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Confira nosso cronograma :

16/03 - Curso Metodologia Pikler

30/03 - Mutirão da Casa Lar 

07/04 - Evento Galeto solidário

09/06 - Evento feijoada

08/09 - evento de massas e Molhos 

10/11 - Festival primavera Luz do Caminho

  O projeto Peixinho Feliz procura aproximar as crianças acolhidas na Casa Lar, a natação com o
esporte. Incentiva a confiança, o conhecimento ao seu corpo, o contato social com outras pessoas,

estimula a independência e o aproxima de noções de responsabilidade.  
 
 
 

A natação acontece no Complexo Esportivo Aquarius, e consiste em um esporte completo que
movimenta todos os músculos e melhora as condições gerais das crianças, principalmente no que diz

respeito à problemas de trato respiratório; que também é comum em bebês prematuros.    
O projeto Peixinho Feliz teve o inicio registrado no dia dezoito de fevereiro do ano de 2015. 

A coordenadora eleita para o projeto, foi a então voluntária Maria Lucia de Almeida, hoje vice-presidente
da Casa Lar, tendo o auxilio da cuidadora Sandra Fonseca Nicolau, que foi a idealizadora do projeto,
implantado experimentalmente em dezenove de agosto de 2013. O projeto consistia na avaliação e

participação dos acolhidos na "natação dos bebês" ou adequação aquática. No inicio tinhamos apenas
a participação dos bebês, após a parceria de Cristiane Negrinedo, do Complexo Esportivo Aquarius,
nos oferencendo bolsas e desconto. Com os resultados positivos das aulas de natação lutamos para
conseguir parceiros para pagar as outras mensalidades para a participação das demais crianças da
Casa Lar. Hoje todas as crianças a partir de 6 meses frequentam o Complexo Esportivo Aquarius.
Temos apoio de voluntários, do Complexo Esportivo Aquarius e do vereador Guilherme Pereira de

Paulo que contribuem para o funcionamento do projeto Peixinho Feliz, que este mês completa seus 4
anos de sucesso. Agradecemos a todos os envolvidos que acreditaram neste projeto e que contribuem

para que ele continue a beneficiar as crianças da Casa Lar Luz do Caminho.   

PROJETO PEIXINHO FELIZ

“Eu iniciei no projeto peixinho feliz quando fazia aulas de natação. Acho muito importante a natação para o
desenvolvimento das crianças, por isso me envolvi e comecei a participar do projeto a convite da coordenadora,

para levar e acompanhar as crianças nas aulas. O projeto natação é muito importante para as crianças e para nós
mesmo como voluntária, esses momentos com eles participando dentro da piscina, fortalece os laços de

afetividade, gosto muito e pretendo estar envolvida por muito mais tempo.” Voluntária Márcia Leite Carlsson
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“Sou voluntária neste projeto já faz algum tempo e eu adoro encarar o
desafio de entrar na água  com os bebês pela primeira vez, sentir a
reação de cada um, isso me fascina, porque são reações totalmente

diferentes: uns que entram na água e choram, sentem aquele medo no
começo porque a piscina para eles é como se fosse o oceano para nós

adultos. Percebo que após as aulas de natação, as crianças ficam
mais soltas e felizes. Quando você chega na Casa Lar para buscar-las,
eles já associam voluntária com o peixinho feliz, já colocam a sandália,

a roupa de natação e falam: “-Eu já estou indo para piscina!” Então
você vê que as crianças gostam de participar e os voluntários adoram.
Nós temos crianças que às vezes tem algum probleminha e é visível
como esse projeto ajuda a amenizar o probleminha dessa criança. 

“Eu faço parte deste projeto e eu tenho muito orgulho de participar e
espero participar por ainda mais tempo.” 

Voluntária Izabel Cristina Keller

“Você consegue perceber muito a
evolução das crianças após a

participação neste projeto, tanto
evolução social e motora. Tivemos

crianças com dificuldades de
caminhar e a natação ajudou muito

no seu desenvolvimento. A partir das
aulas aprendem a nadar e mergulhar
sozinhas, desenvolvem a confiança e
testam seus limites. O convívio social

e a interação com outras crianças
nas aulas é muito bom para elas.
Acredito que a natação é muito
importante para a vida delas.”

Voluntária Ceres dos Santos Dutra

"Recebemos muitas crianças recém nascidas com síndrome de abstinência ao uso do crack, feito pela sua
mãe durante a gestação e a natação ajuda o bebê a diminuir as crises de abstinência tanto em quantidade

como em intencidade", segundo o presidente da Casa Lar Maurício Aurélio dos Santos.  



PROJETOS DA CASA LAR LUZ DO CAMINHO 

ANIVERSÁRIO DO BEM 

PIQUENIQUE 

         A Casa Lar Luz do Caminho desenvolve vários projetos
que incluem o apoio de parceiros, cuidadoras e funcionários
da Casa Lar, além dos voluntários Pikler para acompanhar

as crianças nos projetos desenvolvidos. 
   O projeto Passear é Alegria, coordenado voluntariamente

pela cuidadora Camila Marinete dos Santos, proporciona
momentos de alegria e diversão de forma tranquila e segura,

buscando a convivência comunitária e o conhecimento
cultural. Além das cuidadoras, participam do projeto um

grupo de voluntários. Sendo um adulto por Criança em cada
passeio, mais um fotógrafo para registrar esse momento,

além de motorista e uma técnica de apoio. Principais
Resultados: Proporcionar às crianças acolhidas a

convivência comunitária e momentos lúdicos.  
A Casa Lar Luz do Caminho agradece aos estabelecimentos:
Sorveteria Monte Pelmo, Água Show, Circo Tihanny, e Milk
Shake por proporcionar as nossas crianças momentos de

descontração, divertimento, e integração social e
comunitária, e aos voluntários por nos acompanhar, por cada

sorriso recebido, nossos sinceros agradecimento. 
   No Projeto Hora de Brincar, é organizado momentos em

que as crianças possam brincar e se divertir de maneira
segura e criativa, buscando proporcionar momentos em que

as crianças brinquem não só com os brinquedos, mas
também com brincadeiras infantis, tanto na área interna
como na área externa da Casa Lar, utilizando também

parques e piscinas. Observamos melhor desenvolvimento
psicomotor, autonomia, contato com o lúdico/simbólico,
crescimento pessoal, cooperatividade e liberdade geral. 

A Casa Lar Luz do Caminho agradece ao presidente Adriano
por disponibilizar o espaço do Vila Futebol Clube para

nossas crianças brincarem e terem momentos divertidos.
O Projeto Alimento com Carinho, é coordenado pela
nutricionista Vanessa Meurer Campos, com o apoio do

Vereador Maycon Costa. O intuito do projeto é despertar o
interesse e construir hábitos alimentares saudáveis que

contribuirão para o desenvolvimento das crianças e servirão
de base para uma educação alimentar saudável na vida

adulta. As crianças realizaram um delicioso piquenique com
a nossa querida Nutricionista Vanessa. 

E você quer participar de nossos projetos? 
Para conhecer melhor cada um deles entre em nosso site:

www.casalarluzdocaminho.org ou www.casalar.org
Entre em contato: (048) 3206-1995


