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Arraial Junino da Pequena Casa
Para celebrar as festas juninas a Pequena Casa organizou uma programação cheia de atrações e diversão
para os alunos e educandos. Todos puderam brincar e se divertir, em atividades voltadas para cada projeto
e faixa etária.
As crianças da Escola Pequena Casa da Criança realizaram suas festinhas em diferentes espaços da escola.
Os arraiais foram animados com apresentações preparadas pelas turmas, além de músicas, bandeirinhas e
alimentos típicos.
As oficinas do contra turno escolar do Serviço de Convivência da Pequena Casa também realizaram um
arraial muito bonito e divertido. Houveram várias apresentações, inclusive dos educadores. A festa
aconteceu no Ginásio, que foi tomado pelo espírito junino dessa gurizada.
O arraial do Grupo Esperança também aconteceu no Ginásio da Pequena Casa. Teve arrasta pé,
apresentações dos jovens do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e muita comida boa!
Já nossos jovens aprendizes também tiveram o momento de confraternização junina na última semana de
junho. Eles reservaram alguns minutos do seu dia de aula teórica do curso de assistente administrativo para
conviver e descontrair com músicas e comidas típicas.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores/as: Com muita alegria e gratidão chegamos até
vocês mais uma vez, para comunicar um pouco das grandes
atividades realizadas na missão da Pequena Casa da Criança,
no festivo mês de junho! Festivo porque celebramos as festas
juninas (festa do Arraial) tão esperadas e apreciadas pelos
nossos atendidos, desde as crianças da educação infantil,
fundamental, serviços de convivências com as crianças e
idosos, também com os adolescentes aprendizes e os
colaboradores da Pequena Casa da Criança. Porém, nos
deparamos também, neste mês, com a dura realidade do
inverno que tem sido muito rigoroso, de modo especial para
quem tem poucos recursos de vestimentas e alimentos para
enfrentar a realidade do inverno. Porém, a Pequena Casa da
Criança consegue amenizar um pouco dessa realidade,
porque temos pessoas generosas que tem partilhado
alimentos,
alimentos, roupas, cobertores, calçados etc.
para amenizarmos assim um pouco do frio desses nossos
irmãos sofredores. Nossa equipe que atua nas Regiões Cruzeiro e Cristal através do convênio com a
Prefeitura para atender os moradores de rua, tem se desdobrado também para ajudar amenizar o duro
sofrimento da população de rua. Muito importantes acontecimentos aconteceram também na Escola da
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Pequena Casa, como a festa do caderno, onde as famílias dos alunos participam desse evento tão
importante para as crianças, os professores e a direção da escola. Como poderão ler nesta edição, somos
muito gratos às parcerias com o SICREDI que muito tem contribuído com projetos para as nossas crianças.
Também a Rede Marista, que com o voluntariado muito tem contribuído para o desenvolvimento e
realização dos objetivos da nossa Instituição. Somos sempre muito gratos a Deus e as pessoas de boa
vontade que, de muitas formas e como podem, tem contribuído para que possamos atender em torno de
800 pessoas diariamente na Instituição e alimentar com 1500 refeições diárias. E assim, unidos, cada um
doando conforme a sua generosidade e poder, é que vamos conseguindo realizar a nossa missão!
Gratidão a todos/as! Deus os abençoe e retribua em bênçãos e graças especiais

Pequena Casa recebe
homenagem da Rede Marista
Na manhã do dia 25 junho, a Pequena Casa da
Criança

recebeu

uma

homenagem

de

reconhecimento pela parceria com o Programa de
Voluntariado

Marista.

Já

são

anos

juntos

construindo esta rede fantástica. Somos muito
gratos por poder contar com os estudantes da
PUCRS Luca Zanette, Eduardo Rorato e João
Gabriel da Rosa em nosso grupo de voluntários. A
entrega da homenagem foi realizada por Gilmar
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Pauli, da Avesol.

AÇÃO RUA
Equipe do Ação Rua realiza ação de Combate ao Trabalho Infantil na Zona Sul
Os casos de trabalho infantil têm registrado
um aumento nos últimos anos de pandemia,
uma triste realidade que expõe crianças e
adolescentes a situações de vulnerabilidade.
No dia 12 de junho é celebrado o Dia Mundial
de Combate ao Trabalho Infantil e, por isso, a
equipe do Ação Rua realizou ação de
mobilização junto à sociedade no dia 15 de
junho, quarta-feira.
O núcleo Ação Rua da Pequena Casa da
Criança, que atua nas regiões Cruzeiro e Cristal,
focou a ação na região Cristal realizando a
divulgação do Serviço de Abordagem Social,
distribuindo panfletos informativos para a população que trafegava a pé e de carro em
ponto específico caracterizado pela forte presença de trabalho infantil. A equipe orientou a
população e o comércio local sobre como agir frente aos casos de trabalho infantil e como
informar à rede de proteção as situações testemunhadas.
A Coordenadora do Programa Ação Rua, Damaris Aguirre, classificou a atividade como
“potente” e com um impacto positivo na conscientização junto à sociedade no
enfrentamento ao Trabalho Infantil. Segundo ela, as pessoas foram receptivas e
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demostraram interesse em conhecer e acionar o Serviço de Abordagem Social/ Ação Rua. A
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busca pelo diálogo com a população é de grande importância e amplia a rede de cuidados
com as crianças e adolescentes.
Com o balanço positivo da atividade realizada, a equipe estuda a possibilidade de novas
datas para ações da campanha de combate ao trabalho infantil. Caso identifique crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil, você pode ligar para a Central de
Abordagem: 32894994.

Festa do Caderno das turmas do 1º ano

Informativo da Pequena Casa da Criança | Junho de 2022

O primeiro caderno de linhas marca um importante
momento na vida dos estudantes. É a partir desta
fase que as atividades escolares tomam um novo
rumo, claro que sem perder a magia da infância. E
assim, no dia 10 de junho, as turmas dos 1º anos
receberam seu primeiro caderno. Foi um momento
muito especial para eles e para as famílias, que
ajudaram a organizar tudo junto com os professores.
As três turmas se reuniram para festejar o
recebimento do caderno. Eles realizaram um lanche
da tarde após a entrega dos cadernos. Parabéns e
que seja o início de uma linda jornada!
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Crianças do maternal recebem doação de toucas
O inverno chegou com tudo este ano, muito frio mesmo. E como é bom contar com nossos amigos: graças a
doação dos amigos da Pequena Casa Solange e José, nossos pequenos do maternal ficaram com as orelhas bem
aquecidas. O casal doou toucas confeccionadas pela própria Solange. As crianças gostaram muito e ficaram lindas
com as touquinhas.

Jovens de Pequena Casa participam do UFRGS Portas Abertas
No dia 25 de junho, os jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitaram o
Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para acompanhar as atividades do UFRGS
Porta Abertas. O evento reúne estudantes de todo o estado para conhecer a Universidade e os cursos
oferecidos. A atividade tem como objetivo que os jovens conheçam o espaço universitário e se motivem
a ingressar no ensino superior.
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Natafitiness realiza aulão solidário
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A Academia Natafitness realizou mais um aulão
solidário para arrecadar doações para a Pequena
Casa. A ação aconteceu no dia 11 de junho e reuniu
clientes e apoiadores na sede da Academia no
bairro Jardim Botânico. Para participar do aulão de
dança, os participantes precisavam contribuir com
1kg de alimento não perecível. Além dos
participantes da aula, muitos clientes da academia
deixaram sua doação durante a semana. Graças a
parceria a Pequena Casa pode contar com cerca de
100 kg de alimentos.

Pequena Casa participa de formação
de educadores do Sicredi
No dia 9 de junho, a Pequena Casa da Criança
participou da formação dos educadores das
cooperativas
escolares
do
Sicredi.
A
Coordenadora do Trabalho Educativo, Diana
López, acompanhou a atividade. A partir do
Programa do Sicredi para Cooperativas
Escolares, os jovens da Pequena Casa fundaram
a PqnaCoop. A iniciativa proporciona o
desenvolvimento de habilidades que serão úteis
em suas vidas profissionais.

Oficina de redação
com os jovens aprendizes
Os jovens aprendizes da Pequena Casa tiveram
um encontro muito especial com uma de nossas
voluntárias. Thiane Ávila é aluna da pósgraduação da Faculdade de Comunicação da
UFRGS e realizou uma oficina de redação com os
jovens da Pequena Casa.
A oficina contribuiu para lembrar de
conceitos já trabalhados na escola. A oficina
ajudou também na compreensão do uso das
ferramentas e das técnicas para escrever um
bom texto. As atividades ocorreram nos dias
31 de junho e 1 de julho.
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Casamento Comunitário:
casais se reúnem com organizadores
A Pequena Casa realizou a primeira reunião com os
casais que irão participar do casamento comunitário.
A reunião aconteceu de forma online no dia 29 de
junho.
A Casa da Amizade e o Rotary Club Partenon são
parceiros nesta ação que volta a fazer parte do
calendário da Pequena Casa. A cerimônia ocorrerá
no dia 10 de setembro, Frei Susin abençoará os
casais que se inscreveram na edição deste ano. Em
breve, um encontro presencial com os casais deve
ocorrer.

Central de doações realiza
entrega de quadro para doadora
A Pequena Casa recebeu, através do Projeto Arte Salva um
quadro idealizado pela artista gaúcha Mari Castello. O objetivo do
projeto foi ajudar com a arrecadação de fundos para ONGs de
Porto Alegre. Como forma de retribuir nossos apoiadores, o
quadro foi sorteado entre os doadores da Central de Doações da
Pequena Casa, premiando a doadora Inês Laux Scheffmacher.
Central de Doações da 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
Se você quiser fazer doação de roupas ou alimentos,
nosso endereço é: Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon

Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621
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Colabore com a Pequena Casa da Criança

As crianças da Pequena Casa agradecem a sua colaboração.

