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 A Casa Lar Luz do Caminho irá promover mais uma 

deliciosa Feijoada em prol da instituição localizada no 

bairro Ingleses em Florianópolis. O intuito deste evento é 

arrecadar fundos para suprir os custos da Instituição. 

A Casa Lar Luz do Caminho é uma organização não 

governamental –  ONG, que tem como missão acolher 

crianças de 0 a 5 anos de idade de ambos os sexos que 

tenham seus direitos violados, para delas cuidar 

integralmente e promover suas potencialidades 

psicológicas, físicas e sociais a partir dos princípios da 

humildade e da caridade, sob os influxos do amor 

incondicional ao próximo.  

A Feijoada acontecerá no dia 07 de agosto, a partir 

das 12h, no Salão Paroquial da Igreja Santa Catarina, 

Estrada Dário Manoel Cardoso, n°2019  Ingleses/Sítio de 

Baixo - Florianópolis. 

O valor do convite é R$ 35,00 e pode ser adquirido 

através do telefone: ( 48 )  3206-9519 

No dia 04 de junho aconteceu mais 

um mutirão na Casa Lar Luz do 

Caminho, fizemos o chamado e eles 

apareceram para ajudar!   

Gostaríamos de agradecer a todos 

os voluntários e ao Grupo de Escoteiros 

do Ar Hercílio Luz, que mais uma vez 

demonstraram a nossa união e 

passaram o dia limpando, organizando, 

lavando, colocando azulejos e dando o 

seu melhor.  

Muito Obrigada!  
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 Para atuar como voluntário ou funcionário na Casa  Lar Luz do Caminho é necessário a certificação neste curso, em 

que é abordado a metodologia aplicada por nós. O último curso foi realizado nos dias 28 e 30 de junho de 2016, 

ministrado por Samanta Botelho e Ana Clara d ’ Almeida respectivamente Assistente Social e Psicóloga, tivemos a 

participação de 35 pessoas com interesses na metodologia e voluntariado. 

No primeiro dia foi apresentada a Metodologia Pikler, desenvolvido pela pediatra e pesquisadora austro-húngara 

Emmi Pikler, que tem como objetivos o respeito pela autonomia da criança, a paciência com suas iniciativas próprias e 

com seu ritmo, a ternura e a delicadeza dos gestos do cuidador, são elementos que compõe a essência do método 

Pikler. 

No segundo dia teve uma breve apresentação da Casa Lar Luz do Caminho, a fim de esclarecer o que é uma 

instituição de acolhimento, sua missão e seus projetos. Todos os projetos desenvolvidos na casa são coordenados pelas 

técnicas da Casa e executados por voluntários, após a apresentação dos projetos os futuros voluntários se identificam e 

realizam a inscrição para participarem desses projetos e a fazerem parte da equipe de voluntariado. 

Desde já agradecemos a todos que compareceram e que fizeram parte deste momento especial, onde 

compartilhamos conhecimentos e experiências, um muito obrigado a todos envolvidos. 

 

 

Danças, guloseimas e brincadeiras, animaram a Festa Junina na Casa Lar.  

No dia 29 de junho de 2016 as crianças participaram de uma gostosa festa junina, organizada pelos 

funcionários e alguns voluntários que estavam na Casa. A Festa Junina da Casa Lar Luz do Caminho, foi 

um momento de interação, com quadrilha, comidas típicas e bastante diversão. Os caipirinhas 

capricharam na vestimenta, degustaram gostosos quitutes e tiveram uma tarde "pra lá de animada". Um 

dia especial que ficará marcado no coração de todos. Agradecemos a todos pela participação e por fazer 

parte dessa equipe. 

http://www.facebook.com/designeratualgrafica

