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PEQUENA CASA DAS CRIANÇAS REALIZA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
O dia 11 de outubro foi uma data muito especial para as crianças atendidas pela Pequena Casa da
Criança. Graças ao apoio de muitos parceiros foi possível criar um dia de muita diversão em
comemoração ao Dia das Crianças. No evento, o Ginásio da Instituição virou um parque de diversões,
com dois brinquedos infláveis, cama elástica, pintura no rosto e muita música para as crianças de todas as
turmas da Escola e do Serviço de Convivência.
Para tornar o dia ainda mais especial, além dos brinquedos, o cardápio do dia foi recheado de surpresas,
com um almoço especial, distribuição de picolés e um bolo muito saboroso doado pela parceira Rita Luz.
Foi um dia cheio de sorridos e celebrações! Não há nada melhor do que ver a alegria no olhar destas
crianças.
Obrigado a todos que ajudaram a realizar mais um lindo e divertido Dia das Crianças!
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PALAVRA DA PRESIDENTE - IR. PIERINA LORENZONI
Caros leitores e leitoras, é com muita alegria e com o coração em
festa e feliz, que comemoramos no mês de outubro o dia de Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e muito venerada pelo
povo católico. É a mãe dos humildes de coração, dos excluídos, do
povo de fé. A casa esteve muito voltada neste mês em suas ações
para as atividades que celebraram o trabalho dos missionários,
aqueles que tem como missão aproximar as pessoas da palavra de
Deus. O mês de outubro também é o mês das crianças e, como
nossa missão é cuidar e educar as crianças, este foi um mês
abençoado. Pela grande generosidade de muitas pessoas e
instituições, foi possível celebrar o Dia das Crianças com muita
alegria, festa e brincadeiras. Como poderão verificar nos textos
e nas fotos, outubro foi um mês de muitas ações e de benesses.
Somos imensamento gratos a todos os doadores e doadoras dos
mavem somar e contribuir para que possamos alimentar, vestir, educar,
mais diversos tipos de doações que
cuidar da saúde, preparar os jovens e adultos para o mundo do trabalho digno e honesto. Deus tem nos
abençoado muito ao longo deste ano. Por este motivo, canto glórias e louvores a Deus por todos e todas
que fazem parte desta Instituição que só promove o bem! Deus abençoe a todos e todas!
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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS MISSIONÁRIO
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Em outubro se celebra o mês missionário. Ser missionário
é se dedicar a divulgar a Palavra de Deus e os valores do
amor, da paz, do respeito e do bem. E foi com base nesse
sentimento que os alunos e educandos foram convidados
a pensar no papel de cada um de nós.
Como parte das atividades realizadas pela Espiritualidade,
cada grupo de alunos recebeu a tarefa de estudar um país
ou estado em que a Congregação Missionárias de Jesus
Crucificado atua. No dia 31 de outubro, na atividade de
encerramento do Mês Missionário, os grupos
apresentação suas pesquisas.
Afgdh
Pequena Casa da Criança foi fundada pela Irmã Nely Capuzzo, da Congregação Missionárias de Jesus
Crucificado, e hoje é dirigida pela Irmã Pierina Lorenzoni, da mesma Congregação. Com o carisma "Ir em
busca dos mais necessitados", a Congregação hoje está presente em missão no Paraguai, Peru, Bolívia,
Equador, Quênia, Angola e Moçambique. No brasil existem trabalhos nos seguintes estados: Amazonas,
Brasília/DF, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

CELEBRAÇÃO À NOSSA SENHORA APARECIDA
No dia 13 de outubro, os alunos se reuniram no pátio
da Pequena Casa para realizar a celebração ao Dia de
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Os
alunos encenaram o episódio em que os três
pescadores encontram a imagem da Santa no rio e o
milagre dos peixes. A Presidente da Instituição, Irmã
Pierina Lorenzoni participou das atividades junto com
os alunos.

DIA DAS CRIANÇAS
AÇÃO RUA REALIZA ATIVIDADE DE DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DA ZONA SUL
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No dia 26 de outubro, foi realizado uma ação social
de Dia das Crianças do Projeto Ação Rua. A atividade
aconteceu na Praça José Alexandre Zacchia na Zona
Sul, reunindo dezenas de crianças atendidas. Quem
participou da atividade pode cortar de cabelo,
dançar capoeira, ouvir contação de histórias, fazer
pintura de rosto e de cabelo, se divertir com as
brincadeiras e, claro, levar brinquedos que foram
doados para as crianças. Além disso, uma série de
lanches maravilhosos foram servidos, como pipoca,
bolo, salada de fruta, sanduíches e suco. Foi um
momento muito lindo de integração, convivência e
diversão para as crianças e suas famílias.
O Projeto Ação Rua da Pequena Casa da Criança
acompanha pessoas em situação de sobrevivência no
espaço da rua e crianças e adolescentes em situação
ou histórico de trabalho infantil nas regiões da
Medianeira, Cruzeiro e Cristal.
Obrigado aos parceiros, aos voluntários e a nossa
equipe do projeto Ação Rua, que contribuíram para
o sucesso da atividade!
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DOAÇÃO DE BRINQUEDOS ARRECADADOS
PELO GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
No dia 5 de outubro, a Pequena Casa da Criança
recebeu o Grupo de Voluntariado do Grêmio
Náutico União, que vieram entregar aos alunos
brinquedos arrecadados através de uma ação do
grupo. Foi um dia de muita alegria para as
crianças. Agradecemos ao Grêmio Náutico União
pelo gesto de carinho e solidariedade.

CRIANÇAS DO MATERNAL RECEBERAM
PRESENTES ARRECADADOS PELA
CLÍNICA VERITÁ CARE
Na tarde do dia 10 de outubro, as crianças do
maternal da Escola da Pequena Casa da Criança
receberam os presentes doados pelos clientes da
Clínica Veritá Care do Bairro Três Figueiras. As
representantes da clínica realizaram a entrega no
terraço da Pequena Casa da Criança e alegraram as
crianças. Obrigado aos nossos parceiros por
tornarem o Dia das Crianças ainda mais feliz.

DIA DAS CRIANÇAS
VISITA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
No dia 6 de outubro, nossos alunos das turmas do 1º
ano e 2º ano da manhã receberam a visita dos
estudantes do Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto
Alegre. O Grupo de Voluntariado do Colégio participou
da atividade do Cabelo Maluco com as crianças. Foi
um momento muito especial que arrancou sorrisos de
todos.
Além da brincadeira, o grupo de alunos do Dom Bosco
trouxe muitos brinquedos arrecadados, que foram
distribuídos aos alunos da Pequena Casa da Criança.
Muito obrigada pelo carinho e pela parceria!

FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO MT ADVOGADOS
VISITARAM A PEQUENA CASA DA CRIANÇA

PEQUENA CASA RECEBE VISITA
DOS ALUNOS DA ESPM
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No dia 7 de outubro a Pequena Casa da Criança
recebeu a visita dos alunos da Comunicação e
Design da ESPM, que realizaram uma linda
atividade com nossos alunos, em alusão ao Dia
das Crianças. O pátio da Escola da Pequena Casa
da Criança se encheu de alegria e diversão. Os
alunos da ESPM trouxeram pipocas e tinta para
fazer pinturas de rosto. Agradecemos por essa
parceria que contribuiu para a alegria dos nossos
alunos!
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No dia 7 de outubro, os funcionários do escritório
MT Advogados - Martignoni, De Moraes e
Todeschini Advogados Associados realizaram uma
linda e divertida atividade com os alunos do
fundamental da Escola da Pequena Casa. Vestidos
com fantasias, o grupo realizou uma série de
brincadeiras que animaram as crianças, entre elas,
pintura de rosto.
A MT advogados é parceira de longa data da
Pequena Casa. Agradecemos por mais essa parceria
maravilhosa, que trouxe alegria e diversão aos
nossos atendidos!

ALUNOS PARTICIPAM DO MASTER CHEF GOURMET
No dia 19 de outubro, as nutricionistas Tatiane Ebert e a Haissa
Cardoso realizaram o projeto Master Chef Gourmet com as
turmas da escola. A atividade, que fez parte da Semana da
Criança, apresentou formas divertidas e muito saborosas de se
consumir alimentos. O Master Chef Gourmet é também uma
das formas de exercer a Educação Alimentar com as crianças.
Todas as turmas participaram das atividades que foram
realizadas nos dias 19 e 20 de outubro.

GINCANA ESCOLAR INTEGROU ALUNO DA ESCOLA
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Outubro também foi mês da Gincana Integrada da
Escola Pequena Casa da Criança, que reuniu os alunos
de todas as turmas para uma linda demonstração de
companheirismo, durante três dias de pura diversão
entre 25 e 27 de outubro.
As atividades foram coordenadas pelos professores de
educação física e tiveram a colaboração dos alunos do
quinto ano, que auxiliaram nas atividades das turmas
da educação infantil.
O evento teve como objetivo promover, de forma
lúdica a aprendizagem, a motricidade, a sociabilidade
e o desenvolvimento emocional dos alunos.
No fim dos jogos todos foram campeões e puderam levar para casa suas medalhas! Parabéns pela linda
festa!
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DELICIOUS DONUTS POA PARTICIPA DE AÇÃO

FEIRA DE ARTESANATO DAS IDOSAS

A empresa Delicious Donuts POA realizou a
doação de 200 donuts à Pequena Casa da
Criança, que foram distribuídos para os alunos da
escola no dia 10 de outubro. Eles adoraram a
surpresa! Obrigado Donuts PoA pela parceria e
carinho!

O grupo de artesanato da Pequena Casa da
Criança, Mãos de Maria, expôs seus produtos em
uma feira especial, organizada para o Dia das
Crianças. A feira aconteceu na Capelinha da
Instituição no dia 11 de outubro.

CRIANÇAS DA ESCOLA RECEBEM
BRINQUEDOS DOADOS PELA MÃE VIRGÍNIA

ESCOLHA DE REPRESENTANTES

No dia 11 de outubro, as crianças da Escola
receberam brinquedos doados pela Mãe Virginia.
A entrega foi realizada no espaço da Biblioteca da
Pequena Casa da Criança. Virgínia é moradora do
bairro Partenon e aproveitou a visita para
conhecer a Instituição. Agradecemos a
importante doação. As crianças gostaram muito!

Na sexta-feira, dia 28 de outubro, os alunos da
Escola Pequena Casa da Criança e do Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
participaram da escolha dos seus representantes.
Os 10 representantes dos atendidos eleitos serão
responsáveis por realizar o diálogo com a direção da
Instituição e contribuir para a harmonia e o respeito
dentro dos espaços da Pequena Casa da Criança.

PEQUENA CASA DA CRIANÇA RECEBE
DOAÇÃO DE ALIMENTOS DA SOPH
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A Pequena Casa da Criança recebeu da SOPH Arte e
Espiritualidade um importante doação de alimentos.
A entrega das doações foi realizada pelos membros
do grupo no dia 27 de outubro.
A SOPH é um grupo inter-religioso que une diferentes
conhecimentos em uma busca de paz e harmonia. A
doações foram entregues diretamente à Diretoria da
Instituição. Após o encontro, o membros da SOPH
puderam fazem uma visita aos espaços da Pequena
Casa e entender como funcionam os serviços.
Agradecemos pela parceria e pela importante
doação, que muito nos será útil!
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SCFV REALIZA ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS
Nos dias 10 e 11 de outubro, as crianças e os
jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos realizaram uma série de atividades
para comemorar o Dia das Crianças. Além de um
Circuito de Brincadeiras e do campeonato de
futebol integrado Integrafut, foi realizado no
Ginásio um Show de Talentos.
O Show de Talentos foi importante para fortalecer
a autonomia e auto-estima dos atendidos do
SCFV. Aconteceram diversas apresentações, como,
por exemplo, música e dança. Estimular e
incentivar os talentos dos atendidos é
fundamental para que eles se desenvolvam!

JOVENS DO TRABALHO EDUCATIVO E APRENDIZES ASSISTEM ESPETÁCULO ADOLESCER
No dia 6 de outubro, os jovens que integram os
projetos Trabalho Educativo e Jovem Aprendiz da
Pequena Casa da Criança assistiram ao espetáculo
Adolescer. A peça de Teatro do CIEE é uma das
montagens mais tradicionais da cultura gaúcha e
tem como enredo os dilemas e desafios da
adolescência. Aproximar os atendidos dos espaços
culturais, promovendo de forma criativa é um dos
objetivos da equipe da Pequena Casa da Criança.

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. A Pequena Casa da Criança está na aba Assistência Social.
Acesse o QR Code e faça o seu cadastro.

FAÇA O SEU CADASTRO

MUTIRÃO DO CADÚNICO NO PARTENON
No dia 22 de outubro foi realizado o Mutirão do
CadÚnico no Partenon. A atividade aconteceu na
Sede do Projeto Oportunizar, na Rua Carlos de Laet,
nª 331, no horário das 8h às 14h. O mutirão foi fruto
da mobilização das lideranças da Comunidade, entre
eles o Coordenador de Espiritualidade da Pequena
Casa da Criança, Paulinho.
O CadÚnio é o cadastro utilizado pelo Governo
Federal para uma série de programas sociais, entre
eles o recebimento do Auxílio Brasil, sendo um
importante instrumento para a realização de políticas
públicas.
A ação realizada no Partenon bateu a meta de mais
de 200 atendimentos realizados, um sucesso que
beneficia diretamente a população atendida pela
Pequena Casa da Criança.

EDUCANDOS DO SCFV INICIAM
OFICINA DE CAPOEIRA
Desde o dia 18 de outubro, os alunos do Serviço
de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos
participam de oficinas de Capoeira. A atividade é
ministrada pelo professor de capoeira Pedro
Assunção de forma voluntária. Os encontros
ocorrem nas terças-feiras na parte da tarde.
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SÁBADO SOLIDÁRIO CONTOU COM A
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DE MEDICINA
No dia 8 de outubro, aconteceu mais uma edição
do Sábado Solidário, atividade na qual estiveram
presentes os alunos de medicina da UFRGS,
através do Trote Solidário organizado pelo SIMERS.
A participação dos estudantes contribui para uma
ótima arrecadação de alimentos e produtos de
higiene. Muito obrigada pela parceria!

LUDOLFO PIZZAS REALIZA LINDA AÇÃO
No dia 25 de outubro a Ludolfo Pizza realizou mais
uma ação em prol da Pequena Casa da Criança. Na
ocasião, a empresa doou parte da receita da venda
das pizzas à Instituição. É a segunda ação realizada
neste ano. Agradecemos a toda equipe da Ludolfo
Pizzas pela parceria!
Central de Doações da 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

LIGUE E AJUDE: (51) 30760505
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Colabore com a Pequena Casa da Criança

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.

