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Para onde vão os adolescentes acol-
hidos após completarem 18 anos? A 
resposta é: nos esforçaremos para 
eles estarem com moradia e em-
prego, prontos para iniciar a fase 
adulta com autonomia!

Para  possibilitar essa saída do acol-
himento de maneira saudável e pos-
itiva para todos, é preciso planejar, 
com antecedência, os objetivos do 
futuro egresso, bem como 
prepará-lo para diversos cenários. 

Um dos trabalhos voltados para 
esse objetivo é o Plano de Vida, real-
izado pela assistente social do Larz-
inho com jovens de 17 anos, que está 
sendo estruturado para englobar 
adolescentes a partir dos 14.

O plano consiste em analisar estra-
tegicamente os sonhos, metas, habi-
lidades e dificuldades do acolhido. 
Além disso, ele é instruído a respeito 
das diferentes possibilidades de 
moradia, como se portar em entrev-
istas de emprego, como limpar a 
casa, entre outros ensinamentos.  



Antes mesmo de iniciar o Plano de 
Vida, o Larzinho se mobiliza para 
começar a inserção dos jovens no 
mercado de traballho.

Desde parcerias até doações, são 
feitos esforços para viabilizar 
cursos de capacitação e estágios. 
Neste momento, dois dos nossos ad-
olescentes já estão começando a 
trilhar o caminho da independência. 

P.F, acolhido desde abril, está reali-
zando uma qualificação profissional 
como garcom e auxiliar de cozinha, 
por meio do projeto Centelha, pro-
grama desenvolvido pelo Grupo 
Aconchego que visa ampliar as 
oportunidades profissionais de ado-
lescentes em acolhimento.

A.L, que chegou ao Larzinho na 
mesma época, foi convocado pelo 
Instituto de economia solidária, 
IPÊS, como jovem aprendiz. Está 
atuando no auxílio administrativo e 
juntando dinheiro para seu futuro.
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Acolhidas
Novas 

No início do mês, nós recebemos 
essa dupla de mãe e filha. Acolhidas 
com muito carinho por todos, elas 
foram aguardadas especialmente 
pelo irmão: F.M, de 12 anos, que já 
estava conosco desde abril. 

A notícia boa é que os três vão ser 
reintegrados para a família de 
Manaus ainda esse ano. O Larzinho 
dará todo o apoio e custeará as pas-
sagens aéreas. Sendo assim, ficare-
mos muito gratos caso você possa 
contribuir com essa missão. Entre 
em contato conosco, vamos trans-
formar a doação em um reencontro 
familiar!

Pela primeira vez, o Larzinho rece-
beu uma adolescente prestes a com-
pletar 18 anos. A jovem atingirá a 
maioridade no próximo mês, mas 
iremos estender seu acolhimento 
para dar um suporte maior. Ela está 
em busca de um supletivo estudantil 
e seu sonho é conseguir uma opor-
tunidade no futebol, sua paixão. 
Vamos nos unir para apoiá-la?

Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá 
bom demaaais... Esse é o trecho de 
música junina que melhor define o 
que foi a experiência do Arraiá no 
Larzin, sô!

A festa ocorreu somente para os 
funcionários e acolhidos, sem abrir 
ao público externo. Com toda a 
segurança necessária, proporciona-
mos a todos uma rica experiência 
cultural!

�raia do  
Larzin

I.R, 16 anos e
 A.G, 4 meses

P.L, 17 anos
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Visita de  
Integração

Canjica, pamonha, cachorro 
quente, maçã do amor... Espetinho, 
pipoca, arroz carreteiro e curau. 
Espia só como esse cardápio foi 
fenomenal. 

Mais do que diversão e comilança, a 
experiência do Arraiá possibilitou às 
crianças e aos adolescentes ampliar 
conhecimento, aflorar gostos e 
aproveitar o ambiente diferenciado.  

Além das comidas típicas, os jogos, 
os brinquedos e a quadrilha trouxe-
ram o clima junino para o Larzinho 
no fim de tarde de sexta-feira, 18 de 
junho. 

Nós contamos com as doações e 
com o esforço dos funcionários para 
porporcionar momentos como esse, 
que com certeza ficarão marcados 
na história dos acolhidos! 

No dia 15 de junho, o Larzinho rece-
beu a visita da gerente de acolhi-
mento do Distrito Federal, Brígida 
Freitas, e da nova gestora de con-
trato da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, Camila Gabriel.

+



Macarrão
Noite do 

Além de apresentar a Camila, que 
será nossa gestora e do Aconchego, 
o intuito da reunião foi mostrar as 
instalações do abrigo e compartil-
har o histórico da nossa instituição.

É sempre bom poder trocar 
experiências, já que melhorar a 
qualidade do acolhimento deve ser 
sempre o objetivo de todos da área. Você gostaria de conhecer os difer-

entes tipos de abrigo? E como fun-
ciona o acolhimento de crianças e de 
adolescentes no DF? Então se prepa-
ra, pois a Brígida e a Camila vão 
participar de uma live no Instagram 
do Larzinho (@larzinhochicoxavier) 
no dia 24 de julho. Esperamos você!

Ummm... Tá sentindo esse cheirinho 
de... Macarronada? Pois é, na 
terça-feira (29), tivemos um jantar 
especial.

É um desafio proporcionar experiên-
cias diversas no ambiente de acolhi-
mento, ainda mais em tempos de 
pandemia. Reinventar é o segredo: 
transformamos o refeitório em uma 
experiência italiana!



O que estamos
Precisando

Havia duas opções de molho, 
branco e bolonhesa, e diversos itens 
para compor o prato de macarrão: 
azeitona, milho, calabresa, queijo... 

Porém, antes da comida, foi hora de 
bater colher! Isso mesmo, nossos 
acolhidos adaptaram a típica dança 
italiana "Tarantella", criando sons 
no ritmo da música. 

Um simples jantar durante a 
semana se transformou em uma 
viagem cheia de sabor. Acolher 
também é criar e imaginar!

Café              carne                 leite                feijão

arroz              óleo              frango      sabão glicerinado
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Que tal doar?
PIX
BANCO DO BRASIL
telefone: 61 982662713
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Agência: 2912-2
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