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Integrando
à sociedade
A integração dos acolhidos na
sociedade sempre foi uma das
preocupações da equipe do
Larzinho.
A inclusão social é um fator
extremamente importante para o
desenvolvimento
pessoal
e
comunitário. Além da presença
nas escolas públicas no Núcleo
Bandeirante e no Guará, o
Larzinho incentiva os acolhidos,
principalmente os adolescentes a
participarem
de
eventos,,
passeios e atividades fora da
instituição.
O Larzinho valoriza muito as
atividades feitas no período
contrário à escola. Judô, artes
circenses e o teatro são
atividades
realizadas
no
contraturno e ajudam muito no
desenvolvimento motor e social.

O Projeto Irmão Mais Velho e a
visitação de domingo também
são ações que desenvolvem o
aspecto social dos acolhidos.
Alguns
adolescentes
do
Larzinho
tiveram
uma
programação
fora
da
instituição, acompanhados de
uma educadora social.
P.F e R.N foram ao show de funk
do MC Paiva no dia 19/06/2022
"foi
muito
legal,
show
especialmente para menores de
idade. Não tinha bebidas nem
nada do tipo" comenta P.F
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R.J e L.M também tiveram
uma
programação
especial,
fizeram
um
passeio de bicicleta no
parque ecológico do guará.
Já a adolescente A.J foi ao
Park Shopping passear
junto à educadora social.

Acesse o estatuto da criança do
adolescente para saber mais
sobre convivência comunitária
https://b5888e2e-8011-47a090a08490a8394d48.usrfiles.com/ugd/b
5888e_ad3fbb0e1e614c60b3785a
e2cde32230.pdf

Muitos anos de vida...
Nesse mês o Larzinho teve a
alegria
de
comemorar
3
aniversários.
No dia 06/06 o J.V comemorou 9
anos de idade.
No dia 08/06 o P.F fez 18 anos.
Com
moradia
e
emprego
garantido, seu desligamento será
feito em breve.
Os gêmeos J.H e o L.P celebraram
3 anos.
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Você pode nos ajudar nesses
aniversário, seja com um
bolo, sucos ou financiando a
comemoração.

No mês de Julho teremos 3
aniversários.
Entre
em
contato conosco para saber
mais detalhes.

Reintegração do
E.F.
Para o Larzinho é sempre
uma alegria quando há
uma reintegração.

O Larzinho tem certeza
que E.F na sua nova família
será muito feliz vivendo
num ambiente de amor e
se tornará um cidadão
exemplar.

O E.F, de 2 anos, passou 7
meses
como
nosso
acolhido e no dia 16/06 foi
para casa do seu tio.

Festa junina
CAIC

O colégio CAIC, colégio público no Núcleo
Bandeirante, fez a sua festa junina e o Larzinho
fez questão das crianças participarem com
roupas típicas e se divertiram muito.
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Preparando para a vida
O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) preconiza
que o acolhido deve ser
desligado da intituição de
acolhimento ao completar 18
anos.

O Larzinho também busca
uma moradia para que ele
possa ter dignidade e
segurança na vida adulta.

A nossa instituição sempre
incentiva os adolescentes a
entrarem no marcado de
trabalho para quando saírem
terem uma fonte de renda
garantida.

Novo espaço de
convivência
O Larzinho investiu em mais
um espaço que servirá para
encontros da diretoria, visitas
autorizadas,
reuniões
e
atividades lúdicas com os
acolhidos.

https://video.wixstatic.com
/video/b5888e_4703e5656
1334c03a1f0021f9242cb17/4
80p/mp4/file.mp4

Confira o vídeo conhecendo o
novo espaço:
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Urgente:

Detergente
Líquido

Sabonete

Frango

Creme de
pentear

Shampoo

Sabão em
barra

Sabão em pó

Desodorante

Lenço
umedecido

Escova infantil

Óleo de soja

Carne
vermelha
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Você também
p o d e c o n trib uir

Carne
vermelha

Frango

Manteiga

Óleo de
soja

QR code PIX caixa
econômica

Açúcar

Farinha de
mandioca

Polvilho

Achocolatado
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