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O Brechó do Amor está sob nova direção e ganhou uma
repaginada, com um espaço amplo muito bem
organizado e com uma variedade de produtos.
Anteriormente, o bazar funcionava com um grupo de
voluntários em uma sala menor, mas com o crescimento
das vendas e a chegada de novas  mercadorias e
voluntárias, o Brechó passou por uma nova direção e
organização em um ambiente que melhor comportasse o
atendimento ao público. O Brechó do Amor funciona a
partir de doações que chegam até a Casa Lar Luz do
Caminho, as peças que não são de uso das crianças
acolhidas, vão para o Brechó para a arrecadação de
fundos para a Casa Lar. Além dos desapegos temos
também doações de produtos novos.  O brechó é a
segunda maior fonte de recursos da Casa Lar Luz do
Caminho. Com ele conseguimos atender as inúmeras
necessidades das Crianças acolhidas. Contribua!
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A empresa Mário Auto-Lataria é também uma grande parceira da Casa Lar Luz
do Caminho, dando assitncia e manutenção para os veículos da Casa Lar.  
Presente em Florianópolis desde 1999, atende seus clientes sempre com
excelência! Ficamos felizes com essa parceria e o apoio á nossa causa,
colaborando e contribuindo com nossas necessidades. Localizada na Travessa
Lua Nova, 338 - Ingleses tel. (48) 3369-3548/ 9.9177-3161 é especializada em
serviços de lataria  pintura automotiva

empresa solidária:  Mario auto lataria e pintura

 

Seja também um cliente! 

A compra em brechó, além de ser

ecologicamente correta é economia doméstica!

Faça uma arrumação nos armários e doe o que não use mais.

S E R V I D Ã O  Á G U A  M A R I N H A ,  U L T I M A  C A S A  D A  R U AENDEREÇO: 



Equoterapia
     Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma
abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação.
     O Centro de Equoterapia Santa Maria, em parceria com o Movimento E aí, Bora? (um
grupo de pessoas que trabalham em rede para um mundo melhor), juntamente com mais
duas “madrinhas”, proporcionaram um acompanhamento em equoterapia para duas crianças
residentes na Casa Lar Luz do Caminho. 
      As sessões são realizadas por equipe interdisciplinar composta por psicóloga, equitadora,
fisioterapeuta e pedagoga, com o praticante montado a cavalo. Os terapeutas seguem
protocolo de atendimento, com objetivos e atividades individualizados, de acordo com a
anamnese e avaliação inicial. O Centro Filiado à Associação Nacional de Equoterapia
objetivam com os atendimentos, desenvolver nestas crianças uma visão melhor de si
mesmas, aumentando a auto estima, auto confiança, fortalecendo as relações interpessoais,
a autonomia, desenvolvendo aspectos físicos, cognitivos e emocionais.
    A Ecoterapia é mais uma estratégia adotada pela Casa Lar Luz do Caminho, que
juntamente com a Arteterapia, a natação, o balé, as aulas de arte e artesanato, contribuem
para o cuidado com o emocional de nossas Crianças. A Casa Lar Luz do Caminho conta
ainda em seu quadro, além da arteterapeuta, com  uma psicóloga responsável pelo
acompanhamento psicológico. As crianças atendidas atualmente pelo projeto foram
escolhidas por suas especificidades e são acompanhadas por uma cuidadora e psicólogo,
ambos da equipe da Casa Lar, que as levam para atendimento semanal, de trinta minutos. 
      Agradecemos a Villa Hípica das Palmeiras, pelo cuidado e atenção com nossas crianças. 

       Apesar de o Ballet ser uma dança, é também uma excelente ferramenta educacional e de
desenvolvimento infantil. O Ballet Infantil auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades
cognitivas, no desenvolvimento físico e emocional, é altamente recomendável para crianças,
favorecendo a musicalidade, o trabalho em grupo, a criatividade, a melhora da coordenação
motora e concentraçao, além de aprimorar mais resistência corporal, auto-estima e o
desenvolvimento intelectual. 
      A Escola Baila Bem oferece aulas de Ballet Infantil para crianças da Casa Lar Luz do
Caminho, pela Professora Anna Julia Dias de Souza, Anna Dias é atriz e bailarina profissional
DRT-11523, iniciou seus estudos em ballet clássico e jazz na Escola de Dança Julia Corneta
(Foz do Iguaçu - PR), posteriormente continuou seus estudos de formação profissional em
ballet clássico Centro de Danças Cia Do Corpo onde também, estudando com professores
renomados. Simultaneamente ao estudo da dança, estuda artes cênicas na Casa do Teatro,
integrando a Cia Plugado de Musicais. Já em Florianópolis participa da formação em dança
de salão da Escola Ilha da Dança. Posteriormente integra o corpo de bailarinos da Skiante
Cia de Dança onde permaneceu por dois anos. No Rio de Janeiro passa uma temporada de
um ano em uma imersão ao estudo do teatro musical no CEFTEM - Centro de Estudos e
Formação em Teatro Musical, participando como atriz e bailarina em diversos espetáculos
como: “ é show - o musical “ dirigido por @rafaelzulu e “só por hoje - o musical “ atuando
como  bailarina e dance captain. 

Ballet


