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Oji Papéis visita projeto Plantando e Aprendendo

casadobommeninopiracicaba.org.br

Na última semana de agosto recebemos a visita dos representantes da empresa Oji Papéis Especiais. Na ocasião, visitaram as 

instalações do projeto Plantando e Aprendendo, que recebeu o aporte da empresa através do FUMDECA neste ano de 2017. A Casa 

fica imensamente grata de receber parceiros que acreditam no potencial de transformação de nossos projetos.
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Festival Paulista de circo

Diferentes grupos de crianças e adolescentes da Casa 

do Bom Menino estiveram prestigiando durante dois 

dias de festival de circo promovidos pela secretaria de 

cultura do estado em setembro. A interação de muitos 

acolhidos com o espaço do circo foi bastante 

interessante, pois alguns deles nunca haviam estado 

num espaço como este. A atividade demostrou um 

importatne passo no acesso à cultura, mostrando a 

existência de cultura popular e acessível para todos. 

Alguns acolhidos gostaram tanto da experiência que 

inclusive retornaram ao festival por conta própria no 

feriado do 07 de setembro.

Jogo futebol CBM x Caterpillar
Aconteceu em setembro o jogo de futsal amistoso entre a CBM e a CAT, através de uma parceria entre o professor de educação física 

do clube da CAT e o educador físico da Casa do Bom menino. O amistoso foi extremamente positivo, contou com grande torcida dos 

demais acolhidos e funcionários da Casa do Bom Menino, que viram os adolescentes se dedicarem aos treinamentos, visando um 

desenvolvimento concreto de suas habilidades. Nos treinos, utilizamos como metodologia de trabalho: - a importância da equipe e da 

comunicação não violenta como ferramenta de mediação de conflitos, para conseguirem se transformar em um time competitivo. 

Através dessa experiência, passamos a considerar a formação de um time oficial da Instituição que dispute ainda mais amistosos 

pelo município de Piracicaba, sendo o esporte uma grande possibilidade de transformação de vida, destes adolescentes.
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Setembro: saúde em foco

Alunos no SENAC vieram ao longo do mês de setembro em 4 encontros para discutirem 

temas pertinentes a infância e adolescência como: higiene, cuidados com o corpo, 

diferença entre corpo feminino e masculino, entre outros. A discussão foi muito rica e 

possibilitou uma conscientização por parte dos adolescentes da importância do 

auto-cuidado e do cuidado com o outro.

Projeto nutrir e crescer
Durante todo o mês de outubro, seis estagiárias do 6º semestre de nutrição da UNIMEP realizaram o projeto nutrir e crescer dentro 

Centro Educacional Infantil da Casa do Bom Menino. O objetivo foi levar o conhecimento para as crianças das diferentes faixas etárias 

a importância de uma alimentação equilibrada, valorizando os alimentos in natura e minimamente processados, além de enfatizar as 

práticas da boa higiene antes e após as refeições, levando em consideração o cuidado com o meio ambiente, tudo isso através de 

dinâmicas, brincadeiras e conversas. Nossos agradecimentos às estudantes Camila, Carolina, Jaciane, Joseane, Joyce e Laíze.
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Casa do Bom Menino inaugura central de teledoações

A Casa do Bom Menino é um Serviço de Acolhimento Institucional sem fins lucrativos para crianças e adolescentes de ambos os 

sexos que se encontram afastadas do convívio familiar pelo poder judiciário, cujas famílias ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Por isso, depende de recursos governamentais, os 

convênios, além de doações para se manter. Como os recursos não são suficientes, a Central de Teledoações foi implantada no 

abrigo desde o dia 03 de outubro, com a função de captar recursos. As operadoras (telefonistas) entram em contato por telefone com 

a população piracicabana, para sensibilizar a todos com relação às necessidades da Casa do Bom Menino e mostrar que qualquer 

contribuição pode ajudar.  A arrecadação será destinada integralmente à Casa do Bom Menino, para a manutenção dos atendimentos 

e despesas. Serão feitas campanhas de acordo com as necessidades do abrigo naquele período específico, sejam para a aquisição 

de materiais escolares, produtos de gênero alimentício, de limpeza, de higiene pessoal, medicamentos, entre outros conforme a 

demanda. A intenção é que a população contribua com a instituição, para a manutenção dos serviços e para melhorar, ainda mais, a 

qualidade do atendimento das crianças e adolescentes acolhidas pelo abrigo. Os interessados em doar podem entrar em contato 

com a Central de Teledoações e passar a contribuir com a instituição, nossas operadoras terão o prazer em atender. A doação é 

retirada pelo mensageiro credenciado pelo abrigo, e a quantia mínima para doação é de R$ 10,00 ou mais, conforme a 

disponibilidade.

Multiplicando seu talento: vivência fantoches
O objetivo do projeto Multiplique seu Talento  é realizar um 

espaço de troca e aprendizagem à equipe do Centro 

Educacional Infantil, baseando-se nos talentos individuais de 

cada educador social e equipe técnica. Desta forma, 

estimular a multiplicação desses talentos, extremamente 

necessários no atendimento às crianças acolhidas. No dia 

18 de outubro, o educador Elson foi o facilitador da oficina na 

reunião de equipe do Centro Educacional Infantil. Propôs a 

construção de fantoches e posteriormente um teatro, 

estimulando a criatividade, espontaneidade e improviso dos 

educadores presentes. Na rotina do CEI utilizam bastante 

esses recursos para contribuir com o desenvolvimento das 

crianças.
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O Conseg participou de uma reunião com toda equipe de coordenação 

da Casa do Bom Menino, com o objetivo de conhecer melhor a 

realidade da instituição e propor algumas intervenções que amplie o 

olhar da comunidade sobre nosso trabalho e sobre a importância de 

todo cidadão Piracicabano se unir a nossa instituição, no objetivo de 

construir um futuro mais inclusivo e tolerante.

Reunião com o Conseg

CBM participa de workshop na barbearia Vikings

Alunos da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba promoveram ação social com adolescentes de 15 a 18 anos da Casa do Bom 

Menino.  O projeto “Cortando pelo Saber” teve como objetivo qualificar adolescentes em situação de vulnerabilidade social em futuros 

profissionais do ramo, por meio de oficina de corte de cabelo e barbearia, para inserção no mercado de trabalho.    

A ação aconteceu no dia 29 de outubro na Vikings Barbearia, que forneceu todos os suprimentos necessários para que a oficina se 

realizasse. Desde Maio de 2014 a Vikings vem trazendo um novo conceito em Barbearia para a cidade de Piracicaba e região. 

Agradecemos a todos que tornaram esta ação possível.

.
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Plantando e Aprendendo no Unfood Gardens
O Projeto Plantando e Aprendendo da Casa do Bom Menino foi selecionado para a mostra Jardim dos Alimentos da ONU (UN Food 

Gardens) em parceria com a ONU-Habitat nos Estados Unidos. Trata-se de uma mostra de iniciativas de agricultura urbana de 

pequena escala nas Américas. Essa mostra tem como objetivo compartilhar experiências, conscientizar sobre a agricultura urbana 

na região, e incentivar a ação política em apoio desta importante atividade nos contextos da Nova Agenda Urbana adotada na 

conferência Habitat III e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As avaliações para o reconhecimento especial se basearam 

nos seguintes critérios: sustentabilidade e inovação, envolvimento da comunidade, segurança alimentar, participação da juventude e 

resiliência. Parabéns a todos os envolvidos e um obrigado especial ao Luís Bispo por viabilizar esse possibilidade ao projeto.

Bom Menino na História!
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Passeio ao zoológico municipal de Piracicaba no verão de 1974.


