
 INFORMATIVO 
Fundada em 22 de Maio de 2010 

Nº 49, Ano 7 Abril de 2018 

Razão Social: Casa Lar Luz do Caminho    CNPJ: 12.187.675/0001-70  

Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  /  (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  

Email: casalarluzdocaminho@gmail.com Facebook: /casalarluzdocaminho Site:www.casalarluzdocaminho.org 

Diretora de Comunicação e Marketing: Monique Cristina Gelsleuchter  

           Confira nosso cronograma de eventos: 

 01 à 06/05/2018 — Encontro Beneficente Motorhome Floripa  

 12/05/2018— Mutirão da Casa Lar   

 29 e 30/05/2018— 29° Curso Metodologia Pikler  

 10/06/2018 — Feijoada  

A Casa Lar Luz do Caminho, propôs ao grupo Roda Mundo,  um grupo de 
proprietário de carros de recreação de Santa Catarina, a realização de um 
Encontro Beneficente em Florianópolis no Camping do Parque do Rio 
Vermelho. Depois de algumas conversas com o presidente César, do grupo 
Roda Mundo, e após sua visita em Florianópolis para conhecer a Casa Lar e 
o camping, foi aprovada a proposta da Casa Lar para  a realização do I 
Encontro Beneficente de Motorhome Floripa Luz do Caminho, que será 
realizado nos dias 01 à 06 de maio, a expectativa é de receber em torno de 
100 à 150 veículos, marcando assim o evento.  
O evento irá contar com varias atrações artísticas, culturais e esportivas, 
trilhas, bingo, assim como a culinária com o destaque do jantar açoriano, com 
comidas típicas da ilha de Santa Catarina. 

PROGRAMAÇÃO DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO:  

Preços do Pacote:  
- Associados do Grupo Roda Mundo e de outras associações, respeitando acordo de 
reciprocidade e em dia com a tesouraria - R$ 125,00 por pessoa. 
- Para quem não pertence a nenhuma associação ou esteja inadimplente com a sua 
instituição - R$ 175,00 por pessoa.  
 *O pacote dá direito ao almoço no dia 03/05 e aos jantares do dia 04 e 05/05.  
Preço da diária do Camping durante o evento - R$ 20,00 por pessoa.  
*preço da diária do Camping para os que pretendem chegar antes ou permanecer 
depois do evento - R$ 35,00 por pessoa.  
 

Venha participar de mais este Evento Beneficente! 
 
 
 

Empresa Solidária:  
No dia 25 de março de 2018 foi realizado o “2° Galeto Solidário”, a realização 
do evento somente foi possível pelo espaço cedido pelo Oceania Park Hotel e 
Convention Center – Ingleses – Florianópolis. Agradecemos o apoio e a 
presteza do retorno da equipe no evento beneficente da Casa Lar Luz do 
Caminho. Muito obrigada pelo carinho, as nossas crianças agradecem.  Vocês fazem parte da nossa história. 

Dia 01 Maio terça-feira :   
9h às 18h — Recepção e acomodação dos       

equipamentos 
20h — Bingo—R$ 10,00 a cartela  
            (música ao vivo) 

   Dia 02 Maio quarta-feira : 
14h às 18h —  Bazar da Casa Lar   
19h— Aula livre de dança (Ilha da Dança) 
20h — Bingo—R$ 10,00 a cartela  
            (música ao vivo) 

Dia 03 Maio quinta-feira : 
9h —  Caminhada na praia do Moçambique  
12h — Almoço  
(arroz, macarrão, carne, linguiça na brasa, frango, 
ovo cozido, aipim cozido, purê e saladas) 
14h às 18h —  Bazar da Casa Lar 
19h—Aula de dança para casais (Ilha da Dança) 
20h — Bingo—R$ 10,00 a cartela  
            (música ao vivo) 

Dia 04 Maio sexta-feira : 
9h —  Caminhada na praia do Moçambique  
19h— Apresentação de dança (Ilha da Dança) 
20h — Rodizio de pizzas  
    (Apresentação artística e Banda Rock Zinga) 

Dia 05 Maio sábado : 
9h —  Passeio na Ilha de moto    
9h e 14h — Passeio de Ônibus executivo pelas 
praias (Santinho e Ingleses) e visita a Casa Lar—
R$ 10,00  
20h —  Jantar Dançante Noite Açoriana  
(Apresentação do capitão Jack Sparrow e Banda 
Firewall)  

Dia 06 Maio Domingo : 
Exposição de carros antigos 



 

 

PROJETOS DE INTERVENÇÃO  

O projeto Hora de Brincar promove momentos pré-estruturados com cuidadores da Casa Lar, 
nos quais as Crianças possam aproveitar o Livre Brincar e através das brincadeiras testarem 
habilidades físicas, como correr, pular, subir, descer. O intuito é desenvolver competências motoras 
e aperfeiçoar a linguagem. Junto com o grupo, podem aprimorar princípios como cooperação, 
liderança, noções de regras e limites. E ainda utilizar o brincar como forma de expressão, 
manifestando sentimentos e desprazeres. Como resultados, observamos melhor desenvolvimento 
psicomotor, autonomia, contato com o lúdico/simbólico, crescimento pessoal, cooperatividade e 
liberdade geral. Essa atividade está presente no cotidiano das crianças, sempre que não estão na 
escola/natação/consultas....  

O Projeto Hora de Leitura proporciona momentos de contação de histórias, de forma lúdica, criativa 
e afetuosa. O universo da atividade é provocar a imaginação, fantasia e capacidade de sonhar. Visando 
desenvolver o pensamento cultural, conhecer a diversidade de povos e costumes. Através das histórias 
as crianças também podem se amparar nas vivências dos personagens, e desenvolver assim meios de 
lidar com as próprias experiências e dificuldades do cotidiano. Alguns brinquedos e miniaturas, bem 
como, técnicas são importadas do projeto arteterapia. Os principais resultados observados são, 
ampliação da imaginação, criatividade e repertório cultural. O Projeto pode ainda contribuir para o 
melhor desenvolvimento da oralidade e escrita, além da promoção de crescimento pessoal e 
autoconhecimento. Na atividade será contado contos/mitos/lendas, leem histórias, apresentam livros, 
fazem pequenas apresentações como teatrinho de fantoches e/ou bonecas, usam fantasias, 
brinquedos, instrumentos, visando colocar em prática os objetivos citados anteriormente. 

 

                                                                  

MUTIRÃO NOVA ACRÓPOLE  

 
 No dia 03 de março de 2018 aconteceu o 
Mutirão nas dependências da Casa Lar 
Luz do Caminho. Muitas atividades com 
intuito de revitalização da instituição 
ocorreram dentre elas: pintura da sala de 
atividades das crianças, hall de entrada, 
pintura de camas e berços, grades, 
pintura portas, janelas e armários, troca 
parede do berçário, manutenção do 
telhado e calhas entre outros.  
O sucesso dessa ação somente ocorreu 
pela organização, planejamento e apoio 

do grupo de voluntários da Nova 
Acrópole. A Casa Lar Luz do Caminho 

convida a todos a participarem dos 
próximos mutirões que acontecem todos 

os primeiros sábados de cada mês.  
 

Colabore com a 
causa e ajude na 

manutenção do lar 
das crianças, toda 

ajuda é sempre 
bem vinda.  

 
O próximo 

Mutirão já está 
marcado para dia 

12 de Maio de 
2018.  

Venha participar! 
 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  

 
No dia 13/04 de 2018, tivemos uma tarde de 
contação de história para as crianças, com uma 
convidada pra lá de especial: Lieza Neves, ela é 
atriz e contadora de histórias, da Cia Jogral. 
Tivemos um repertório com histórias criativas e 
divertidas, de narrativas baseada em livro e 
também da tradição oral, passada de contador para 
contador. Além de envolver as crianças em um 
universo da imaginação, a atividade envolveu 
colaboradores e voluntários promovendo maior 
espaço de convívio social e comunitário com as 
crianças. Ao final, aconteceu uma roda de conversa 
com os voluntários tirando dúvidas e buscando 
inspirações para o projeto "Hora de Leitura", que 
engloba não somente a leitura com recurso da 
narrativa do livro, mas também atividades de 
contação de histórias. Essa demanda surgiu dos 
voluntários que buscaram aprimorar suas próprias 
contações. 


