Casa Lar...Um Espaço de Transformação e Resgate
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Nota: Nosso informativo tem a finalidade de apresentar as ações, atividades e eventos realizados com as crianças e adolescentes
atendidos através do serviço de acolhimento na modalidade ‘‘Casa Lar’’ no primeiro semestre.

Casa Lar...
Casa Lar é um ambiente próximo de uma rotina familiar, proporciona
vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e
adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e
comunitário dos mesmos. Propiciando atender a todas as premissas do
Estatuto da
Criança e do
Adolescente,
especialmente
no que diz
respeito ao
fortalecimento
dos vínculos
fa m i l i a re s e
sociais e
oferecimento
de oportunidades para a reinserção na família de origem, extensa, ou
substituta.

Janeiro

José se vacinando

Férias
Quando chega o momento das férias, todas as
crianças se esbaldam de tanta coisa pra fazer.
Férias sem ir na chácara da Tia Corrinha não são
férias. Todos adoram passear na chácara, fazer
novas amizades, muita comida gostosa e leitinho
da roça propiciando outro contexto familiar.

Cartão de vacina em dia
Em janeiro, as crianças acolhidas passam
por uma revisão médica e atualização do
cartão de vacina. Elas não gostam, mas a
saúde das crianças está em primeiro lugar.
Visita dos padrinhos afetivos
Neste mês recebemos muitas visitas
dentre elas a visita dos padrinhos afetivos
do Josué, Deise e sua família. Foi um
momento delicioso, pois trouxe muita
alegria e presentes para todas as crianças
da casa Alegria.

Aniversário do José

Sara se vacinando

Férias na chácara

Visita dos padrinhos afetivos

Fevereiro
Adoção: Quando achávamos que tudo estava perdido diante da morosidade da
Justiça, Maria Clara foi adotada por uma família linda. Maria Paulete agora é a
mãe que cuidará dessa criança tão linda e maravilhosa que merece toda a
felicidade do mundo.
Carnaval: No feriado, também é dia de Piquenique para toda criançada e
adolescentes das casas lares. Foi um dia de muita diversão com: banho de
mangueira, salgadinhos, biscoitos e refrigerante .
Aniversário: Todos da Casa Lar têm direito a comemorar o seu aniversário, por
isso realizamos com carinho, em comemoração ao aniversário de Sara, um
delicioso café da manhã.
Visita do Judiciario: No dia 28/02, recebemos a
visita da Excelentíssima Juíza da Vara da Infância,
Dra. Andreya de Alcântara. O objetivo da visita é
conhecer cada caso, dinâmica de cada criança
acolhida, para estabelecer metas e acelerar
processos que estão muito lentos devido a
grande demanda de crianças e adolescentes
acolhidos, facilitando assim no dia das
audiências concentradas.

Março
Aniversário: Ana Claudia 12 aninhos, direito a café da manhã e tudo mais.
O carinho que é destinado as crianças é essencial para sua autoestima,
que preciso que seja trabalhada, para que a criança não se anule
completamente.
Dia de Pintura, trabalhos manuais com tinta para exercitar a coordenação
motora, lateralidade esquerda e direita, raciocínio lógico, afinidades,
autonomia e conversa informal. São momentos de descontração e
aprendizado que é necessário para o desenvolvimento humano.
Trabalhando o valor do mês ‘Violência’, as educadoras constroem, junto com a criança e adolescente, atividades que ajudam a
amenizar os efeitos negativos que a sociedade e o meio em que elas vivem oferecem. Crianças e adolescentes são incentivadas a
sempre praticar o bem.
Festival de sorvete teve muitas alegrias, gostosuras e muito sorvete. Essa é uma das ações
dentre outras, realizadas no Centro Social para a arrecadação de recursos para a manutenção
de projetos.

Abril
Sempre buscando parcerias com
empresas, a equipe técnica
conseguiu mais uma vitória para os
adolescentes da casa lar, Kevin, de
15 anos, esta trabalhando no
Supermercado EPA, através do
Programa Jovem Aprendiz que visa
inserir adolescentes no mercado de
trabalho, aprendendo e se
profissionalizando.
Depois da visita da Juíza, foi
solicitado a Equipe Técnica da Casa
Lar que fizesse uma visita na cidade
de Itambacuri, para colher
informações sobre o caso das
crianças Ana Clara e Kauan. Tivemos
a ajuda do conselho Tutelar da
cidade, que nos repassou toda a
temática e dinâmica da família
Paterna das crianças.

Depois da encenação dentro de
casa, foi á vez de participar da Via
Sacra onde todas as crianças, de
fato, entenderam o real motivo da
Morte de Cristo.
Não podíamos deixar as crianças
com água na boca, ganhamos
bombons para todas,
através de doações
da” Trupe do Bem”
que realiza ações
s o c i a i s q u e
possibilita a auto
estima de quem
realmente precisa.

Com o intuito de
informar e capacitar
sobre as formas de
minimizar os acidentes
domesticos e escolar,
Itaka promoveu no dia 10
de Abril uma Formação
Celebrando a Páscoa e com o intuito
em Primeiros Socorros,
de resgatar e explicar o verdadeiro motivo da Páscoa, as
para os nossos
Educadoras, Iva e Vera Lúcia, demonstraram ás crianças através de
colaboradores e
uma encenação, como realizado a partilha do pão e do vinho,
professores da Rede Municipal de Educação, buscando prevenir
todas as crianças ficaram bem interessadas.
acidentes que possa ocorrer no ambiente interno e externo.

Maio
Trabalhando o valor do mês de Maio “AMOR”. As educadoras
priorizam que as próprias das crianças e adolescentes criem as
atividades, contando sempre com a orientação das educadoras.
A equipe técnica, buscando informar e esclarecer o que é o
Apadrinhamento Afetivo, realizou palestra para professores e
pessoas que gostaria de participar deste projeto.
Reforma da casa Lar: Itaka Escolápios foi beneficiado por recurso
financeiro, através da Rede Cuidar. Dentre as propostas do uso
desse recurso, poderíamos realizar algumas reformas e adaptações
necessárias para a acessibilidades de cadeirantes de acordo com as
normas estabelecidas pelo Ministério
Público. Assim procuramos finalizar as
exigências que nos eram cobradas pelos
órgãos competentes.

Junho
Torcendo pela seleção brasileira de futebol, as crianças juntamente com a
Professora Ilza, fizeram a festa durante o jogo de Brasil x Servia.
Café com prosa, as educadoras como sempre trabalhando com muita
criatividade para enriquecer o dia-a-dia da criançada. Trabalhando a afetividade
e gentileza entre eles.

Culinária: as crianças como
são curiosas pra saber
como é feito o bolo, as
educadoras propiciaram
um dia de culinária, que
através da atividade
p r o p o s t a , t i v e ra m a
oportunidade de trabalhar
quantidade, medidas e
tempo.

Despedida da Educadora Vera Lúcia.
Não podíamos deixar de agradecer a
Vera o carinho e gratidão que temos
por ela, por ter dedicado tantos anos
de sua vida, em prol das crianças e
adolescentes acolhidos.
Observação:
Devido ao contexto atual e o não
repasse dos recursos financeiros
para execução do projeto tivemos
que tomar a decisão de reduzir a
capacidade de acolhimento
atendendo a partir de agora no
máximo 8 crianças na casa lar
esperança.

Venha nos conhecer
Rua Carlos Chagas, 66 Santa Helena
Governador Valadares – MG 35.059-130
(33) 3225-4283
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facebook:Itakagv

