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Confira nosso cronograma :

15/12/2018 - Mutirão da Casa Lar 

25/12/2018 - natal

Massas  e  Molhos
       A fim de divulgar o trabalho da Casa Lar e ampliar o engajamento da comunidade ao
projeto de acolhimento das crianças, promovemos o "Massas & Molhos". O evento foi
realizado no dia 11 de novembro de 2018 ao meio dia, no Restaurante Z’Perry, localizado
dentro do hotel Jurerê Beach Village, em Jurerê Internacional.
       O  evento ”Massas & molhos” deste ano contou com a presença de mais de 181
convidados que vieram prestigiar, com seus familiares e almoçar um delicioso buffet de
massas e molhos preparados pelos chefs do Restaurante Z’Perry.  Um agradecimento
especial ao Hotel Jurerê Beach Village, por ceder o espaço para a realização deste
evento beneficente da Casa Lar Luz do Caminho. Aproveitamos para também agradecer
imensamente os 9 patrocinadores máster, os 12 patrocinadores especiais e os 40
parceiros, sem o apoio e colaboração este evento não poderia ter sido realizado. 
      O evento pretendeu arrecadar recursos para a manutenção e pagamento de folha e
13º dos funcionários da Casa Lar Luz do Caminho, esta organização não governamental
– ONG, que tem como objetivo acolher crianças de 0 a 5 anos de idade que tiveram seus
direitos violados, para delas cuidar integralmente e promover suas potencialidades
psicológicas, físicas e sociais. 
Confira as fotos deste evento em nossas redes sociais Facebook: /casalarluzdocaminho



Agradecemos a Escola Básica Municipal Osmar Cunha de Canasvieiras, que realizou a
Gincana Escolar 2018 e a turma 71 fez a maior arrecadação de roupas e alimentos. A turma
veio fazer a entrega das doações e a instituição escolhida foi a Casa Lar Luz do Caminho.
Agradecemos a iniciativa da Professora Izabele da Silva Kainan Rodrigues e da Diretora
Neide Soulto e parabéns pela atitude e o empenho de todos os alunos.
 

Hoje deu início a mais uma atividade voluntária na Casa Lar Luz do Caminho, em benefício das
Crianças por ela atendida. Começou a produção da Oficina de Costura e Artesanato, uma atividade
do Projeto Espaço Autonomia, que visa buscar a sustentabilidade financeira da Instituição, ajudando
na manutenção do acolhimento das crianças que moram aqui. 
Essas são as primeiras peças que foram confeccionadas. Estamos aceitando encomendas de lojas
de artesanato e de demais interessados. Que tal uma encomenda para o Natal?
Você pode dar um belo presente e ajudar uma causa nobre. 
Agradecemos as doações recebidas por Sr. Salvador e Dna Mirna, Sonia Maria Ferreira, Déia Sell
Oliveira, das máquinas de costuras e demais materiais para viabilizar o início do novo projeto de
oficina de costura e artesanato da Casa Lar Luz do Caminho.

GINCANA DO BEM

“Esse tipo de ação chama-se inserção comunitária, gratidão a todos” 
Maurício Aurélio dos Santos, presidente da Casa Lar Luz do Caminho. 

OFICINA DE COSTURA E ARTESANATO

PROJETO PASSEAR É ALEGRIA 

Passamos o final de semana com as
famílias das cuidadoras Camila e
Elisangela. Foi muito gostoso brincar
com os familiares e com os bichinhos
de estimação das cudiadoras!
Obrigada pela recepção!

No Feriado do dia 15 de novembro
tivemos Passeio na Praia do Ingleses. 
Foi dia de se divertir no mar e na areia
com o sol e mar delicioso. 

No dia 01 de novembro as
crianças participaram da
Festa de Hallowen realizada
na casa da cuidadora Valkiria. 
Se divertiram e aproveitaram
muito! 

Fomos conferir a chegada do Papai
Noel no Floripa Shopping. Ver os
olhos brilhantes pela emoção de ver o
Bom Velhinho é maravilhoso! Feliz
Natal à TODOS que fazem a Casa
Lar Luz do Caminho acontecer!!

O objetivo de um parque infantil é contribuir com
uma infância feliz. Por isso somos crianças tão
felizes, passamos o dia nos divertindo muito no
parque CIA DO LAZER . 


