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Batalha de MC’s acontece para conscientização sobre drogas

Criatividade, raciocínio rápido, muito estudo, arte e poesia são essenciais para os rappers que participam das
batalhas de MC’s, movimento que integra a cena do hip-hop e que começou no início dos anos 2000. As
batalhas de rimas são eventos independentes que surgem como um movimento da juventude para exprimir
suas ideias. Assemelham-se muito ao tradicional duelo de repentistas originários do Nordeste, onde dois
rimadores se enfrentam e ganha quem conquistar mais a plateia. Dia 09/09, na Casa do Bom Menino,
aconteceu a batalha de MC’s sobre a conscientização sobre drogas. Entre rimas improvisadas e muita
empolgação, os MC’s puderam falar com os adolescentes sobre um tema tão delicado com uma linguagem
diferente e atrativa. A atividade faz parte de uma série de ações propostas pela comissão ‘’Ação e Prevenção”,
grupo interno formado por colaboradores da Casa do Bom Menino que se propõe a levar aos acolhidos
informações sobre os malefícios que o uso de substâncias químicas fazem ao organismo, além de oferecer
várias possibilidades de lazer e cultura. Nossos sinceros agradecimentos aos MC’s Aleph Leite, Daniel Garnet,
Jobson Soares, Airan Prada, Pedro Fractal, Igor Morais, Igor Serra e Jean Morais.
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Casa do Bom Menino recebe prêmio Valores Familiares
No dia 23/09, através de convite e
oferecimento da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, a Casa do
Bom Menino recebeu o prêmio 2016
Valores Familiares. A homenagem foi
entregue pelo vereador Matheus Erler a
Nídia

Salvaia,

coordenadora

administrativa da instituição. O prêmio
enaltece a instituição, e seu contínuo
trabalho de promover as medidas
designadas para manter e fortalecer a
família como a unidade fundamental da
sociedade.

Dia do Educador: homenagem da Casa do Bom Menino

“O amor é o principal instrumento da educação. Quem não ama seres inacabados não pode educar”. A
frase é de Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira. O Dia Nacional do Educador Social é
comemorado em 19 de setembro, dia do nascimento de Paulo Freire. O Educador Social, enquanto
profissional, estabelece uma relação de proximidade que permite valorizar a importância de cada situação
de forma particular, de modo a que cada indivíduo se sinta único. A Casa do Bom Menino tem ótimos
profissionais e comemorar o Dia do Educador Social é uma grande satisfação. Parabéns a todos os
Educadores Sociais!
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Oficina do brincar e Na Rua da Júlia
A oficina do brincar é um instrumento para a reflexão do
propósito acerca dos brinquedos que oferecemos às
crianças e como os adultos e educadores podem ser
facilitadores do processo da brincadeira, atentos e
presentes porem deixando a lógica interna da criança
acontecer, sem interferir. A oficina foi ministrada pela
psicóloga clínica Sandra no dia 06/10. Na segunda etapa,
aconteceu o Na Rua da Júlia: acalantos, rodas de verso,
brinquedos, brincadeiras populares e ritmadas. Com uma
proposta de vivenciar, difundir e valorizar o brincar
tradicional da cultura infantil, o Na Rua da Julia é uma
possibilidade de troca de saberes entre gerações que
brincam e aprendem juntas. Agradecemos a todos pelas
possibilidades.

Membros da Comissão da Criança e do Adolescente da
OAB Piracicaba visitam Casa do Bom Menino
A visita aconteceu para que a OAB possa avaliar o
trabalho realizado pela Casa, na busca de certificar as
entidades

que

tenham

responsabilidade

e

compromisso com a promoção da educação, saúde,
esporte, cultura e arte, geração de emprego e renda
para os adolescentes, entre outras áreas que beneficiam
o pleno desenvolvimento saudável, intelectual e
cultural das crianças e adolescentes acolhidos.
Agradecemos pela visita e pela oportunidade.
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Supervisão USP e Visita ao Museu Afro Brasil
Yara Sayão é psicóloga do serviço de
Psicologia Escolar da USP, fez parte da
equipe

que

Curriculares

elaborou
Nacionais

os
para

Parâmetros
o

Ensino

Fundamental e já participou de vários
projetos de implantação de orientação
sexual em espaços educativos. Em parceria
com a Casa do Bom Menino, Yara traz
reflexões de temas importantes para o
trabalho diário no abrigo. Na última
supervisão

do

ano,

falou

sobre

a

importância de mostrar para as crianças e
adolescentes o quanto os profissionais da
instituição amam o que fazem. Transparecer
para os acolhidos e equipes que o trabalho
no abrigo só é possível quando se ama o que
faz.
Após a supervisão, os colaboradores da Casa
do Bom Menino visitaram o Museu Afro
Brasil, localizado no Pavilhão Padre Manoel
da Nóbrega, dentro do mais famoso Parque
de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o Museu
conserva, em 11 mil m² um acervo com mais
de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas,
gravuras, fotografias, documentos e peças
etnológicas,

de

autores

brasileiros

e

estrangeiros, produzidos entre o século XVIII
e os dias de hoje. O acervo abarca diversos
aspectos dos universos culturais africanos e
afro-brasileiros, abordando temas como a
religião, o trabalho, a arte, a escravidão,
entre outros temas ao registrar a trajetória
histórica e as influências africanas na
construção da sociedade brasileira.
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Sarau Cultural: encerramento das oficinas do PPP
Um sarau muito animado com as
crianças e adolescentes aconteceu
no centro comunitário do bairro
Nova América para encerrar as
atividades das oficinas realizadas
pela comissão do Projeto Político
Pedagógico da Casa do Bom Menino.
O projeto vem sendo trabalhado em
várias etapas e as oficinas foram
oferecidas como participação das
crianças

e

adolescentes

na

construção deste documento tão
importante. Para expor o resultado
das ações, o sarau aconteceu com
várias atividades, exposição de fotos,
vídeos, música e teatro. Parabéns a
comissão PPP pela organização.

Palestra: a importância do uso do cinto de segurança
No dia 20/10, nosso motorista Sr. André, ofereceu aos nossos
acolhidos uma palestra sobre a importância de se usar o cinto de
segurança ao utilizar o transporte nos compromissos diários da
instituição. O cinto de segurança é um dispositivo simples que serve
para proteger a vida e diminuir as consequências dos acidentes. Ele
impede, em caso de colisão, que o corpo se choque contra o
volante, painel e para-brisas, ou que seja projetado para fora do
carro. Os passageiros sentados no banco traseiro, sem os cintos de
segurança, não somente se põem em perigo, como também
colocam em perigo os passageiros dos bancos dianteiros. Numa
colisão frontal eles também se moverão para frente onde podem
bater e ferir o motorista ou passageiro do banco dianteiro. No final,
passou um vídeo para as crianças e adolescentes mostrando os
benefícios do uso do cinto de segurança. Ótima iniciativa!
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Mês da Criança na Casa do Bom Menino: festa lanchonete,
pic nic piradubem, e dia na piscina
O mês da criança na Casa do Bom Menino foi recheado de atividades. Houve a festa lanchonete, onde a
cozinha escola do projeto Menino Gourmet se transformou numa típica lanchonete. Com cardápio e o
salão arrumado com mesas e cadeiras, as crianças e adolescentes puderem escolher entre diversos lanches
oferecidos. Os garçons e cozinheiros foram voluntários que com muito amor e carinho fizeram tudo
acontecer.

O Grupo Piradübem, parceiro de longa data da instituição, levou as crianças para um pic nic especial da
área de lazer da rua do porto. Os voluntários e educadores participaram com muito entusiasmo deste
momento com as crianças e adolescentes. Foi uma tarde com muitas guloseimas e brincadeiras. Depois,
puderam experimentar o passeio de pedalinho para encerrar a tarde com chave de ouro. Agradecemos ao
Piradübem por sempre proporcionar momentos como este.
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O Clube Cristóvão Colombo abriu suas portas para receber nossas crianças e adolescentes no dia 17/10. Foi
um dia todo voltado para atividades recreativas, onde as crianças e adolescentes puderam usufruir do
amplo espaço oferecido pelo clube, tudo com muito cuidado dos monitores. Agradecemos a toda
Presidência do Clube Cristóvão Colombro que através do Sr. Carlos Chorilli e sua esposa Cristina Chorilli,
sempre atendem nossas solicitações. Em nome das crianças e adolescentes, muito obrigado.

Doações
Além de marcar história ao ser realizada pela primeira vez dentro de
uma instituição de ensino, a EEP, a Copa SAE Brasil/etapa sudeste
proporcionou a arrecadação de 1.500 quilos de alimentos não
perecíveis, doados pelos membros das 30 equipes que disputaram o
Campeonato off road este ano nas dependências da Escola. Desse
montante, 475kg foram destinados a Casa do Bom Menino.
A Infinity Health Clube, através

O setor de TI da Raízen arrecadou

da Professora Patrícia Cardoso,

produtos de higiene e balas para

arrecadou cerca de 150 litros de

as crianças e adolescentes da

leite com o evento Zumba do

Casa do Bom Menino.

Bem.

Isabel Regina do Amaral (Bel), pela
arrecadação de aproximadamente
800kg de alimentos através da
palestra Como Criar a Vida dos Seus
Sonhos - Filhos, ministrada pelo
Polozi no Clube do Saudosista de
Piracicaba no último dia 26.
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Projetos da Casa do Bom Menino estão em fase de
captação de recursos
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Bom Menino na História!

Verão de 1975
Acervo: Casa do Bom Menino
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