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Volta às aulas 2022
Primeiro dia de aula em 2022!
No dia 21 de fevereiro, recebemos nossos alunos
para o primeiro dia de aula de 2022.
A Escola Pequena Casa da Criança iniciou o seu
ano letivo com muita animação, alegria e
atendendo a todos os protocolos de cuidados
contra a Covid-19.

Carnaval na Pequena Casa
Durante a semana do Carnaval, a Escola Pequena Casa
da Criança promoveu uma série de atividades lúdicas
para divertir a criançada. Os educadores tiveram todo o
cuidado para organizar as atividades para que nossos
alunos aproveitassem para interagir e aprender com
momentos de dança, brincadeiras e o dia da fantasia.

Congresso municipal de educação infantil
A equipe da Escola Pequena Casa da Criança participou do
Congresso Municipal de Educação Infantil, realizado pela
Secretaria de Educação de Porto Alegre no dia 7 de fevereiro. Foi
um importante momento de qualificação e alinhamento
pedagógico dos colaboradores. O Congresso foi organizado pela
equipe da Educação Infantil da SMED e teve como objetivo a
construção do Referencial Curricular da Educação Infantil para a
Rede Municipal de Porto Alegre. O evento contou a participação
das escolas infantis, públicas (próprias e parceiras) e privadas
(Sindicreches e Associação das Escolas Privadas do RS – Aepei).
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores/as, com as bênçãos e a proteção divina
iniciamos o ano de 2022 e já estamos concluindo o primeiro
trimestre! Somos muito abençoados por já podermos estar
com as atividades, quase na sua totalidade, tendo a
participação presencial de todos os atendidos da Pequena
Casa da criança. Nosso grupo de colaboradores dos serviços de
atendimento da Instituição, em número de mais de 100
colaboradores, voltaram com muito entusiasmo, alegria e
dedicação para sempre servir melhor. Nossos voluntários/as
também aos poucos estão retornando às suas atividades e
novos voluntários estão chegando para nos auxiliar na missão.
A Diretoria e conselheiros sempre muito atentos e solícitos em
suas atividades e nas reuniões que não são poucas, estão
sempre muito ligados e participativos. Isto nos dá ânimo e
alegria para prosseguir a caminhada sempre mais desafiante, porém com a união de todos formando um
só coração, vamos realizando a nossa missão de servir com alegria os mais necessitados. No decorrer dos
dias e meses, como poderão ver neste Boletim Informativo, fomos realizando as atividades educacionais e
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incluímos com o início da Quaresma e Campanha da Fraternidade, a dimensão da fé neste tempo de
graça, de bênçãos e de oportunidades para crescermos na conversão pessoal e comunitária. A proposta da
Quaresma é de praticarmos os três exercícios importantes para crescermos na santificação: O jejum, a
Oração e a Caridade. A quaresma nos enriquece também com Campanha da Fraternidade que, neste ano,
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tem como Tema: Fraternidade e Educação e como Lema “ Fala com sabedoria e ensina com Amor”. (Prov.
31,26). Esta é a pedagogia de Jesus e que devemos praticar não só no tempo da Campanha da
Fraternidade e quaresma, mas sim a vida toda. Preparemo-nos então para a celebração da Páscoa no dia
17 de abril. A todos e todas, desejo um feliz 2022 e uma Santa e Feliz Páscoa!

Campanha da fraternidade 2022
Com o retorno das aulas e dos atendimentos presenciais, a
Pequena Casa da Criança retomou também os momentos
de espiritualidade. No primeiro encontro do ano, que foi
realizado no dia 8 de março, o assunto abordado foi a
Campanha da Fraternidade de 2022, que tem como lema
“Fala com sabedoria, ensina com amor”. O lema reflete a
missão da Pequena Casa, que é o de não ensinar apenas
números e letras, mas de sermos, através do amor,
promotores do desenvolvimento social, do bem-estar e da
paz!
A Campanha da Fraternidade tem como objetivo despertar
a solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação a um
problema concreto, buscando caminhos de solução. A cada
ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a
ser transformada, e um lema, que explicita em que direção
se busca a transformação. O tema de 2022 é Fraternidade e
Educação.

Histórias da Pequena Casa da Criança: Bruna Mattos
A história de Bruna Mattos e da Pequena Casa da Criança se confundem. A jovem frequentou a Escola
Infantil Pequena Casa da Criança dos três (3) aos seis (6) anos, mas a sua relação com instituição não
terminou por aí. Bruna também passou pelo programa Jovem Aprendiz e hoje é parte da equipe de
colaboradores que fazem a nossa Casa funcionar. Atualmente, ela ocupa o cargo de Assistente
Administrativa Trainee no setor de Aprendizagem Profissional.
Hoje, com 18 anos, a jovem, que é moradora do bairro Partenon, precisa caminhar apenas algumas
quadras para chegar ao trabalho, no mesmo local onde há um ano iniciou sua trajetória no mercado de
trabalho. Além dela, outros familiares também frequentam a instituição, como sua prima de sete (7) anos,
que é aluna do ano 2º da Escola. Isso representa algo comum na Pequena Casa: laços da comunidade com
a instituição, que passam de geração para geração.
Mulher, jovem e trabalhadora, Bruna aprende na instituição a importância dos estudos. Assim, hoje,
após finalizar o ensino médio, ela continua estudando. Após concluir seu expediente na instituição, ela
segue para a escola técnica onde faz o curso de Técnico em Enfermagem. Bruna conta que o interesse
surgiu ao observar o trabalho realizado por alguns familiares, entre eles uma tia que trabalhava como
cuidadora. Assim, desde a época da escola ela tinha certeza do que queria fazer. Em seus planos futuros
ela coloca como meta entrar para a Faculdade de Enfermagem, algo para o qual ela já se prepara.
Histórias como a de Bruna nos enchem de orgulho na Pequena Casa da Criança. Ao longo destes mais de
65 anos, nossos projetos serviram de oportunidade para muitos jovens da comunidade. Transformar vidas
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é nossa missão. Poder contribuir para o desenvolvimento das pessoas nos motiva a continuar a realizar o
nosso trabalho.
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Biblioteca da Pequena Casa da Criança
Um dos sonhos da Pequena Casa está se
tornando realidade. No mês de março foi
inaugurada a nossa biblioteca e sala de vídeo. A
ideia é que o espaço, que já está sendo usado
pelos atendidos, possa colaborar com o
desenvolvimento e com o ensino das crianças,
através de atividades lúdicas.
O novo espaço qualifica o atendimento prestado
pela Pequena Casa e servirá como mais um
estímulo à leitura. Quer contribuir com nossa
biblioteca? Entre em contato conosco através
dos nossos canais de comunicação.

Alunos celebram o dia da escola
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No dia 15 de março é comemorado o 'Dia da Escola'.
Para celebrar este dia e demostrar o amor pela Pequena Casa
da Criança, os alunos das turmas 21 e 22, juntos com a
professora Clarice, realizaram uma linda homenagem. Com uma
ideia lúdica e interativa, eles criaram uma moldura e
escolheram locais e momentos para emoldurar sua relação com
a Escola. Parabéns para todos que fazem da Escola um lugar tão
especial!
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Doações e parcerias
Entrega de cestas básicas em 2021
Até o início de 2020, antes de iniciar a pandemia, a
Pequena Casa servia em média 1.500 refeições por dia
para suprir a demanda de aproximadamente 800
atendidos.
Com o início da pandemia, a Pequena Casa passou a
realizar muitos atendimentos no formato online. A partir
disso, ampliou-se a importância dos repasses de cestas
básicas às famílias, como forma de garantir a alimentação
dos atendidos.
Assim, em 2021, a Pequena Casa entregou 2.078 cestas
básicas para a comunidade Vila Maria da Conceição, uma
média de 174 cestas básicas mensal.
Essas doações só foram possíveis graças aos nossos
parceiros que não deixaram de apoiar a Pequena Casa,
mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia.
Gratidão aos nossos parceiros pelo carinho e por somarem
à nossa missão!

Aniversário da central de doações
A Central de Doações da Pequena Casa da Criança
completou 8 anos de operação no dia 8 de março.
O setor tem como objetivo captar recursos para dar
suporte a manutenção de todas as operações da
instituição. Através da Central de Doações é possível
realizar doações e tirar dúvidas de como contribuir com
a Pequena Casa.
Foi um momento especial para comemorar e relembrar
momentos que fazem parte da nossa história: uma
história construída dia a dia com a nossos colaboradores,
parceiros e a comunidade.

Sábado Solidário 2022
No sábado, dia 12 de março, os colaboradores e
voluntários da Pequena Casa da Criança
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participaram da primeira edição do Sábado
Solidário de 2022. A ação acontece uma vez por
mês e trata-se de um evento realizado em parceria
com o Banco de Alimentos. O Sábado Solidário
busca incentivar a população a contribuir com a
instituição através da doação de alimentos. Todos
os itens arrecadados são utilizados para a
preparação das 1500 refeições servidas
diariamente para os atendidos da Pequena Casa da
Criança. A próxima edição do Sábado Solidário
acontece no dia 9 de abril no Supermercado
Nacional do Shopping Praia de Belas.

Doações da Gráfica Copystar

A Gráfica Copystar é uma grande parceira da
Pequena Casa da Criança. E no dia 25 de fevereiro,
para reforçar essa parceria, a empresa realizou a
doação da impressão das apostilas didáticas para
todos os alunos da Escola Fundamental Pequena
Casa da Criança.
Gratidão à Gráfica Copystar por sempre apoiar a
missão da Pequena Casa. As apostilas serão uma
ótima ferramenta para o desenvolvimento das
atividades durante o ano letivo.
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Doações da AIAMU
Nos meses de janeiro e março, a Pequena Casa
recebeu dos parceiros da Associação dos Auditores
Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre – AIAMU a
doação de 41 cestas básicas e 41 cestas de limpeza
para serem entregues às famílias da comunidade. A
AIAMU é uma entidade parceira que contribui para o
fortalecimento e o desenvolvimento das atividades
promovidas pela Pequena Casa.

Doações do Grupo Berta Siminovich
No dia 10 de fevereiro, o grupo Berta Siminovich –
Na’amat Porto Alegre, parceiro da Pequena Casa,
realizou a doação de kits de material escolar com
mochilas, cadernos, estojos, lápis, canetas, borrachas,
apontadores, tesouras, colas, réguas, lápis de cor e
hidrocores. Além disso, o grupo fez a doação de mantas
de lã, produzidas pelo Projeto Fios que Aquecem em
Quadradinhos.
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Doação de instrumentos musicais
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Em janeiro, a Pequena Casa recebeu a doação de
instrumentos musicais da ONG Moradia e Cidadania,
organização de funcionários e ex-funcionários da Caixa
Econômica Federal. Os instrumentos serão utilizados em
nossas oficinas de música do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. Além dessa doação, a
organização patrocinou um projeto de seis meses de apoio
à manutenção e à qualificação da orquestra da Pequena
Casa. Muito obrigada pela linda parceria!

Doações da parceira Nelogica
No dia 03 de fevereiro, a empresa Nelogica, parceira
da Pequena Casa, realizou a doação de móveis para
a Instituição.
As colaboradoras da Nelogica, Ana e Vanessa,
acompanharam a entrega das doações e interagiram
com nossos colaboradores.

Parceiro Henrique Girardi faz doação
No dia 24 de janeiro, o parceiro da Pequena
Casa, Henrique Girardi, fez a doação de 44
cestas básicas para serem distribuídas às
famílias da comunidade Vila Maria da
Conceição.

Amigos Luana e John fazem doaçoes
Nossa rede de apoiadores continua se ampliando. Obrigada
Luana e John pelas doações de alimentos e roupas! Se você
também quer nos ajudar, entre em contato através dos
nossos canais de atendimento.

Campanha de arrecadação de Mochilas e Kits Escolares
Nos meses de fevereiro e março, a Pequena Casa realizou uma grande
mobilização para a arrecadação de materiais escolares para serem
distribuídos entre as crianças e jovens atendidos na instituição. A
campanha de arrecadação, graças a nossos parceiros e apoiadores,
rendeu bons frutos, permitindo que todos os atendidos, dos mais
diversos programas da entidade, fossem beneficiados. Recebemos a
ajuda de diversos parceiros que se engajaram na busca por materiais
escolares como mochilas, lápis, cadernos, estojos e outros itens
essenciais para o desenvolvimento das atividades escolares.
Agradecemos a todos que contribuíram para essa iniciativa, em especial,
o Lyons Clube Santa Flora, a Escola Iniciativa de Mandalas Vibracionais, o
Grupo Berta Siminovich – Na’amat Porto Alegre, aos senhores Clodis
Xavier e Klaus Goldestein e aos doadores da nossa Central de Doações.
Obrigada por contribuir com a continuidade do nosso trabalho! Vocês
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fazem parte da nossa história de mais de 65 anos!
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Ajude a Pequena Casa da Criança sem gastar nada e
ainda concorra a prêmios!
É só cadastrar suas notas fiscais no Programa Nota Fiscal
Gaúcha e nos escolher como entidade beneficiada.
Inscreva-se e escolha a Pequena Casa como Entidade para
direcionar parte dos pontos adquiridos.
Dessa forma, toda vez que realizar uma compra é só informar
o CPF para que acumule pontos no programa. Em torno de
1/5 de todos os pontos vão ser direcionados para a entidade
escolhida.
Para se cadastrar é bem simples, necessita apenas do CPF e
Data de Nascimento.
Clique na imagem ao lado para acessar o link.
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.

