
No dia 13 de julho  aconteceu o encontro mensal de Formação Continuada da Casa Lar Luz do Caminho  
onde todos os funcionários da Casa assistiram e discutiram o documentário “O Começo da Vida” o começo da 
vida de um ser humano, tempo considerado crucial pós-nascimento para o desenvolvimento saudável da 
criança, tanto na infância quanto na vida adulta, onde os adultos que cuidam precisam ter o maior cuidado, 
amor e carinho possível. Após o documentário, a cuidadora Sandra Fonseca Nicolau ensinou a Técnica da 
Shantala em bebês. A massagem é recomendada desde os primeiros dias do recém-nascido, em razão dos 
benefícios que ela traz para o bebê, proporcionando mais calma, menos cólica e um sono tranquilo.  

Agradecemos a todos os participantes e ao lindo trabalho desenvolvido na Casa.    
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Não  perca o próximo curso Princípios da Metodologia Pikler!  

Este curso é pré requisito para atuar como voluntário ou funcionário da Casa Lar Luz do Caminho.  
 
O curso será realizado no dia 24 de 

setembro de 2016, às 9h às 12h e das 13h às 
17h, com carga horária de 7 horas, sendo 
apresentados os princípios da abordagem 
desenvolvida por Emmi Pikler (1902-1984) de 
que o adulto deve estabelecer uma relação de 
confiança e interação com o bebê durante os 
principais cuidados (banho, troca de fraldas, 
alimentação). Além disso, o espaço é 
organizado para que o bebê possa se 
movimentar com liberdade desde muito cedo, o 
que proporciona maior autonomia a criança que 
conquista cada posição por si mesma na 
medida em que é capaz de manter sua postura 
e melhor desenvolvimento motor.   

O Presidente da Casa Lar Luz do Caminho, Maurício Aurélio Dos 
Santos, participou do programa do Jornalista Emanuel Soares, na Rádio 
Felicidade, apresentando a Casa Lar Luz do Caminho e o trabalho 
desenvolvido na mesma e aproveitou para convidar a todos para a 3° 
edição da Feijoada da Casa Lar Luz do Caminho que será realizada no 
dia 07 de agosto de 2016, a partir do 12h no Salão da Igreja Santa 
Catarina - Sítio de Baixo/Ingleses. 

Os ingressos já estão à venda!!! Garanta o seu!!! 



Mas uma vez nossas crianças 

puderam desfrutar de uma tarde de 

lazer em companhia de voluntários e 

cuidadoras. Desta vez a diversão foi no 

dia 09 de julho de 2016, onde as 

crianças participaram da 15º Mostra de 

Cinema Infantil no Teatro Pedro Ivo. 

Foi um momento mágico, pois 

descobriram lugares novos e interagiram 

com outras crianças da comunidade em 

geral. Obrigada a disponibilidade e o 

carinho das voluntárias e cuidadoras por 

proporcionarem esses momentos.  

Um dos Projetos da Casa Lar é o Alimento com Carinho,  coordenado 
pela psicóloga Ana Clara d’Almeida, que visa promover momentos lúdicos de 
interação e convívio entre as crianças, nutricionista voluntária e o ambiente da 
cozinha. São nesses momentos que  as crianças passam a se habituar 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. Desenvolvem cuidados como atenção ao desperdício e destino 
correto dos resíduos. E passam a aperfeiçoar a interação do grupo na 
construção de algo em conjunto e para benefício de todos. 

Dentro deste Projeto foi construído junto com as crianças uma pequena 
horta nas dependências da Casa Lar, com o intuito de promover a educação 
ambiental; Incentivar a produção e consumo de alimentos naturais/orgânicos 
pelas crianças; Proporcionar o contato direto com a terra e sua riqueza; 
Trocar conhecimentos e aprendizados em oficinas ligadas à culinária. 
Conhecer sobre a origem dos alimentos, plantar, cultivar e cuidar através; 
Instigar o contato com a terra, matérias orgânica e natureza como todo; 
Fomentar o respeito e gratidão aos alimentos; 

As crianças cuidam da Horta nas sextas-feiras junto à Graziela 
nutricionista voluntária da Casa Lar e Lívia voluntária acompanhante. Juntas 
plantam mudinhas, mexem na terra e já colheram as primeiras hortaliças. 

Queremos agradecer ao carinho e atenção das voluntárias, nutricionista e 
psicóloga nesse projeto, assim como agradecer as doações dos compostos 
orgânicos, mudas e demais doações para que este projeto acontecesse: 
SESC Cacupé - Programa de Composto Orgânico e Produções de Muda: Sr 
Alexandre Felipe Cordeiro, Técnico de Educação Ambiental, nos doaram 
composto orgânico. Mundo Verde jardins - Floricultura e Paisagismo: Sra Ana 
Claúdia, nos doaram mudas e à Fármácia Homeopática João Di Bernardi.  

Muito Obrigada! Confira como está ficando a nossa hortinha... 
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