LARZINHO
CHICO XAVIER
ACOLHER E CUIDAR SÃO NOSSAS MISSÕES COMO EDUCADORES

7° NEWSLETTER DO LARZINHO CHICO XAVIER - JUNHO 2020 ➤

CONTATOS
@LARZINHOCHICOXAVIER
LARZINHO CHICO XAVIER

(61) 98266-2713
(61) 3386-0460
LARZINHO@LARZINHOCHICOXAVIER.ORG.BR

Os últimos meses têm sido bastante difíceis para todos. O mundo praticamente estacionou e
todos precisaram se adaptar com tantas mudanças. No Larzinho não foi diferente, além das
adaptações na parte técnica, escalas de funcionários, higiene e cuidados, toda equipe precisou se
unir e montar uma força tarefa para que o aprendizado de nossas crianças não fosse
prejudicado. E a Tia Lubia, psicopedagoga do Larzinho, não só encontrou meios para manter uma
rotina de estudos adequada, como fez com que isso acontecesse de forma divertida, interativa e
saudável.
Todas as atividades são escolhidas com bastante cuidado e carinho, dividas em diversos grupos
separados por faixa etária. O cronograma é separado entre atividades escolares, enviadas pelas
escolas via plataformas online, horários para assistir vídeo aulas e também atividades lúdicas - essas,
sem sombra de dúvida, são as preferidas da garotada. Entre as atividades, temos o caça tesouro,
montagem de colar com macarrão, atividades sensoriais com uso de farinhas e a pintura de
telas. As crianças, junto aos cuidadores e a Tia Lubia, montaram a "sala lúdica". Nesse espaço
acontecem as leituras e o trabalho com material dourado, esse que auxilia no aprendizado da
matemática.
É um local especial para a criatividade e o desenvolvimento da coordenação motora fina, da
arte, do escutar, da leitura, da experiência com atividades estimuladoras e divertidas que trabalham
diversas áreas do cérebro como a aprendizagem, paciência, colaboração, concentração e
organização. Para educadores e filósofos, as atividades lúdicas, além de ensinar e auxiliar na
alfabetização, oferecem desafogo de dificuldades emocionais e comportamentos
agressivos, fortalecendo a confiança e autoestima. Confira nas fotos abaixo!

GALERIA
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PÍLULAS
Além do cuidado com a aprendizagem e
desenvolvimento das crianças que estão conosco na
instituição, não podaríamos esquecer das nossas
crianças que estão em ressocialização, ou seja, ficam
durante um período sob cuidados de seus familiares.
Para essas crianças, a equipe do Larzinho desenvolveu
diversas atividades e orientação para que fossem feitas
junto aos pais.

E além de receber, também doamos. O Larzinho
colaborou com a iniciativa da Tia Rayane, que é a
nossa assistente social. Foram distribuídos o total de
50 marmitas pra moradores de rua da Ceilândia/DF. O
Larzinho doou os legumes, para montagem das
quentinhas.

PÍLULAS
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E no mês de maio temos aquele dia especial que é
dedicado a pessoas muito mais que especiais, o dia
das mães!
Realizamos uma comemoração interna com
apresentações e homenagens das nossas crianças,
em que foi servida uma deliciosa feijoada!
Obrigado a todos os que se dedicaram com tanto
carinho ara esta comemoração!

DIA DAS MÃES
AINDA SOBRE O DIA DAS MÃES

Recebemos a visita da enfermeira, Cleidimar Lopes de Souza, que atua no hospital
de Santa Maria/DF. A profissional ministrou de forma bastante didática um curso com a
temática "contágio e prevenção no cenário do COVID-19". Foi enriquecedor.
Agradecemos a Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS).
A ABCS é a empresa responsável em articular em
vários setores para as demandas dos produtores de
suínos do país. Na última semana ABCS doou para
nossa instituição 160 kg de carne suína e kits com
brindes para todos da equipe do Larzinho Chico
Xavier.

AJUDE O LARZINHO
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Lembrando que a campanha para a compra da nossa van escolar ainda está
acontecendo e precisa de você, doe, compartilhe e ajude nossas crianças com
transporte mais seguro. Contamos também com sua doação para mantermos a qualidade
da alimentação e cuidados dos 22 acolhidos.
-Alimentos básicos

- sabonete;
- álcool em gel e liquido 70%;
- água sanitária;
- sabão em pó;
- creme de pentear;
- Shampoo; condicionador;
- desinfetante;
- sacos de lixo;
-carne vermelha, frango e verduras;
Leite em pó Nan 1 Zero Lactose, para uma bebê que esta sob nossos cuidados.

Desenho feito por , I., de 11 anos,
que está conosco há cinco meses, em
homenagem aos amigos do Larzinho.
Agradecemos de coração às pessoas
que nos ajudam, mesmo neste
momento de tanta dificuldade!
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COLABORADORES...
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