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Confira nosso cronograma :

17/08- Curso Metodologia Pikler

27/07  - 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 
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A diretora de eventos da Casa Lar
Luz do Caminho, Neuza Passos dos
Santos esteve presente no evento
“Happy hour com negócios para
mulheres”, realizado no dia 26 de
junho na Estética Bruna Bambini nos
Ingleses, o ingresso era uma a
doação de fraldas ou produtos de
higiene, doados para a Casa Lar. O
evento teve o objetivo de promover a
troca de informações e experiências.

O curso 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, 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. Com o curso o candidato ao
trabalho voluntário já poderá iniciar no projeto que ele se vincular no final do curso.

 
 Inscrição abertas no site WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG

Após preenchida enviar o comprovante de pagamento para o
e-mail : financeiro@casalarluzdocaminho.org

34º CURSO DE FORMAÇÃO PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA PIKLER

Happy hour com negócios para mulheres
No sábado, dia 22 de junho foi o dia de visita do grupo Gaviões Mirins e
Gaviões da Ilha. O grupo de escoteiros foi recebido pelas diretoras da
Casa Lar Luz do Caminho Neuza Passos dos Santos e Maria Lúcia
Almeida Silva. Foi interessante a troca de experiências e aprendizagens,
adultos e crianças ficaram encantados e faziam muitas perguntas. O
grupo foi conhecer melhor a casa e fizeram entrega de doações de
produtos de higiene infantil. Muito obrigada pelo carinho e atenção! 

visita grupo escoteiro

Doações recebidas pelo Projeto
Terapias Integrativas, desenvolvido
na Escola Prof. Herondina
Medeiros Zeferino nos Ingleses. 
As doações são recebidas em troca
das terapias. ❤ 

A Casa Lar Luz do Caminho
agradece as doações recebidas. 

projeto Terapias Integrativas



F U N D A D A  E M  2 2  D E  M A I O  D E  2 0 1 0    

ABRIL   2019 

Feijoada beneficente
A fim de divulgar o trabalho da Casa Lar e ampliar o engajamento da comunidade ao projeto de acolhimento das crianças, promovemos neste mês de junho a
"Feijoada Beneficente". O evento foi realizado no dia 16 de Junho de 2019, no Vila Futebol Clube, localizado nos Ingleses. O  evento "Feijoada Beneficente" deste
ano contou com a presença de mais de 200 convidados que vieram prestigiar, com seus familiares e almoçar uma deliciosa feijoada preparada pelos voluntários.
Agradecemos aos nossos patrocinadores e aproveitamos para também agradecer imensamente aos mais de 55 voluntários que trabalharam no dia do evento. Sem
o apoio e colaboração este evento não poderia ter sido realizado. O evento tinha por objetivo arrecadar recursos para a manutenção e pagamento dos funcionários
da Casa Lar Luz do Caminho, que tem como objetivo acolher crianças e adolescentes 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


