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CAT realiza atividade no projeto Menino Gourmet
No dia 03/03 o Menino Gourmet recebeu um grupo de colaboradores da Caterpillar que realizaram uma ação social em nossa
instituição. A proposta foi cozinhar, juntamente aos nossos acolhidos, uma receita deliciosa: brownies. 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. A Caterpillar, além de participar ativamente no projeto, também é financiadora através do FUMDECA.

Teatro de Bonecos na Casa de Passagem
Como iniciativa da Casa de Passagem, no dia 10/03
aconteceu a peça teatral de bonecos com o tema
“Aprendendo a Gostar de Estudar”. O teatro de fantoches,
assim como todos os outros jogos de dramatização e
faz-de-conta, ajudam a criança a construir a sua
identidade, pois, nestes jogos, ela poderá desempenhar
diversos papéis sociais (personagens) e experimentar
diferentes sensações e emoções. A atividade incentivou
o despertar pelo estudo e dicas para fazer esta
necessidade prazerosa. O texto foi elaborado por Minéia
Pacheco e a direção feita por Elson de Belém.
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Aulas de futsal acontecem na CBM
As aulas práticas de futsal feminino
e masculino tiveram início no dia
16/03.

As

atividades

serão

ministradas as terças e quintas
com

os

acolhidos

de

toda

instituição. O projeto tem por
finalidade

estimular

a

prática

esportiva competitiva e valores
sociais como, cooperação, respeito
ao próximo e aos educadores, de
modo que os acolhidos possam ter
uma outra visão no que se refere a
convivência

e

resolução

de

problemas do cotidiano.

Acolhidos participam do Dia do Campo SolidarESA
No dia 17/03, os acolhidos puderam participar de uma atividade de campo proposta pela Casa do Produtor Rural da ESALQ sobre o
cultivo do arroz. O momento foi bastante educativo, apresentando variedades de arroz, como o selvagem e o arroz vermelho. Foi
apresentada ainda a forma de produção, além de atividades de plantio individual e também brincadeiras acerca do tema. O momento
permitiu que as crianças conhecessem um novo espaço (ESALQ) e ainda se relacionassem de forma diferente com um grão de
consumo diário. Futuramente, o arroz da área de plantio visitada será doado à instituição.
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Meninas da Casa Raquel Visitam o Viveiro Municipal
As acolhidas da Casa Raquel visitaram o
viveiro municipal de Piracicaba, onde
puderam conhecer o espaço e seu
funcionamento. Foram escolhidas mudas
de frutíferas para serem plantadas na
instituição. A escolha de espécies com as
quais se identificam pretende despertar
nas participantes um maior senso de
pertencimento, uma vez que o gesto de
plantar uma árvore reflete uma projeção
de futuro. Uma das acolhidas observou
que "quando a árvore estiver dando fruto,
não estarei mais aqui", como reflexão
sobre dar algo sem pensar em receber.

Plantio de muda de amora no Plantando e Aprendendo
No dia 21/03, como atividade do projeto
Plantando e Aprendendo, foi plantada
uma muda de amoreira no jardim da
fachada

da

instituição.

A

muda

escolhida para plantio irá proporcionar
sombra para o local. Os acolhidos se
mostraram bastante atentos ao fato de
que já haviam ajudado a reformar o
jardim no ano anterior, e observaram o
crescimento das plantas que haviam
ajudado a implantar, demonstrando um
elo afetivo com o espaço do abrigo, o
que é bastante significativo.

Abrigo recebe os Contadores de História Trilogia dos E’s
No dia 06/04 os contadores de histórias Elson de Belém, Eder Jax e Evair
Sousa (Trilogia dos E’s), com participação da atriz e escritora Luzia Stocco,
contaram para as crianças e adolescentes da Casa do Bom Menino as mais
diversas fabulas e as misteriosas e magistrais lendas Amazônicas. O
Contador de Histórias se utiliza da vida vivida, das experiências próprias ou
relatadas, para aconselhar, transmitir experiências e despertar sabedoria.
No momento da contação, tudo isso é transformado em experiência pelos
ouvintes de sua história: ele é um portador da língua viva que propaga as
histórias através dos tempos.
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Páscoa Solidária 2017 arrecadou muitos ovos e bombons!
Realizada há anos pelo Instituto GPA, associação sem fins lucrativos mantida pelo GPA (Grupo Pão de Açúcar), a campanha Páscoa
Solidária deste ano arrecadou muitos ovos de páscoa que fizeram mais doce o domingo de crianças e adolescentes de 63
instituições beneficiadas, dentre elas, a Casa do Bom Menino. A iniciativa foi criada para estimular o voluntariado por meio da
arrecadação de ovos de páscoa destinados para as instituições, e contou com a doação de clientes e colaboradores das lojas Pão
de Açúcar e Extra. Agradecemos também a todos os nossos voluntários que participaram, fundamentais para o excelente resultado
alcançado.

5º Café Cultural foi um sucesso
A Casa do Bom Menino realizou no dia 09 de abril, seu quinto Café Cultural na Casa da Amizade – Rotary Piracicaba. A proposta
do Café Cultural foi oferecer ao convidado uma reunião diferenciada, sob um ambiente familiar e descontraído. As atrações culturais
foram apresentações variadas do Ballet Jussara Sansígolo, Luis Fernando Fisher Dutra com violino, Mariana Romani com músicas
diversas e participação especial de Bebé Salvego. O objetivo principal de toda a programação foi apresentar à sociedade
piracicabana o projeto Menino Gourmet, desenvolvido pela entidade, é um projeto gerador de renda que visa associar de forma
interativa e participativa a produção de alimentos por meio de oficinas teóricas e práticas que trabalham o desenvolvimento e a
autonomia de crianças e adolescentes em contato com habilidades e competências básicas para a área da cozinha. O alimento
servirá, portanto, como instrumento teórico-prático facilitador do despertar da curiosidade para o aprendizado, motivando a
criatividade como um dos impulsos da produção do conhecimento e da compreensão das habilidades. No Café Cultural, foram
servidos alimentos produzidos pelos acolhidos participantes do projeto. Registramos também nossos agradecimentos aos
apoiadores, patrocinadores e voluntários que fizeram este evento acontecer.
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Oficina de Páscoa para as crianças do CEI
No dia 09/04 o Centro Educacional Infantil
realizou uma oficina de confecção de coelhinhos
da páscoa com papéis diversos e papelão, sob
orientação dos educadores. Foi utilizada a técnica
mais acessível que há, recorte e colagem, e
inspirou os pequenos a criarem seus próprios
brinquedos com materiais que todos tem em casa.

Adolescentes participam do projeto Vida Independente
No dia 11/04, houve a apresentação do
projeto Vida Independente aos adolescentes
participantes. Através do projeto, será
trabalhado ao longo do tempo, oficinas e
atividades com os temas “Autonomia” e
“Vida Independente”, além de orientações
vocacionais,

atividades

culturais

e

encaminhamentos para cursos e mercado
de

trabalho. Desenvolver

a

autonomia

desses jovens é essencial para a construção
da identidade do futuro adulto.

Atividade de plantio no novo espaço da horta
A atividade de plantio com as crianças e adolescentes na nova
horta do projeto Plantando e Aprendendo da Casa do Bom Menino,
são ligadas ao uso do solo, plantar, arrancar mato, podar, regar,
além do exercício físico representa uma forma de aprendizado
saudável e criativo, tal qual o contato com a natureza e o alimento.
O projeto procura oportunizar às crianças e adolescentes o contato
com a terra, ensinando e desenvolvendo valores em relação à
alimentação e o cuidado com o ambiente que as circunda.

Bom Menino na História
Acervo: Casa do Bom Menino

Crianças da Casa do Bom Menino em visita a antiga fábrica de produtos
alimentícios Júpiter em 1975.
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