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Márcio, do Canil Muni-
cipal, esteve em nossa 
Instituição em 08 de 
janeiro para palestrar 
sobre a importância da 
Posse Responsável. O 
objetivo foi conscienti-
zar nossas crianças e 
adolescentes quanto 
aos cuidados necessá-
rios com os animais de 
estimação. Obrigado 
ao Márcio do Canil 
Municipal pela visita! 

Canil Municipal na Casa do Bom Menino

Para falar sobre a importância da seguran-
ça contra incêndios, o soldado Guaracy 
Ribeiro do Corpo de Bombeiros de Piracica-
ba, esteve em nossa Casa no dia 15 de 
janeiro para uma bate papo superinteres-
sante. Explicou à nossas crianças e adoles-
centes a importância de não brincar com 
os extintores e como um incêndio pode ser 
combatido com e�cácia quando se tem a 
consciência de que os mesmos foram feitos 
para casos de emergências em combates a 
grandes e pequenas ocorrências. Também 
falou sobre os perigos que se corre ao brin-
car com os extintores, pois o contato direto 
com o produto pode provocar irritação nos 
olhos, na pele e nas vias respiratórias. Agra-
decemos ao soldado Guaracy do Corpo de 
Bombeiros pela visita 

Segurança em primeiro lugar

e ressaltamos a importância de trabalhos como esse para a 
segurança de nossos acolhidos.
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Brincando e aprendendo
A Casa de Passagem promoveu uma tarde de muita 
diversão com uma velha brincadeira, o jogo do 
bingo. Como parte do processo de aprendizagem, 
auxiliados pelos educadores sociais, as crianças e 
adolescentes puderam trabalhar o raciocínio lógico, 
aperfeiçoar a leitura e escrita de números, desen-
volver atitudes de interação, de colaboração e da 
troca de experiências em grupos. Criativo e muito 
signi�cativo, a atividade colabora em levar o apren-
dizado aos acolhidos de uma forma dinâmica e 
divertida, tudo �ca bem mais atraente, pois as crian-
ças não se sentem meras receptoras e sim partici-
pantes da construção do conhecimento. Os 
prêmios foram brinquedos doados para a institui-
ção que fez a alegria da criançada.

E o Oscar vai para...
A sessão de cinema 
promovida pela Casa 
de Passagem foi um 
sucesso! As crianças e 
adolescentes pude-
ram passar um 
momento divertido e 
descontraído com a 
animação “Luluzinha”, 
regados a muito suco 
com pipoca. A utiliza-
ção do cinema como 
veículo e ferramenta 
de ensino-aprendiza-
gem oportuniza enfo-
car os aspectos cultu-
rais, históricos, literá-
rios e políticos, 
proporcionando uma 
visão integral do 
cinema enquanto 
mídia educativa. 

Essa estratégia de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 
é primordial para a inovação pedagógica e a adequação às mudanças 
sociais com a �nalidade de proporcionar uma formação integral. Nesse con-
texto o cinema se torna uma ferramenta educativa cheia de potencialida-
des, além de educar, a sessão foi pura diversão!
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De 26 a 30 de janeiro, 
tivemos a visita do Trailer 
Odontológico, projeto do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
em parceria com o Parque 
Automotivo de Piracicaba, 
sob coordenação de Bárbara 
Fernandes. É um trabalho 
desenvolvido com a odonto-
pediatra Drª Fernanda 
Abrahão, e o assistente de 
base móvel Paulo Carvalho, 
que realizaram atendimen-
tos em nossas crianças e 
adolescentes, assegurando a 
saúde bucal de nossos 
acolhidos.  Agradecemos 
com todo o coração o traba-
lho realizado em nossa Casa, 
muito obrigado!
  

Trailer Sorriso Cidadão visita nossa Casa
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Equipe da Casa do Bom Menino visita as instalações da 
Hyundai
Terça (20/01), a equipe da 
Casa do Bom Menino foi 
muito bem recebida na 
Hyundai Motors Brasil, que 
nos convidou para conhecer 
as instalações de sua 7ª fábri-
ca fora da Coréia do Sul e a 
única em território tupini-
quim. Diretores, Equipe 
Técnica e convidados pude-
ram presenciar todo o 
processo de fabricação dos 
automóveis da empresa e 
conhecer um pouco mais de 
sua história. A Hyundai 
patrocina a 32ª Festa das 
Nações de Piracicaba em que 
A Casa do Bom Menino parti-
cipa desde a 1ª edição. 

Agradecemos a Adele Honain pelo estreitamento de laços e toda a 
equipe da Hyundai pela recepção.

casadobommeninopiracicaba.org.br



4

A Havan, que realiza desde janeiro a 
campanha “Troco do Bem” para a 
Casa do Bom Menino esteve com 
membros de sua equipe em nossa 
Casa para conhecer de perto um 
pouco do nosso trabalho e nossas 
instalações. Essa interação é muito 
importante para passarmos adiante 
a importância do trabalho que reali-
zamos na Instituição. A campanha 
“Troco do Bem” provém da doação 
dos clientes que costumam fazer o 
pagamento de suas compras em 
dinheiro. As operadoras de caixa da 
rede sugerem ao cliente a destina-
ção dos centavos de troco para a 
Casa do Bom Menino. 

Havan e o “Troco do Bem” para a Casa do Bom Menino

Café da Manhã inspirador para nossos acolhidos

Assim, ao comprar qualquer produto na Havan de Piracicaba, 
você pode contribuir com a nossa Instituição e nos ajudar a 
mudar destinos.

Na sexta-feira (20/02), quarenta integrantes do programa Viva Melhor do IPASP (Instituto de Previdência 

e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba), promoveram um delicioso café da 

manhã com palestra aos acolhidos da nossa Casa. O evento foi resultado da parceria entre a Casa do 

Bom Menino e o IPASP que visaram estimular à motivação estudantil dos residentes do abrigo.

Fermino Luís dos Santos Neto conta que aprendeu muito durante os 14 anos que viveu no Lar de Jesus 

de Capivari, inclusive que cada um deve acreditar ser capaz de fazer sua parte junto à sociedade. “A 

minha grande sorte foi sempre ter gostado de estudar”, comenta o palestrante, professor de oratória e 

ex-acolhido capivariano que defende que “nunca devemos desanimar, pois na sociedade tem muitas 

pessoas que nos atrapalham, mas também tem muitas que ajudam”. Essa foi a mensagem propagada 

pelo palestrante que dividiu o espaço de interação com o ilusionista Mágico Rebouças, que fez a alegria 

de nossas crianças e adolescentes. Após a palestra e o show de mágica, todos tomaram um delicioso 

café da manhã. 
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Momentos do café especial
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Agora em 2015, a Casa do 
Bom Menino passou a dirigir 
uma unidade da Casa Lar, e 
dia 20/02, o Prefeito de Piraci-
caba Gabriel Ferrato e a Secre-
tária Municipal de Desenvol-
vimento Social Eliete Nunes  
Fernandes da Silva estiveram 
nas instalações para conhecer 
de perto a unidade. Foram 
recebidos pelo Diretor Presi-
dente da Casa do Bom 
Menino Alexandre Aparecido 
David, pelo Vice Presidente 
Guilherme Mônaco de Mello e 
pela Coordenadora Geral 
Patrícia da Matta. O serviço é 
oferecido em uma unidade 
residencial, no qual um edu-
cador residente presta cuida-
dos a um grupo de até 10 
crianças e adolescentes. O 
educador residente participa 
ativamente das decisões, 
onde gera uma rotina 
“doméstica” na qual as crian-
ças e adolescentes tomam 
parte das decisões acerca da 
rotina da casa, de modo que 
os mesmos reconheçam-se 
como parte integrante do 
grupo, com direitos e deveres. 

    

Casa Lar  recebe visitas ilustres

 O serviço organiza um 
ambiente próximo de 
uma rotina familiar, 
proporcionando víncu-
lo estável entre o edu-
cador residente e as 
crianças e adolescen-
tes atendidos. Favorece 
o convívio familiar e 
comunitário, oportuni-
zando a (re) inserção 
na família de origem 
ou substituta, atenden-
do a todas as premissas 
do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, 
especialmente no que 
diz respeito ao fortale-
cimento dos vínculos 
familiares e sociais.
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Bom Menino na História!
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