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CINCO CASAIS PARTICIPARAM DA 7ª EDIÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO
No dia 10 de setembro aconteceu o Casamento Comunitário 2022, sendo a sétima edição do evento
desde a sua criação. A atividade é realizada em parceria com a Casa da Amizade e do Rotary Partenon e
busca tornar real o sonho de mulheres e homens que desejam festejar sua união. Cinco casais das
famílias acompanhadas pela Pequena Casa da Criança participaram do evento. Na cerimônia, os casais
recebem a Benção Matrimonial e a Benção das Alianças em celebração presidida pelo Frei Luiz Carlos
Suzin.
A cerimônia ocorreu na sede da Casa da Amizade, no bairro Petrópolis e contou com um almoço especial,
preparado pelas senhoras da Casa da Amizade e do Rotary Partenon, além do bolo, do brinde e, é claro, a
valsa dos casais. Cada casal pode convidar seis pessoas para acompanhar a cerimônia. Os vestidos e
ternos foram fornecidos pela Casa da Amizade.
Como forma de presentear os noivos, cada casal ainda recebeu uma cama de casal e uma cesta básica,
doadas pelos Bancos Sociais do Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos que colaboraram para o sucesso
de mais uma edição do Casamento Comunitário.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores/as, com grande alegria e a graça de Deus
vamos caminhando rumo ao final do ano 2022 que se
aproxima tão rapidamente. Muito intensas são também as
atividades referentes à missão da Pequena Casa da Criança.
Como poderão ler neste Informativo, muitos acontecimentos
marcaram o mês de setembro em nossa Instituição. Mês da
Pátria, mês da Bíblia para os cristãos, onde, através da luz da
Palavra de Deus guiamos a nossa vida e missão. Procuramos
nortear nossas atividades sempre iluminadas pelos
ensinamentos de Jesus. A Bíblia é um perfeito manual que
nos instrui a como devemos viver nossas vidas aqui na terra.
(2 Timóteo 3.16-17) diz que: “toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para
formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna
perfeito, capacitado para toda boa obra”. A Palavra de Deus
possui um valor inestimável. Como disse um sábio: “Cada Palavra do Senhor é pura e protege quem a
ama” (Provérbios 30.5). Assim, creio que procuramos, através das nossas ações, ser fiéis ao projeto de
Jesus, buscando sempre realizar e ensinar aos nossos atendidos a caminhar na estrada reta que nos leva a
Deus. Apalpamos todos os dias o grande amor de Deus que se derrama sobre a Pequena Casa da Criança,
através de todas as pessoas do bem que partilham dons e bens para que não falte o necessário, material
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e espiritualmente para os nossos atendidos. Deus os recompense grandemente pelos gestos de partilha
das mais diversas formas. A partilha de dons através dos mais de 60 voluntários que se somam aos nossos
mais de cem colaboradores torna mais qualificada a nossa missão e engrandece muito o trabalho junto
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aos atendidos da Instituição. Deus abençoe e retribua a todos com graças especiais.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS DA BÍBLIA
Durante o mês de setembro, as turmas da Escola da
Pequena Casa da Criança participaram de atividades
alusivas à comemoração do dia da Bíblia, comemorado
no dia 30 de setembro. As atividades foram promovidas
pelo Coordenador de Espiritualidade, Paulinho. A Irmã
Pierina Lorenzoni participou das ações compartilhando
com os mais novos os ensinamentos da bíblia. A
Presidente da Pequena Cada utilizou os momentos de
encontro para reforçar que os ensinamentos são mais
do que palavras, os ensinamentos da Bíblia se
reproduzem nas ações entre as pessoas. Ao final do
mês de setembro, as crianças e jovens da Pequena Casa
da Criança realizaram uma linda celebração no pátio da
Escola. As atividades reforçam o compromisso da
Instituição com a promoção da espiritualidade e da
cultura da paz.

PEQUENA CASA DA CRIANÇA RECEBE A VISITA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Na sexta-feira do dia 30 de setembro, a Pequena
Casa da Criança recebeu a visita da Secretária
Municipal de Educação, Sônia Maria Oliveira da
Rosa. Iniciando a manhã, a Secretária foi
recebida pelos alunos do 2º ano, que realizaram
uma apresentação de boas-vindas.
Durante a visita, a Secretária pôde conhecer as
instalações da Pequena Casa da Criança, os
alunos e os colaboradores, entendendo um
pouco o formato de trabalho da Escola.
Na sequência, a Secretária Sônia Maria, reuniu-se
com a equipe diretiva da Escola e com a gerência da instituição para discutir as políticas de educação e as
metodologias de ensino aplicadas no Município.
Agradecemos a visita da Secretária de Educação e o reconhecimento da importância e celeridade do
trabalho desenvolvida pela Pequena Casa da Criança. Promover o desenvolvimento social da população
da Vila Maria da Conceição é a missão da nossa instituição e ter parceiros como a SMED e o Município de
Porto Alegre contribui para o sucesso de nosso trabalho.

PEQUENA CASA CRIANÇA PARTICIPA DO EVENTO RUA DA PAZ NA PRAÇA DA ALFÂNDEGA
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Na quinta-feira do dia 29 de setembro, a Pequena Casa participou da Feira Rua da Paz, a convite da Rua
da Paz JHTV. Foi uma ótima oportunidade de levar nossos projetos para o centro da cidade. Participaram
os educandos da oficina de dança, os jovens do trabalho educativo, com os produtos da cooperativa
juvenil PQNACoop e as senhoras do Grupo Mãos de Maria, com seus artesanatos. Agradecemos a todos
que prestigiaram o nosso trabalho e aos responsáveis pelo evento pelo convite.
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AÇÃO RUA: PASSEIO CULTURAL NO
CENTRO DE PORTO ALEGRE
No dia 6 de setembro, a equipe do Ação Rua realizou
uma atividade lúdica com passeio cultural ao Centro
de Porto Alegre, visitando a Casa de Cultura Mário
Quintana e a Igreja das Dores. O Projeto Ação Rua
realiza acompanhamento de pessoas em situação de
rua, mas também de crianças e adolescentes em
situações de trabalho infantil. Essa é uma ação
importante para a ampliação de horizontes e a
difusão de saberes, através da democratização dos
espaços públicos.

PIQUETE DA PEQUENA CASA DA CRIANÇA CELEBRA A TRADIÇÃO FARROUPILHA
No dia 16 de setembro, um momento muito especial foi
organizado pelos alunos e pela equipe da Escola: uma
linda festa em comemoração à Semana Farroupilha. Cada
turma preparou uma apresentação diferente para
compartilhar com os colegas: tivemos leitura da lenda da
Erva Marte, leitura de poesia gaúcha e danças típicas.
Ainda, ao final das apresentações, a música "Eu sou do
Sul", que foi trabalhada em sala de aula pela professora
de música, foi cantada em coro por todos os alunos.
A Equipe da Escola também fez uma linda decoração com
os símbolos gaúchos trabalhados em sala de aula. Além,
disso, se preparou um churrasco especial de Salsichão para nossas crianças poderem emergir na
comemoração.

ALUNOS DOS 5º ANOS REALIZAM DEBATE Na segunda-feira do dia 3 de setembro, aconteceu o
debate dos candidatos a representantes das turmas
do 5° ano. Os alunos apresentaram suas propostas e a
turma teve a chance de debater e fazer perguntas aos
candidatos. A eleição deve acontecer nos próximos
dias.
Posteriormente, a chapa vencedora terá a
oportunidade de realizar uma reunião com a gestão
da Pequena Casa da Criança e com a Diretoria da
Escola para levar suas sugestões de melhorias e
atividades.
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ALUNOS DO JARDIM B FAZEM A FESTA DO BLOCO
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O dia 21 de setembro foi um dia muito especial para
as crianças do Jardim B, o dia da Festa do Bloco. O
chamado bloco de desenho antecede o caderno
pautado e é uma forma das crianças irem se
preparando para a passagem para o primeiro ano.
Cada criança recebeu de presente um bloco e um kit
de materiais para explorarem esse novo recurso
através de muitas atividades. Parabéns às crianças por
mais essa conquista!

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
No mês de setembro foi marcado pela estreia do novo projeto
da área de nutrição da Pequena Casa da Criança: Descobrindo
Sabores, que tem como
objetivo incentivar a
diversificação alimentar,
por meio de experimentação de frutas e
legumes, e promover o
enriquecimento nutricional da alimentação das
crianças. No dia 15 foi a
vez das crianças de 3 anos
do maternal participarem
da atividade.

PASSEIO NO BARRACADABRA

No mês de setembro as turmas da escola
realizaram uma série de passeios ao
Barracadabra. A atividade, além de promover
a disciplina e as relações interpessoais, ainda
gerou um dia cheio de diversão para os
alunos.

ALUNOS DA ESCOLA DA PEQUENA CASA SE DESPEDIRAM DA VOLUNTÁRIA SUSI
Na tarde do dia 13 de setembro, a Pequena Casa da
Criança se despediu da voluntária Susi, que vinha
doando seu tempo à missão da Instituição. Ela
acompanhou os
alunos da Educação Infantil
durante quatro meses, auxiliando nas atividades de
sala junto da professora Viviana.
Agradecemos sua dedicação e o carinho com que
tratou nossos alunos e nossa equipe. Desejamos
sucesso na nova jornada que inicia!
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SETEMBRO AMARELO
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A saúde física e emocional é basilar para o desenvolvimento pleno das potencialidades e do bem-estar
das crianças e dos adolescentes. Assim, em alusão ao Setembro Amarelo, uma série de atividades foram
programadas, com o objetivo de promover o
bem-estar emocional. Uma dessas atividades
foi a realização, no dia 15 de setembro, de
uma palestra para os jovens do Trabalho
Educativo e da Aprendizagem profissional,
sobre saúde emocional e valorização da vida.
A atividade foi presidida pelo Senhor Heitor
Rosa, psicopedagogo, estudioso de psicologia
e mestrando em comunicação. Além de
informações, o palestrando ainda promover
um espaço de conversa entre os jovens, com
troca de experiências.

PEQUENA CASA RECEBE DOAÇÕES DA
SELEÇÃO DO BEM
No dia 22 de setembro, a Pequena Casa da
Criança recebeu uma importante doação.
Foram várias frutas e legumes para enriquecer
nutricionalmente a alimentação dos nossos
atendidos, repassadas à Instituição pela
Iniciativa Seleção do Bem 8, encabeçada pelo
ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga!
A solidariedade é uma das forças mais fortes do
mundo, capazes de transformar as mais difíceis
realidades. Nesse sentido, agradecemos a
Seleção do Bem por toda a parceira e carinho
com nossa missão!
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CAMPANHA DA PEQUENA CASA DA CRIANÇA DISTRIBUI MAIS DE PARES DE 400 CALÇADOS
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A Pequena Casa da Criança realizou a
distribuição de mais de 400 pares de
calçados para os atendidos dos
programas
da
Instituição.
A
campanha do calçado, iniciada nos
meses de inverno, teve como
objetivo proporcionar melhores
condições de mobilidade, conforte e
proteção às baixas temperaturas do
inverno porto-alegrense às crianças e
aos jovens que participam das
atividades da Pequena Casa.
Para tornar possível esse resultado,
uma série de parceiros contribuíram
para tornar possível a realização
deste lindo projeto. Entre eles estão
a Calçados Bibi, a Centauro, a Doe
Gols, a Play For a Cause, a ACRIGS, a
AGEA e muitos apoiadores que
contribuíram individualmente.
Foi muito bonito ver o sorriso e a
alegria das crianças e atendidos ao
receberem os presentes.
Agradecemos a todas as pessoas e
empresas que contribuíram para a
concretização desta ação!

VOCÊ SABIA QUE PODE DOAR PARA A PEQUENA CASA DA CRIANÇA
VIA NOTA FISCAL GAÚCHA?
É só se cadastrar no site do Programa Nota Fiscal Gaúcha e nos escolher
como entidade beneficiada. Assim, toda vez que realizar uma compra e
informar o CPF, recursos públicos serão automaticamente direcionados à
Pequena Casa.
Para se cadastrar é bem simples, necessita apenas do CPF e Data de
Nascimento. Acesse o site e faça o cadastro: https://nfg.sefaz.rs.gov.br
Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Colabore com a Pequena Casa da Criança
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) 30760500

As crianças da Pequena Casa agradecem a sua colaboração.

