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             Confira nosso cronograma de eventos: 

 04/08/2018— Mutirão da Casa Lar Luz do Caminho 

 18/08/2018— Feijoada Beneficente  

 15/09/2018— 30° Curso Metodologia Pikler  

VOLUNTÁRIOS DA LAVANDERIA - PASSADORIA 

No olhar de cada um a expressão da satisfação e alegria de fazer o bem. A atividade da 
lavanderia é uma atividade muito importante e de fluxo intenso na Casa. Em média 72 Kg de 
roupas são lavadas, higienizadas e que precisam ser estendidas e passadas para uso.   

Semanalmente, um grupo de voluntários comprometidos e motivados dobram e passam com 
cuidado e carinho das roupas dos nosso acolhidos. Hoje ativamente, são 06 voluntários que 
apoiam na atividade. Doam seu tempo e amor para instituição.  
   Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade, para mais informações entre em contato. 

Vem ai mais um evento beneficente da Casa Lar Luz 
do Caminho, no dia 18 de agosto a partir das 12:30  
Restaurante Z´Perry,localizado no Hotel Jurerê Beach 
Village. 

Venha participar de mais este evento, traga seus 
amigos e sua família e venha almoçar uma deliciosa 
feijoada preparada pelos chef´s do Restaurante Z´Perry.  

Garanta já o seu ingresso, eles estão sendo vendidos 
pelos voluntários ou na Casa Lar Luz do Caminho  ao 
preço de R$ 35,00 por pessoa.  

Casa Lar Luz do Caminho:  
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  

 (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  
Endereço : Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis 

Você está convidado a conhecer 
de perto a realidade da Adoção.  
Qual a realidade desta questão 

social e seu quotidiano ! 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), criado em 
1990, através da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, dispõe sobre 
proteção integral e cuidados 
especiais a todas as crianças e 
ado lescentes .  Todav ia ,  é 
importante ressaltar que tal 
proteção trata-se de um verdadeiro 
consórcio de responsabilidades 
entre Família, Estado e Sociedade, 
os quais devem garantir prioridade 

absoluta ao direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 
profissionalização, convivência familiar e comunitária, além de proteção a 
crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração e violência (Brasil, 2009). 

Esta é a bandeira do Instituto Hope House !  
Este é o princípio do GAAP Grupo de Apoio Adoção em Pauta ! 

Fechamento do Projeto Trevo Solidário 
Agradecemos ao grupo de alunos da Esag, 
essa linda parceria resultou num belíssimo 
trabalho: relatório simplificado com linguagem 
acessível e ilustrativo mostrando a identidade 
da casa, os serviços e resultados para ser 
utilizado para mobilizar recursos, divulgações,  
parceiras e voluntários,  folder promocional 
com convite para doações, associar-se, 
voluntário e brechó e apoio em questões de 
software e banco de dados. 



 

No dia 15 de setembro teremos mais uma edição do curso Princípios da 
Metodologia Pikler. O curso aborda os princípios da abordagem desenvolvida por 
Emmi Pikler, o candidato ao trabalho voluntário já poderá iniciar no projeto que ele 
se vincular no final do curso.  Venha participar deste projeto e conhecer um pouco 
mais da nossa história, acessando o site: www.casalarluzdocaminho.org  

 

 PROJETO HORA DE BRINCAR  

O Projeto tem por objetivos 
promover momentos pré-
estruturados com voluntários/
voluntárias da Casa Lar, nos 
quais às crianças possam 
aproveitar o Livre Brincar e 
através das brincadeiras 
testarem habilidades físicas, 
como correr, pular, subir, 
d e s c e r .  D e s e n v o l v e r 
competências motoras e 
aperfeiçoar a linguagem. Junto 
com o grupo, podem 
aprimorar princípios como 
cooperação, liderança, 
noções de regras e 
limites. 
No dia 04.07.2018 foi a 
vez de soltarem a 
imaginação e criatividade 
com as roupas e 
fantasias nessa tarde de 
brincadeira. 

   PROJETO ALIMENTO COM CARINHO 

O Projeto tem por objetivos promover momentos lúdicos de interação 
e convívio entre as crianças, nutricionista 
voluntários. A partir destes momentos, habituar 
às crianças ao consumo frequente de frutas e 
verduras; Ensiná-las (e aprender com elas) 
sobre a produção e preparo de alimentos e a 
manipulação de utensílios de cozinha; Conhecer 
sobre a origem dos alimentos; Fomentar o 
respeito e gratidão aos alimentos; Desenvolver 
cuidados como atenção ao desperdício e 
destino correto dos resíduos; Aperfeiçoar a 
interação do grupo na construção de algo em 
conjunto e para benefício de todos. Os principais 

resultados observados são, 
garantia de nutrição saudável, 
aprendizado, gratidão, respeito, 
envolvimento e socialização. O 
Projeto conta com o apoio da 
nossa voluntária, a nutricionista 
Vanessa Maurer Campos. A 
primeira atividade realizada nessa 
etapa foi um wafer caseiro de 
banana. As crianças adoraram e 
se divertiram muito. 

Em julho iniciamos a Campanha do Troco Solidário Fort Atacadista.  
A iniciativa será para todo segundo semestre de 2018. Para ajudar é fácil, no ato das 
compras você pode destinar qualquer valor a partir de R$ 0,01.  
Fort Atacadista 110 - Endereço: Rodovia José Carlos Daux | 9580 | Próximo ao Pedágio -  
Santo Antônio de Lisboa—Florianópolis | SC |  
“O Fort acredita que por meio de ações que desenvolvam a sociedade em curto e em 
médio prazo podem transformar o mundo em um lugar melhor.” 

Participe, divulgue e compartilhe. 


