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Confira nosso cronograma :

31/08  - mutirão

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 
 

curso princípios da metodologia pikler  
No dia 17 de Agosto, tivemos a 34º edição do Curso de Formação Princípios da
Metodologia de Pikler. O curso foi ministrado pelo Prof Dr. Mauricio Aurélio dos Santos,
que faz uma apresentação da Casa Lar e aborda 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, ele explica que os espaços são organizados, com os
brinquedos da metodologia, proporcionando aos bebês que possam se movimentar com
liberdade desde muito cedo, o que proporciona maior autonomia à criança, que conquista
cada posição por si mesma na medida em que é capaz de manter sua postura e melhor
desenvolvimento motor.  Com este curso o candidato ao trabalho voluntário já poderá
iniciar no projeto que ele se interessar no final do curso, ou para ser funcionário da Casa
Lar, temos como pré requisito para o processo seletivo, a participação no curso e
conhecimento sobre a metodologia aplicada pela Casa Lar.

Ateliê de Arte, Costura e Artesanato
No dia 08/08, nove meses depois da inauguração do Ateliê de Arte, Costura e Artesanato da
Casa Lar Luz do Caminho a equipe se reuniu mais uma vez em planejamento para novas
fases do trabalho. O Ateliê têm uma produção de excelente qualidade, com planos para
ampliar o atendimento aos lojistas e a venda nas feiras de artesanato, conquistar um trailer
para oferecer os produtos nas festas e ampliar a oferta de cursos. Em agosto teve início o
curso de Bordado em ponto cruz, com a professora Daniela Onça, que possui 25 anos de
experiência. O Ateliê faz parte do Projeto Autonomia, que visa buscar alternativas de
manutenção da Instituição, que acolhe Crianças em situação de risco ou vulnerabilidade
social e/ou vítimas de violência. Faz parte das ações já em desenvolvimento o Brechó
Solidário, que atende de 2.800 a 3.200 pessoas por mês, vendendo produtos a preços
populares. O brechó foi inaugurado em março de 2017, o Ateliê em novembro de 2018 e
para 2019 pretendemos inaugurar a Padaria & Café Pão de Amor, que vai atender a
comunidade com pães caseiros, receber clientes para um delicioso café da tarde e atender
as necessidades da Casa Lar.

Empresa Solidária: NEGO D´ÁGUA  Fone: (48) 3269-3501 
A empresa Distribuidores de Água é parceira da Casa Lar Luz do Caminho e
contribui com seus serviços. Realiza o fornecimento e trocas de bombonas de
águas diariamente para a Casa Lar Luz do Caminho.  Agradecemos o apoio e
parceria. Gratidão!  
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Projeto Passear é Alegria!

corte de cabelos Salão Decks.
Quando desejamos fazer o bem, as possibilidades surgem em nosso caminho. As crianças da Casa Lar foram
atendidos pelo salão DECKS, oferecendo o corte de cabelo gratuito. Foi uma grande festa! Expressamos nossa
gratidão a toda a equipe do Salão Decks, desejando que essa amizade e parceria seja positiva e duradoura. 

  Facebook: https://www.facebook.com/DECKSBarbearia/
Rua Três Marias 553 Ingleses - Florianópolis

arraiá da casa lar luz do caminho

No mês de julho, o projeto Hora de Brincar proporcionou muita brincadeira e diversão no espaço
concedido pelo nosso parceiro do Villa Futebol Clube. As crianças, através do brincar, tiveram
muitos momentos de aprendizado e descobertas. O espaço comunitário propiciou a interação
com outras crianças, assegurando a convivência e interação social. É importante que a criança
sinta e vivencie novos espaços de lazer, para serem explorados, possibilitando a criança
descobertas e o enfrentamento a novos desafios. 

Muito obrigada ao clube Villa Futebol pela parceria. 
 

Proporcionar momentos de alegria e diversão de forma tranquila e
segura, através de passeios, buscando a convivência comunitária e o
conhecimento cultural, sendo um adulto por Criança em cada passeio. 
 No projeto Passear é Alegria, nossas crianças passearam no Floripa
Shopping, curtiram muitas brincadeiras na festa julina da comunidade, e
a diversão da festinha de aniversário dos filhos, Felipe e Ana Beatriz da
Silva, da nossa querida Valquíria Niceia da Silva, voluntária do Brechó
da Casa Lar Luz do Caminho.
Obrigada a todos que colaboram para esses momentos de diversão e

interação das crianças da Casa Lar Luz do Caminho. 
 
 

  Uai, nosso arraiá foi bom “dimais”, sô!! Todos da Casa Lar
adoram uma festa, os funcionários e voluntários da casa
organizaram um arraiá maravilhoso para as crianças, com
pratos típicos, brincadeiras e quadrilhas para dançar. 
Esses momentos são oportunidades de olhar para eles e
fazê-los se sentirem amados, especiais e importantes. 
Nosso agradecimento a todos que fazem parte da família
Casa Lar Luz do Caminho que curtiram a festa e contribuíram
para este momento. As crianças deixaram as suas marcas
com as bandeirinhas de papel e todos se divertiram muito!

Projeto Hora de Brincar!


