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Tem novidades por aí. 
             Confira nosso cronograma de eventos: 

 03/03/2018—MUTIRÃO 

 17/03/2018—28°Curso Princípios da Metodologia Pikler  

 25/03/2018 — Galeto Solidário 

 10/06/2018 — Feijoada  

 EMPRESA SOLIDÁRIA:  

Visando o cuidado com questões legais e 
de segurança a Casa Lar Luz do Caminho faz 
regularmente vistorias em seus 
equipamentos. No início de 2018, foi feita 
uma análise dos extintores e detectou-se a 
necessidade de manutenção dos mesmos. 
Nesse contexto, acionou-se a empresa PROMATEC – Eq. Contra 
Incêndio, localizada na Rua Angelo Girardi, s/n, Barreiros,  que 
prontamente efetuou as devidas correções.  

O lar das crianças está em segurança. Obrigada PROMATEC. 



 

 

As atividades arteterapêuticas são 
realizadas pela Tatiane Terres Martins, com 
encontros de 2 horas e com o objetivo de 
contribuir com o desenvolvimento das 
crianças, da expressão do movimento 
corporal, da fala, da construção da 
identidade, da socialização, e da 
criatividade através de jogos lúdicos, 
favorecendo o  desenvo lv imento 
psicomotor, raciocínio lógico e expressão 
das emoções. 

  A partir dos diferentes canais 
expressivos como: artes plásticas e visuais, 
artes cênicas, música, expressão corporal e 
literatura.  

Os materiais plásticos possibilitam às 
crianças experimentar texturas, formas, 
cores, volume, e por meio dos recursos 
oferecidos expressarem de forma figurativa 
medos, ansiedades, desejos, conflitos, 
muitas vezes não expressos pela fala. 
Desse modo, é possível aliviar o estresse, 
aumentar a autoestima, confiança, controlar 
a agressividade, e concentração.  

Através da linguagem literária, como o 
conto, a fábula, as lendas e mitos, na 
representação da contação de histórias, a 
criança vivencia o universo imaginário e 
simbólico, entrando em contato com os 
sentimentos e emoções. Cada história 
trabalhada atenderá uma temática 
específica, de acordo com as necessidades 
apresentadas pelo grupo. 

Os jogos teatrais, produção de fantoches 
e criação de personagens possibilitam a 
projeção de conteúdos internos, fazendo 
com que as crianças falem de forma 
protegidas sobre si mesmas, levando a 
uma reintegração consciente dos mesmos.  

As brincadeiras de roda, músicas e 
cantigas oportunizam vivenciar o 
movimento, a integração do grupo, 
socialização, produzindo ritmo e harmonia. 

Dessa forma, os vários recursos artísticos 
citados servem de base para o 
desenvolvimento do trabalho proposto.  

Agradecemos ao Grupo Espaço 
Terapêutico Corpo em Arte pela 
oportunidade de oferecer as crianças da 
Casa Lar Luz do Caminho um espaço 
lúdico, onde possa ser explorado o 
universo simbólico e imaginário, através da 
arteterapia.  

Em clima de festa, não podíamos ficar de fora 
dessa. No dia 22 de fevereiro, a Casa Lar realizou 
seu baile de Carnaval, contou com o apoio de 
colaboradores e voluntários para promover esse 
baile a fantasia. A temática da fantasia fez todos 
saírem da rotina e usarem da criatividade e 
alegria para deixar a festa ainda mais colorida e 
animada, as música típicas fizeram todos caírem 
no samba.  E alegria tomou conta inclusive do 
berçário, colorindo e enchendo de alegria nossa 
festa com nosso 
bebês unicórnios. 

O projeto passear é alegria promoveu no mês de 
fevereiro dois passeios com as crianças da Casa Lar Luz 
do Caminho. 

Uma gostosa manhã na praia da Lagoa da Conceição, 
com direito a piquenique e muita diversão. As crianças se 
divertiram livremente sob a supervisão dos nosso 
cuidadores e voluntários, promovendo sua interação, 
contato com a natureza e vida social. 

E entrando no clima da diversão e alegria, nossos 
pequenos foram foliões por um dia e participaram do 
Bailinho de Carnaval promovido pelo Floripa Shopping no 
dia 11 de fevereiro. O Bailinho teve diversas atrações, 
entre elas a bateria da escola de samba União da Ilha da 
Magia e DJ, que colocaram os pequenos para sambar. 
Além de recreação, pipoca, algodão doce, água, geladinho 
e muita diversão. A entrada era um material escolar ou um 
produto de limpeza, que contou com apoio de voluntários 
da Casa Lar. 


