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Bom Menino na 34ª Festa das Nações de Piracicaba

casadobommeninopiracicaba.org.br

Entre 17 e 21 de maio, no Engenho Central, aconteceu a 34ª Festa das Nações de Piracicaba. Este ano foram 19 entidades 

assistenciais, representadas em 15 nações (EUA, Japão, Brasil – Brasil Nordeste, Brasil Sul e Piracicaba –, Reino Unido, África, 

Holanda, Nações Árabes, Coréia do Sul, Espanha, Café das Nações, Nova Zelândia, Alemanha, Portugal, Itália e México), divididas em 

17 restaurantes e três quiosques (Brasil Nordeste, Café das Nações e CVV). O estacionamento foi administrado pela Casa do Bom 

Menino e a bilheteria pela Pasca (Pastoral do Serviço de Caridade). Cada restaurante ofereceu a gastronomia típica da nação que 

representou e a receita arrecadada ajuda a manter as despesas por alguns meses.

Casa do
Bom Menino

Semana Cultural cheia de atrações

bastante debatido na instituição. A peça foi interpretada por 

quatro atores, teve duração de 45 minutos e contou a história 

de Julinha Relógio, uma menina muito curiosa, que quer ver 

tudo funcionando perfeitamente, especialmente quando se 

trata do meio ambiente. Nada escapa ao seu olhar cuidadoso: 

a economia de luz, de água, o bom uso dos eletrodomésticos, 

a reciclagem, o reuso, a redução de consumo, o respeito ao ar, 

aos rios e aos animais. Outra atividade foi a batalha de rap, que 

tem como característica principal a rima, sendo ela sobre 

qualquer assunto. Os acolhidos lançavam temas e a equipe 

devolvia com a rima de rap, envolvendo os acolhidos a 

desenvolveram seus temas e rimas.

A semana cultural da Casa do Bom Menino aconteceu de 22 a 25 de 

maio, recheada de atividades. Uma delas foi a peça teatral infantil 

Planeta Relógio, apresentada no centro comunitário do bairro, que 

trouxe vários conceitos sobre sustentabilidade, um dos temas 
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Adolescentes participam de atividade no SESC

Os adolescentes da Casa do Bom Menino participaram de uma atividade jovem no SESC, Criatividade Corpo e Mente no dia 30/05. 

A proposta trabalhou a motricidade através de brincadeiras coletivas a partir de uma lona de paraquedas, arcos de bambolê e bola. 

Os acolhidos puderam se integrar aos demais participantes num segundo momento, onde foi proposto uma reflexão sobre a 

personalidade individual para compartilhar com o coletivo. Ao final, foi feita uma roda para um momento de introspecção e 

fechamento.

Semana do Meio Ambiente
De 06 a 08 de junho aconteceu a semana do meio 

ambiente na Casa do Bom Menino. A educação 

ambiental é um dos meios mais eficazes para 

provocar mudanças de hábitos, onde o indivíduo, 

sendo criança ou jovem, reconhece e compreende 

melhor o ambiente do qual faz parte, para assim sentir 

o interesse em preservá-lo. Assim, foi desenvolvido 

com os acolhidos ações e posturas responsáveis 

diante de problemas ambientais, como por exemplo, o 

desperdício de água (com a ajuda das crianças e 

adolescentes, foram fixados cartazes e avisos sobre o 

uso correto da água, além de uma faixa com uma 

meta de uso, para motivação e visibilidade ao 

alcançar o objetivo de redução do consumo), 

sensibilizando-os sobre o uso da água, entre outros 

assuntos, estimulando assim o amor pela 

conservação do meio ambiente.



3casadobommeninopiracicaba.org.br

Acolhidos conhecem o Jardim Medicinal da ESALQ
No dia 06/06, como atividade do projeto 

Plantando e Aprendendo, as crianças e 

adolescentes visitaram o jardim medicinal 

da ESALQ. Durante o passeio, puderam 

conhecer um conjunto de plantas e ervas 

que melhoram a saúde e a boa 

disposição.  O jardim medicinal tem um 

importante papel na valorização do 

conhecimento e do correto uso das 

plantas medicinais, sendo um espaço de 

contemplação e desenvolvimento de 

ações educativas.

Um tema pertinente e extremamente importante a ser debatido e refletido na 

adolescência é a sexualidade. Pensando nesta perspectiva, a equipe de projetos 

realizou o evento “Vamos Falar Sobre Sexo”, que abordou conceitos de gênero, 

direitos, intimidade, etc. O evento aconteceu entre 05 e 09 de junho, 

complementando as intervenções a respeito desta temática, quebrando tabus e 

disseminando conceitos e crenças.

Evento: Vamos Falar Sobre Sexo...

Bom Menino na História!
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Através da lei nº 2.152, a Prefeitura de Piracicaba, administrada por Adilson 

Maluf, doou ao Bazar da Criança um imóvel de 949.35 metros quadrados de 

construção, situado em terreno de 3.960 metros quadrados, com frente para 

as Ruas Vicente de Carvalho e Machado de Assis na Nova América. Em 12 

de outubro de 1975, ocorreu a cerimônia da Pedra Fundamental.  


