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Páscoa
no L�zinho 

Com a ajuda de pessoas e de empresas que fizeram
 doações, foi possível proporcionar esta experiência 
aos nossos acolhidos:

Coelhinho da páscoa, 
que trazes pra mim? 

----------------- -
Ovos para a garotada toda!



no L�zinho 

No domingo, dia 04/04,
recebemos uma linda coelhinha 
que veio entregar os ovos de 
páscoa.

 A programação feita pela 
pedagoga Lúbia foi bastante lúdica: 

caça aos ovos, recorte de orelhinhas 
de coelho, brincadeiras no gramado 

e pintura.

 Para finalizar, fizemos
um almoço bem completo 
com direito a várias 
sobremesas!
 

Três novos adolescentes 
chegaram a nossa casa.

 
Que tal conhecer um pouco 

mais sobre eles?

Acolhidos
Novos 



Brasília
Pa�eio p�

Deseja contribuir com o desenvolvimento deles? 
Entre em contato conosco! 

Em comemoração ao aniversário 
da capital, nós levamos os acolhidos 
para um passeio!

 Possui bolsa estudo no Serviço Social da Indústria 
(Sesi) e está esperando ser chamado como jovem 

aprendiz no Instituto Ipês. Além disso, A. tem 
 interesse por se desenvolver na construção 

civil e na engenharia! Adora jardinagem 
e gostaria de fazer jiu-jitsu. 

Estuda a 5ªsérie da Educação para Jovens e 
Adultos (EJA) e está em busca de emprego. 

Tem dois interesses principais: futebol e 
informática, área na qual ele 

deseja fazer um curso. 

Está no processo de reintegração com a 
família de Manaus e é um artista! Gosta 

muito de desenhar e adoraria 
fazer um curso nessa área. 



Experiências comunitárias são fundamentais 
para o fortalecimento de identidades!  

cestas basicas
Doamos

Entre 07/04 e 09/04, o Larzinho 
doou 155 cestas básicas a
 instituições, creches e famílias 
em situação de vulnerabilidade.

Eles foram à Esplanada dos Ministérios, 

Praça dos Três Poderes, Palácio da 

Alvorada, Torre de Tv e ao Parque 

da Cidade, onde finalizaram o  

com um piquenique no Parque 

Ana Lídia.

O passeio foi antecedido por estudo 

da cultura, da história e dos 

monumentos da cidade, por meio 

de leituras, pesquisas e desenhos.



Gostaríamos de agradecer a todos(as) 
que colaboram com a nossa casa e com o 

desenvolvimento das nossas crianças!

 A iniciativa partiu do presidente Sylvio: 
após o larzinho receber uma grande 
quantidade de cestas doadas, ele 
decidiu dividi-las e repassar uma parte.

 As doações foram 
entregues  em Santa 
Maria, Sol Nascente, 

Estrutural e em Planaltina.

Compartilhar é somar

Gratidão

Durante o mês, além de outras contribuições, 
recebemos doações de alimentos e olha só onde 

eles foram parar:



Gratidão!
Elas fizeram parte do resgate da

 identidade e da história de vida dos 
acolhidos por meio da descoberta 

de novos sabores, dos gostos 
relembrados e das experiências 

partilhadas. 

Manjar, tortas, bolos, 
pudim, mousse… muitas 

sobremesas diversas! 

O que estamos
Precisando



Gratidão!
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