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Confira nosso cronograma :

11/05 - Café, Arte      Artesanato

18/05 - Curso Metodologia Pikler

27/04  e 25/05 - mutirão 

16/06 - Evento feijoada

08/09 - evento de massas e Molhos 

10/11 - Festival primavera Luz do Caminho

FACEBOOK: /CASALARLUZDOCAMINHO 
SITE: WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG         
      WWW.CASALAR.ORG
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: 
       MONIQUE CRISTINA GELSLEUCHTER 
 

Marcelo Fernando de Oliveira, também conhecido como Marcelo da Intendência é colaborador da Casa Lar Luz do Caminho desde o
primeiro momento. Em 2010, período em que as instalações da Casa estavam em reforma para atender as normas técnicas e assim
poder iniciar o acolhimento, Marcelo já ajudava com doações pontuais, que permitiam a compra de material de construção, seja via

doação de material ou participando dos almoços para arrecadar fundos. Em 2011, como intendente, conseguiu a rede pluvial para a rua,
e assim encerrar a sequência de enchentes que assolavam o ambiente onde estava sendo reformado para receber as Crianças. Veio a
inauguração, em 30/06/2011 e o Marcelo se fez presente, prestigiando o evento e sinalizando que estava ali para contribuir. Em 2013

Marcelo assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores e não esqueceu a Casa e de nossas Crianças, a quem ele sempre se refere com
respeito e admiração. Durante as campanhas eleitorais, para eleição em 2012 e para reeleição em 2016, Marcelo foi de uma elegância e

respeito, entendendo que na Casa Lar não faz política. Nunca usou o nome da Casa Lar em campanha ou fez assedio em busca de
apoio político. Em 2014, apesar do seu relativo curto tempo de trabalho já realizado, a Casa Lar Luz do Caminho recebeu dois Prêmios,

um da Fundação Banco do Brasil – Prêmio Valores do Brasil, e a Medalha João Paulo II, da Câmara de Vereadores de Florianópolis,
pelos relevantes serviços sociais prestados para a cidade em defesa da infância. Este último por iniciativa do Vereador Marcelo da
Intendência. A partir de 2016 Marcelo não esqueceu um único ano de incluir a Casa Lar Luz do Caminho nas verbas de subvenção

social. Em 2018 foram R$ 80.000,00 destinados a Casa Lar Luz do Caminho, com esse dinheiro o projeto Espaço Autonomia foi
consolidado. Agora, para 2019, serão mais R$ 50.000,00, que serão destinados ao Projeto Brincar e Coisa Séria!  Marcelo, como muitos

dos colaboradores da Casa Lar Luz do Caminho, é morador dos Ingleses. Ele, e mais outras muitas pessoas, mais de 250, ajudam a
manter a Casa Lar, seja pelo trabalho voluntário, seja por doação financeiro ou participação em nosso eventos. Sempre usamos este

espaço de divulgação do Lar Luz do Caminho para mostrar nosso trabalho e agradecer quem faz a diferença! 
Agora chegou a sua fez: GRATIDÃO MARCELO!!!!

PARCERIA FIEL DE MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA

&
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Pensando na situação das Crianças institucionalizadas, que foram negligenciadas em algum dos

seus direitos, achamos na arte uma ferramenta capaz de ajudar as crianças na elaboração de
seus medos e angústias, abrindo caminho para uma comunicação possível, em alternativa a

comunicação verbal e direta onde muitas vezes não é possível chegar.  No trabalho com crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Arte recupera a autoestima, pois tendem

a desacreditar de suas potencialidades. Uma característica muito frequente em quem sofreu
rupturas e se encontra às margens da sociedade. Através das práticas arteterapêuticas, é

possível construir uma imagem mais positiva de si mesmo, e fortalecer a estrutura emocional.
Outro ganho evidente no trabalho com a Arte é a capacidade de expressar conflitos através da

construção artística, seja através da narrativa de um conto, de um desenho ou pintura, uma
modelagem, entre tantas outras possibilidades que a Arte disponibiliza no trabalho terapêutico.

Mas como viabilizar a atividade frente a escassez de recursos? Tudo teve início quando a
arteterapeuta Tatiane Teres veio fazer estágio no Lar Luz do Caminho. Aí a teoria materializou-se

e a Equipe Técnica da Casa Lar teve um grande reforço. Os diagnósticos passaram a ser mais
rápidos e efetivos. As Crianças mais soltas, mais felizes, mais envolvidas puderam ser melhor

entendidas e cuidadas.  A terapia convencional (feita por terapeutas voluntárias e acompanhada
pela psicóloga do Lar), utilizada com algumas crianças, ganhou nova dimensão. O estágio

acabou e Tatiane continuou a arteterapia como voluntária. Entretanto a demanda pedia mais
horas, maior numero de intervenção. A solução foi inclui-la em projeto do Fundo da Infância e

Adolescência – FIA. Mas como todo projeto tem começo, meio e fim, os recursos do FIA tiveram
seu fim. Mas a Federação Catarinense de Basketball lançou um edital, não hesitamos em

apresentar nosso Projeto Arteterapia. Resultado: ganhamos mais 5 meses de projeto.  Nossa
GRATIDÃO ao FIA e a Federação Catarinense de Basketball! Temos certeza que esse novo
período não será apenas uma sobrevida. Ele é um intervalo para buscarmos nova parceria e

manter uma atividade que passou a ser reconhecida na Casa Lar como das mais importantes!
Agradecemos também a arteterapeuta Tatiane Teres, uma pessoa extremamente profissional,

dedicada e respeitada por todos na Casa Lar Luz do Caminho.

ARTETERAPIA CONTINUA GRAÇAS AO APOIO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL

projeto minha festinha de aniversário 
Comemoração de um aniversário é uma data muito importante para todos nós, é a celebração de mais um ano de vida. Mas as vezes,
muitas crianças que vivem na Casa Lar, não tiveram esta oportunidade de comemoração. Por isso temos o Projeto Minha Festinha de

Aniversário, neste projeto realizamos as festinhas de aniversários das crianças acolhidas.  Este projeto é coordenado pela equipe
técnica da Casa Lar e é executado pelo Grupo Escoteiro do Ar Hercílio Luz,  que organizam a festinha, desde convites, decoração,

alimentação, até a limpeza do local após a festa.  Os principais objetivos são proporcionar um aniversário especial e fazer com que as
crianças continuem celebrando sua vida, com momentos lúdicos e de confraternização, além de proporcionar o convívio comunitário.
Nas fetinhas de aniversários recebemos muitos ex acolhido com suas familias, e é sempre uma alegria poder reencontra-los felizes e
realizados. Agradecemos ao Grupo Escoteiro do Ar Hercilio Luz e todos os envolvidos neste projeto Minha Festinha de Aniversário.

 
 


