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Gincana de férias da Casa do Bom Menino foi um sucesso!

casadobommeninopiracicaba.org.br

No período de férias escolares, é de extrema importância que as crianças e adolescentes brinquem, troquem informações e interajam. 

No break escolar de início de ano, eles puderam praticar esportes e participar de brincadeiras numa divertida gincana de férias. Tudo 

aconteceu com a supervisão da equipe, sempre atenta. O objetivo da gincana foi criar momentos em que se promovam a integração 

dos acolhidos de várias idades, enfatizando valores, como: importância da contribuição individual para o grupo, sentido de equipe, 

solidariedade, saber vencer com humildade, aceitar a derrota e aprender a lidar com as emoções. Parabéns aos organizadores!

Casa do
Bom Menino

Oficinas de talentos acontece para colaboradores do CEI
O objetivo do projeto Multiplique seu Talento, iniciativa da 

coordenação do Centro Educacional Infantil é de realizar um 

espaço de troca e aprendizagem à equipe, baseando-se nos 

talentos individuais de cada educador social e equipe técnica. 

Desta forma, estimula a multiplicação dessas aptidões, 

extremamente necessárias no atendimento às crianças acolhidas. 

Assim, as oficinas visam principalmente valorizar o talento de cada 

educador e estimular a multiplicação, entendendo que os 

beneficiados serão a própria equipe e as crianças atendidas.  As 

oficinas acontecem sempre em reuniões de equipe do CEI, ao 

longo do ano.
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Adolescentes prestigiam Luau no Sesc Piracicaba

O Sesc Piracicaba realizou durante os meses de 

janeiro e fevereiro todas às sextas-feiras shows 

gratuitos. O projeto Luau de Verão promoveu em 

cada sexta-feira, um estilo musical que contempla 

a estação, os gêneros musicais e o encontro com 

o público em apresentações que aconteceram no 

palco do Parque Lúdico da unidade Piracicaba. 

Vários estilos musicais passaram pelo palco do 

Luau: Hip Hop, Reggae, Rock, Blues, Jazz, MPB, 

Forró e Samba. Nossas crianças e adolescentes 

puderam usufruir das atividades e interagir com o 

espaço oferecido pelo Sesc, proporcionando 

momentos de descontração, valorização e 

conhecimento cultural.

Acolhidos Visitam o Espaço de Arte Palmiro Romani
A Arte é uma forma de expressar o que cada um sente no íntimo. Ela traduz as experiências de vida, além de ser um veículo de 

informação. Em cada trabalho artístico é percebido certa tendência, um estilo de época marcado por fatos que atingem a 

sensibilidade do artista, que coloca suas emoções na obra. Palmiro Romani, artista Piracicabano de grande renome, abriu as portas 

de seu Espaço para receber as crianças e adolescentes do abrigo. Apresentou a sua história e a sua arte, incluindo uma carta 

resposta do Vaticano, escrita por Angelo Becciu, chefe de gabinete do estado, em agradecimento ao envio de um quadro do Papa 

Francisco produzido pelo artista. A seguir, segue relato de um acolhido sobre a experiência de conhecer o artista e suas obras: “Em 

visita à galeria de Palmiro Romani, pudemos conhecer um artista plástico, músico e escritor piracicabano, que muito bem nos acolheu, 

mostrando-nos a sua arte. Uma arte alegre e muito colorida explorando as cores, ora nos limites das formas, ora ultrapassando esse limite, 

alternando cores quentes com cores frias resultando num trabalho agradável e contemporâneo variando seus temas entre imagens de exterior 

(rios, ruas, cidade, favela, natureza, etc) e de interior (ambientes, vasos de flores, pessoas, mesas com alimentos, etc). Complementando a visita, 

ouvi a entrevista do Palmiro à Rádio Educadora de Piracicaba, onde ele cita seus dois grandes mestres: Pacheco Ferraz e Renato Wagner. De cada 

um, ele assimilou o aprendizado necessário para transformar seu trabalho em um  misto de figurativismo e impressionismo dando um toque 

contemporâneo à suas obras.” Agradecemos imensamente ao Palmiro por ter acolhido tão bem as crianças, adolescentes e equipe e 

por ter proporcionado um momento cultural de altíssima qualidade a todos nós da Casa do Bom Menino.
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Crianças e adolescentes do abrigo visitam acampamento 
Nelson Mandela

Acolhidos da Casa do Bom Menino, sob supervisão da equipe de projetos, visitaram o acampamento do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), Nelson Mandela, no distrito de Ártemis. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer o espaço e 

compreender um pouco o movimento social envolvido no processo, além de interagir com os moradores e crianças do local. Durante 

o percurso, foram trabalhados com as adolescentes alguns conceitos como a desigualdade social e a luta pela terra. 

Notas:

Já estamos vendendo as pizzas 

beneficentes em prol da Casa do Bom 

Menino! Com apenas R$ 20,00 você 

compra uma pizza deliciosa para o final 

de semana com a família e ainda ajuda 

nossa instituição que atende cerca de 

106 crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social! Você 

também pode ajudar vendendo nossas 

pizzas para amigos, vizinhos e 

familiares. Para mais informações, ligar 

no 3401-2199 de segunda a sexta-feira 

das 8h às 16:30h e falar com Lana.
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Primeira campanha de pizza beneficente do ano já está acontecendo!
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Vem aí o 5º Café Cultural da Casa do Bom Menino!

Realização:

Casa do
Bom Menino
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No dia 22/02 o Menino Gourmet recebeu um grupo de 15 colaboradores 

da Caterpillar que realizaram uma ação social em nossa instituição. A 

proposta foi cozinhar, juntamente aos nossos acolhidos, uma receita 

deliciosa: brownie com sorvete. Os colaboradores da CAT se dividiram 

em dois grupos: enquanto um preparava a receita com alguns acolhidos, 

os demais participaram de atividades recreativas na quadra e também 

de pintura. 

CAT realiza atividade no projeto Menino Gourmet

O projeto Menino Gourmet 

ofereceu um delicioso café da 

manhã para alguns colaboradores 

do Banco do Brasil em gratidão a 

parceria que tem com a instituição.

Menino Gourmet oferece café da manhã para parceiros

O projeto Menino Gourmet iniciou 2017 muito animado, pensando numa reformulação total do cardápio, que contará com a oferta 

de produtos mais naturais e saudáveis, o que trará uma reverberação também na alimentação de nossos acolhidos. Houve a 

contratação de uma psicopedagoga que trabalhará intensamente na diminuição da defasagem escolar, tão presente dentre nossos 

acolhidos. Ela contribuirá com a inserção de nossos adolescentes no mercado de trabalho, uma vez que esse fato não acontece 

devido a essa crônica defasagem. Neste ano a CATERPILLAR mais uma vez financiou o projeto e continua sendo uma referência 

importantíssima para o Menino Gourmet e a Casa do Bom Menino.

Menino Gourmet: novos rumos
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A expectativa é grande com o início do projeto Plantando e Aprendendo para o ano de 2017. Com a grande parceria de empresas 

como a OJI, COOP, CASE e a Pirasa Veículos, conseguimos a captação de 100% de recursos do projeto que conta com a contratação 

de um educador físico e uma educadora ambiental, que desenvolverão atividades ambientais e esportivas, buscando trabalhar 

conceitos de sociabilidade, educação ambiental, sustentabilidade, grupo, identidade, disciplina, etc. 

Plantando
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Projeto paisagístico tem início!

Iniciaram-se as obras do Projeto Paisagístico a ser implantado nos fundos de nossa instituição. Trata-se de um projeto desenhado 

pela PROPARK em parceria com a URBEM – Arquitetura e Urbanismo, que a partir do desejo dos nossos acolhidos criaram nos 

fundos de nossa instituição um espaço de convivência, com fonte, sombra, horta, árvores frutíferas, etc.  Este projeto é fruto de uma 

construção coletiva, repleta de cuidado, carinho e afeto..
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O Projeto Realeca continua!

O projeto segue em frente através da doação da sociedade civil para a compra de insumos em sua manutenção, bem como da 

doação de roupas. A gestão é feita por todas as equipes da instituição com a meta de continuarmos com esse importante projeto, 

mesmo com toda a restrição financeira para esse ano! O Projeto Realeca visa despertar na criança ou adolescente acolhido o 

cuidado pelos seus pertences através de seu esforço e merecimento. Além disso, o Projeto busca incentivar a autonomia destes, 

trabalhando a educação financeira, o planejamento individual, a disciplina e o respeito às regras. O Realeca, iniciou-se na Casa do 

Bom Menino em fevereiro de 2012, em que foi criada uma lojinha interna, uma moeda própria – o Realeca (Real e ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente) junto à uma mini agência bancária em que os créditos e débitos de Realeca são conquistados ou não a 

partir da lógica do merecimento, da disciplina, do respeito e do comprometimento com as obrigações e compromissos (como a 

escola, por exemplo).

Realeca
$ $

Real+ECA

Bom Menino na História
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Populares se juntam para cercar as dependências do terreno da Casa do Bom 

Menino doado pela Prefeitura de Piracicaba em 1975. O abrigo está localizado 

no mesmo endereço até o presente momento.
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