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Preparando 
para o futur0

O Larzinho incentiva todos os 
 acolhidos com mais de 14 anos a
pensar no futuro e começar a se
desenvolver tanto
profissionalmente, quanto
psicologicamente.

O Larzinho sempre busca envolver
os adolescentes no mercado de
trabalho. O Jovem Candango, do
GDF, projetos de desenvolvimento
pessoal como o projeto PIPA, do
Instituto Aconchego são algumas
formas de inserir esses jovens para
um futuro independente.

Hoje abrigamos 5 adolescentes,
sendo que 4 delas já trabalham e
buscamos constantemente um
emprego para a A.J. 

Os jovens trabalhadores atuam em
instituições como a Fundação de
Ensino e Pesquisa em Ciências de
Saúde (FEPECS), o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS) e a administração da
Candangolândia (DF).

R.J assistindo o curso de
preparação para seu novo
emprego.

O R.J, de 16 anos, foi
contratado no mês de agosto
para o seu primeiro emprego.
Até então ele está se
dedicando ao curso
preparatório obrigatório com
duração de um mês. 

A V.A e sua irmã O.E
trabalham na administração
da Candangolândia e no
CRAS, respectivamente. As
irmãs são acolhidas que
vieram refugiadas da
Venezuela e percebemos um
excelente desenvolvimento.



É orientado às instituições
incentivarem a autonomia de
todos os adolescentes. O
emprego é uma forma de ajudá-
los com isso. 
Comenta Juliana Bessa,
psicóloga da instituição.

Todos os acolhidos retornaram à
escola para mais um semestre letivo.
O Larzinho cobra muito a presença
de cada um na escola e em
atividades extracurriculares, pois
acreditamos no desenvolvimento
integral. 
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Volta às aulas

O R.N conseguiu seu
primeiro emprego na
FEPECS. Notamos uma
grande evolução na
maturidade desde seu
começo.

Dia do psicólogo
O Larzinho tem orgulho de ter a
Juliana Bessa como psicóloga. Seu
trabalho é fundamental para o 
 desenvolvimento integral de cada
acolhido.
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Aniversariantes
do mês

O mês de agosto foi repleto de
alegrias. Três acolhidos do
Larzinho comemoraram mais um
ano de vida. 

A A.J fez 14 anos no dia 05/08.
Ela é uma acolhida com
deficiência intelectual (D.I.) e
desde de que foi acolhida em
2019 pudemos ver seu progresso. 

E.C completou 4 anos no dia
12/08. Ele está conosco desde
julho de 2022, chegou junto
com seus dois irmãos e já se
enturmaram muito bem com
a equipe e as outras
crianças. 

Comemoração da A.J no escritório
da equipe técnica, lugar favorito
dela no Larzinho. 

Toda instituição de acolhimento
deve ter um psicólogo e um
assistente social segundo o
Estatuto da Criança e do
Adolescente. O Larzinho
também incluiu uma pedagoga
em sua equipe técnica .



Voluntários em ação
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No dia 28 de agosto é
comemorado o Dia Nacional
do Voluntariado e o Larzinho
agradece e incentiva todos
que desejam se voluntariar. 

No trabalho voluntário, cada
pessoa contribui na medida de
suas possibilidades e com o
tempo livre de que dispõe. No
Larzinho você pode participr
de 4 formas: na cozinha, na
jardinagem, no bazar e no
transporte.

Galeria

C.J fez 2 anos no dia 25/08.
Ele é filho de uma das
acolhidas  e está conosco
desde seus primeiros meses
de vida.

Adriano é voluntário e nos
ajuda na cozinha todas as
terças feiras.
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Do que precisamos

Desinfetante Sabão em
barra

Amaciante Bombril

Xarope
para gripe
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Papel 
Higiênico

Margarina

Sabão em pó

Urgente:

?

Água
sanitária

Polvilho BiscoitosCafé Fralda
G/XG



Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Você também
pode contribuir
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QR code PIX caixa
econômica


