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Arraiá Bom Menino aconteceu com muita diversão
Aconteceu no dia 08/07 a tradicional festa julina da Casa do Bom Menino. Organizada pela equipe, a festa acontece graças a
colaboração de um grande número de voluntários e pessoas que doam alimentos, itens decorativos, e atuam na empreitada como
voluntários. A festa, que acontece anualmente na rua da Casa do Bom Menino, integra acolhidos, familiares, voluntários e vizinhos com
alegria, diversão e muitas comidas típicas. As crianças puderam apresentar a dança da quadrilha e brincar nas barracas com
brincadeiras variadas. A instituição agradece a todos que colaboraram de alguma forma na realização de mais essa festa.
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Gincana de Férias CBM
De 10 a 14 de julho os acolhidos puderam
participar da Gincana de Férias, atividade
que vem ganhando força a cada ano e é
desenvolvida pela equipe de projetos da
instituição. Neste houve a participação de
aproximadamente 50 acolhidos, em 15
modalidades diferentes, sem dúvidas foi
uma semana de muita competição e
diversão com destaque para a organização
das crianças e dos adolescentes em todo o
evento. É extremamente necessário dar
importância para essas atividades que
melhoram o convívio social e pessoal.
Gincana é uma atividade que beneficia a
todos os envolvidos e deixam lembranças
muito especiais e cheia de aprendizados.

Aula inaugural Projeto Menino Gourmet 2017
Foi dada a largada gastronômica no dia 27/07 da quinta edição do Projeto Menino Gourmet da Casa do Bom Menino. O curso se
estende até o mês de dezembro e contou com 50 inscritos com aulas duas vezes por semana, com direito a certificado de conclusão.
A aula inaugural aconteceu no início da noite com a presença de alunos, diretores, professores e coordenadores da instituição. O
Projeto Menino Gourmet nasceu em 2012 e desde então formou 120 alunos, incluindo os familiares dos acolhidos. Além do objetivo
de oferecer a possibilidade de no futuro ter uma profissão voltada à gastronomia, o projeto também é uma oportunidade de cidadania,
renda, gestão do próprio negócio e, claro, produzir pratos quentes e frios, confeitaria e panificação. O curso é inicialmente dirigido
para adolescentes entre 14 e 18 anos, mas muitos familiares também participam. O Menino Gourmet tem o apoio do Fumdeca,
Caterpillar, Poli Brasil, Masterplan, Artefapi, Semcon, Rotary e da Prefeitura de Piracicaba.
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Espaço de supervisão possibilita reflexões

O contexto do Serviço de Acolhimento Institucional é marcado por desafios e contingências que tornam o trabalho neste campo
surpreendente e desafiador. A intensidade de se trabalhar no espaço que é a morada das crianças e adolescentes, que carregam
consigo histórias de luta, ruptura e sofrimento, nos traz impasses diários em relação ao manejo e as intervenções cotidianas, tão
comuns e importantes em nossa prática profissional. A importância de um espaço de supervisão, possibilita uma reflexão coletiva
sobre as nossas ações, práticas e também sobre novas ferramentas e metodologias de intervenção; possibilita ainda que a equipe
reinvente o próprio saber, encontrando alternativas mais criativas, reflexivas e educativas para as complexas situações que
engendram nosso trabalho. Obrigado a Patrícia da Matta por proporcionar este momento, recebido com bastante entusiasmo pela
equipe no dia 15/08.

Falando sobre motivação
nos superarmos em nossas tarefas e alcançar
com êxito aquilo que nos propusemos a fazer. A
motivação nos impulsiona a um sentido ou outro,
dependendo

das

nossas

necessidades

e

objetivos. No entanto, o primeiro passo em
direção ao sucesso é a força de vontade que
direcionamos para atingir nossas metas. Com
um amplo conhecimento, Cibele conduziu a
atividade com dinâmicas e debates, onde os
colaboradores puderam se expressar sobre a
motivação de vida e o que lhes da essa força
A psicóloga Cibele Coury gentilmente esteve na Casa do Bom Menino para falar

para realizar as tarefas no trabalho com

com os colaboradores sobre o tema motivação. A motivação é uma condição

empenho e dedicação. Agradecemos a Cibele

indispensável para alcançar nossos objetivos, é essa força motriz que surge do

pelo momento proporcionado.

nosso interior e nos ajuda a resolver os obstáculos que podemos encontrar, a
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Acervo: Casa do Bom Menino

Bom Menino na História!

Populares se juntam para cercar as dependências do terreno (onde está localizado o abrigo) doado pela Prefeitura de Piracicaba em
1975.
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