saúde da UBS Maria da Conceição
A equipe da Unidade Básica de Saúde Maria da
Conceição realizou duas atividades com o Grupo
Esperança, o grupo de Idosos da Pequena Casa.
Os encontros buscam promover o cuidado à
saúde do idoso e são organizados pela equipe da
UBS em parceria com a coordenação da Casa. Nos
dois encontros que ocorreram no mês de abril
foram abordados os temas das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e a Prevenção
a Quedas: dois temas de interesse dos participantes do grupo, pois fazem parte do cotidiano. Os
esclarecimentos passados pela equipe de saúde são importantes para a garantia de bem-estar e de um
envelhecimento saudável. Os encontros realizados em abril são apenas o começo de uma série de
atividades que acontecerão durante o ano e que contribuirão para a melhora da saúde dos membros do
Grupo Esperança. A equipe de saúde já se prepara para os próximos encontros do mês de maio.

Pequena Casa recebe doação de cobertores
Na manhã da segunda-feira, dia 25, a Pequena Casa da
Criança recebeu uma importante doação, fruto de ação
mobilizada pelo nosso parceiro e apoiador Sr. Clodis
Xavier. Recebemos uma Kombi cheia de cobertores que
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serão distribuídos pela nossa equipe do Ação Rua.

O que são as atividades
especializadas da Pequena Casa da Criança?
A Pequena Casa da Criança é uma instituição diversa que,
além dos projetos socioeducativos e profissionalizantes,
oferece o ensino infantil e fundamental até o 5º ano escolar.
Diariamente, nossa equipe pedagógica atende em torno 400
alunos nos turnos da manhã e da tarde. Entre as atividades
desenvolvidas por nossos pequenos estão as “atividades
especializadas”. As atividades especializadas envolvem as
aulas de informática, de educação física, de inglês, de
música, momentos de culinária e hora do conto. Elas são
fundamentais para o pleno desenvolvimento físico,
emocional e cognitivo dos alunos da Pequena Casa e
contribuem para um melhor aprendizado.

Palestra sobre acolhimento a autistas
A inclusão é uma das grandes preocupações da equipe
da Pequena Casa e foi neste sentido que o Comitê de
Educação promoveu a palestra sobre Acolhimento
Autista para os funcionários da Casa, no dia 13 de abril.
A atividade teve a participação da Psicóloga Mariana
Ziani Tolla e proporcionou aos participantes uma
introdução ao tema que é cada vez mais presente no
cotidiano da nossa comunidade.
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Palestra sobre eleições com o Instituto Andrade Maia
O Instituto Andrade Maia, vinculado ao escritório de
Advogados Andrade Maia, realizou uma importante
atividade relacionada às eleições, no dia 29 de arbil. Os
jovens da Aprendizagem Profissional e do Trabalho
Educativo puderam aprender e tirar dúvidas sobre a
estrutura dos poderes do Estado brasileiro e sobre como
tirar o título de eleitor. Fomentar a cidadania é uma parte
importante do trabalho desenvolvido pela Pequena Casa e
o Instituto Andrade Maia é um parceiro nesta missão. A
atividade contou com a participação do sócio administrador
Júlio Cesar Goulart Lanes e da sócia Manoela Neumann.

Reunião dos coordenadores dos setores da Pequena Casa
A reunião de coordenadores da Pequena Casa foi realizada de
forma presencial pela primeira vez após um longo período de
distanciamento, no dia 18 de abril. Desde o início da Pandemia
COVID-19 as reuniões eram realizadas apenas de forma virtual.
O encontro quinzenal reúne todos os coordenadores dos
projetos e setores da Casa para planejar e discutir as ações da
instituição. Todos ficaram felizes em poder reunir a equipe
depois de dois anos e poder traçar os planos da nossa Casa
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frente a frente.

Educadores da Pequena Casa
realizam treinamento de primeiros socorros
Durante a tarde da quinta-feira, dia 31 de março, os
Educadores do Serviço de Convivência da Pequena Casa
da Criança participaram da Capacitação em Primeiro
Socorros ministrada pelo Bombeiro Civil Maurício Nunes
Madeira. O objetivo é qualificar os colaboradores e
garantir a segurança dos atendidos.
As noções básicas em primeiros socorros fazem parte dos conhecimentos necessários aos profissionais
que atuam em instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. A Lei Federal Nº 13.772/2018,
conhecida como Lei Lucas, estabelece a obrigatoriedade deste tipo de capacitação, necessária para tornar
nosso espaço mais seguro para os alunos e para os funcionários.

Oficina de culinária
Existem várias formas de aprender e uma das mais deliciosas é
aprender com a culinária. Com a ajuda da voluntária Haissa
Cardoso, a nutricionista da Pequena Casa, Tatiane Ebert,
realizou uma atividade alusiva à Páscoa com nossas turmas: a
oficina de brigadeiro de cenoura. A iniciativa faz parte dos
trabalhos voltados à educação alimentar que serão
desenvolvidos pela dupla de nutricionistas durante o ano e
ocorreram no dias 13 e 20 de abril. Aprender e se alimentar bem
são duas coisas maravilhosas!
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Alunos da Escola Pequena Casa
da Criança realizam Mostra Literária
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Para fechar abril, mês em que se comemora o
Dia Mundial do Livro (23) e o Dia do Livro Infantil
(18), os alunos da Escola Pequena Casa da
Criança preparam uma linda Mostra Literária
com a apresentação de trabalhos baseados em
livros lidos pelas turmas. Os próprios alunos
conduziram os visitantes para conhecer a
Mostra, que iniciou com uma apresentação dos
alunos das turmas 20 e 21 no saguão de entrada
da escola e se estendeu pelos corredores de toda
Pequena Casa. Em cada espaço do prédio da
instituição, uma turma realizou a explicação aos
visitantes dos trabalhos expostos. A biblioteca,
como não podia ser diferente, foi um dos locais
de apresentação. Os alunos utilizaram o espaço para contar a história do livro “A menina do
cabelo roxo em: o chá das maravilhas”, da escritora Léia Cassol. Mas a grande surpresa ficou
para o final: inspiradas pelo livro, as turmas do maternal receberam os visitantes da Mostra para
um Chá das Maravilhas, com direito a biscoitos, preparados pelas crianças, e chá.

Clínica Ribeiro Meregalli e Allié Mulher doam fraldas e caixas de leite para Pequena Casa

A pequena Casa recebeu uma importante doação dos parceiros da Clínica Ribeiro Meregalli - Dr. Douglas
Ribeiro, Dr. Tiago e Dr.ª Mariana - e da Clínica Allié Mulher - da Drª Barbara. Foram doadas dezenas de
caixas de leite e pacotes de fraldas. Os itens foram arrecadados junto aos participantes do curso
ministrado pelo grupo de doutores. Douglas já é um parceiro da nossa Casa e desta vez trouxe os colegas
para conhecer e contribuir com nosso trabalho. Muito obrigado por somarem à nossa missão!

Doações de livros
A Pequena Casa inaugurou no início do ano um belo
espaço onde fica a biblioteca da Casa. O espaço é
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adequado para atividades de contação de histórias e
possui muitos livros, fantasias e uma TV para atividades
em vídeo com os alunos: tudo preparado com muito
carinho para incentivar a leitura entre nossos pequenos.
E para ajudar a nossa biblioteca a ficar cada vez mais
bonita, tivemos o prazer de receber doações que
encheram nossas prateleiras. A Primeira doação foi feita
pela Editora Cassol, que enviou uma quantidade
enorme de exemplares de obras, dentre elas, algumas
da queridíssima escritora Léia Cassol. Também outro
parceiro da Pequena Casa, Sr. João Luís Guerra,
colaborou com o projeto e enviou doações de livros
para aumentar nosso acervo. A leitura infantil é uma
atividade essencial para o desenvolvimento das crianças
e jovens. Incentivar a prática da leitura tornará nossos
alunos mais preparados para o aprendizado escolar.
Obrigado aos nossos queridos parceiros por somar a
essa missão de educar e cuidar!
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Doações de Páscoa
Um grande grupo de apoiadores colaborou para deixar a Páscoa dos atendidos da Pequena
Casa da Criança mais doce e feliz. Com ajuda desses parceiros, a instituição pode distribuir
doces e chocolates a 100% dos seus atendidos. Diariamente são cerca de 800 pessoas
atendidas pelos programas desenvolvidos pela instituição entre crianças, jovens, adultos e
idosos. Muito obrigada por todo o carinho e por somar à missão da Pequena Casa da Criança!
Agradecemos a todos os parceiros que colaboraram:

Associação Gaúcha dos Economiários Aposentados (AGEA); Escola de Educação Infantil
São Franscisco Zona Sul; Escritório Martignoni, De Moraes e Todeschini Advogados
Associados; Instituto MIX; Natafitness; Rotary Santa Flora; HPE; Doadores da Central de
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Doações; B&B Games; Stepanie Werle; Dionatha Leivas; Sidimar Ribeiro;
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Central de Doações da Pequena Casa da Criança

Colabore com a Pequena Casa da Criança

Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta 755-7
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0847-0 Conta 06.0863770-8

Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621

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.

