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A pandemia foi um grande
desafio para todos. O
isolamento social, o uso da
máscara, horários reduzidos são
exemplos desses desafios que
tiveram um impacto, ainda
maior, nas crianças e
adolescentes. 

Como o Larzinho proporcionou
para as 22 crianças diversão
durante as férias escolares? 

O desafio é a luta contra o tédio.
A instituição tem um total de 16
crianças e 6 adolescentes, ou
seja, as brincadeiras, os passeios
e as interações são bem
diferentes. 

Era uma vez...
Nas férias do Larzinho

G.C pintando um
lindo arco-íris

No Larzinho tivemos
futebol, desenhos para
pintar, jogos de celular,
cama elástica, pipa e
outras brincadeiras.

R.J, de 15 anos, conta que
sua atividade preferida é
jogar futebol e que é muito
comum jogarem aos finais
de semana.
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N.H brincando no
parquinho do larzinho
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Uma cama elástica foi alugada do
dia 23 ao dia 25 de Janeiro para o
entretenimento das crianças e dos
adolescentes que revezaram o
brinquedo.

Também tivemos uma noite de
pizza proporcionada pela
coordenação e patrocinada pelo
Grupo de Socialização. 

Tanto os cuidadores, quanto as
crianças comeram pizzas doces,
salgadas e refrigerantes nessa noite
especial!                                                               

As crianças
soltando pipa

O arco-íris que a
I.R pintou

Pizza doce da noite
de pizzas

Meninos pulando na
cama elástica alugada



V.A, PO, A.J, O.E lanchando
sanduíche e refrigerante

 A.V. Brincando com a
bola na brinquedoteca

Depois de brincarem muito, o
cansaço chega e a fome
também. As crianças, os
adolescentes e a equipe do
Larzinho se juntam na praça de
alimentação.
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Fora do Larzinho também teve
muita diversão. Os adolescentes
foram ao boliche
acompanhadas de parte da
equipe do Larzinho. 

Já os mais novos, foram a
brinquedoteca que foi alugada
exclusivamente para o Larzinho. 

R.J. Jogando
boliche 

As crianças do Larzinho
na brinquedoteca 
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No início desse mês de Janeiro o Larzinho
investiu em conforto e segurança. Telas
de proteção contra insetos foram
instaladas nas janelas de todos os
cômodos. 

Do Larzinho As reformas



No mês de Janeiro, o último
adolescente tomou sua segunda
dose da vacina contra a COVID-
19. 

No mês de Janeiro de 2022 foi
liberado a vacinação de crianças
de 5 a 11 anos. O Larzinho
organiza, junto ao posto de
saúde, a melhor maneira para
imunizar essas crianças.  

Pra ter diversão 
tem que

ter
saúde
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"No Larzinho nós instituímos
a obrigatoriedade, a todos os
funcionários, as crianças e os
adolescentes de tomarem as
suas vacinas" Diz Sylvio
Petrus, presidente do
Larzinho e completa:
"acreditamos que a vacina é
uma questão de saúde
pública, é o que está
derrotando essa doença! Nós
temos responsabilidades
com todas as nossas
crianças" 



"“acredito que a saúde de
qualidade é um direito de
todos. Fico feliz com a
iniciativa do Larzinho de
cuidar dos seus
trabalhadores. Rotina,
ônibus, família podem
causar desgaste. As
empresas deveriam ver
mais assim os funcionários,
como pessoas, não como
uma máquina” Diz Larissa

A partir de Dezembro de 2021 o
Larzinho começa uma parceria
com a terapeuta integrativa
Larissa Liberato. 

Uma vez por mês a terapeuta
oferece serviços de
massoterapia e auriculoterapia
para os funcionários do larzinho. 

Para o bem estar
Dos funcionários
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Do que precisamos?

Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Fralda
G/GG/XG

Sabão Água
sanitária

Lenços
umedecidos
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Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Você também
pode contribuir
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