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No início do mês de agosto, as aulas 
das escolas públicas do DF retor-
naram presencialmente, tanto da 
educação infantil quanto do ensino 
fundamental; e no dia 23, abrange-
ram os alunos de ensino médio. 

Sendo assim, os profissionais do 
Larzinho e os acolhidos precisaram 
se adaptar a nova rotina! Aqui em 
nossa casa, há crianças e adoles-
centes em diferentes séries e escolas 
do DF, o que significa uma logística 
complexa de levar e buscar, bem 
como de horário de estudo e acom-
panhamento pedagógico. 

Além do ajuste no dia a dia do mo-
torista e da pedagoga, precisamos 
reforçar o cuidado com a saúde e a 
higiene devido à pandemia. Cumprir 
os protocolos é importante para a  
saúde individual e para convívio  co-
letivo, uma vez que há, atualmente, 
17 acolhidos morando no Larzinho. 

Volta as aulas  
Presenciais!

 `   



A.J, de 12 anos, contou que está ani-
mada e preferindo ir à escola. Após  
tanto tempo de aulas à distância,  
voltar a sair foi importante para  
diversificar as vivências escolares, 
desde que com todo o cuidado  
necessário. 

Para oproveitar a nova realidade, 
nós conseguimos reformar a sala de 
estudo com o dinheiro que recebe�
mos do Grupo de Socialização Larz-
inho Chico Xavier, composto por 
voluntários que atuam conosco há 
21 anos. 

As mesas antigas, já descascadas, 
foram trocadas por mesas novas e 
padronizadas. O espaço utilizado 
para estudo e uso de computadores 
agora está mais confortável e práti�
co!

Vaquinha p�a 
Reforma

O espaço do Larzinho não é o 
mesmo desde sempre… Ao longo 
dos anos, nossa casa passou por 
diversas mudanças para melhorar 
cada vez mais a qualidade do acol-
himento. 

Sendo assim, chegou a hora de fazer 
uma nova reforma com um objetivo 
importante: tornar os nossos 
espaços mais acessíveis e seguros 
para todos.



 27 de agosto foi o dia de celebrar os 
profissionais da psicologia. O Larz-
inho parabeniza a todos(as) os(as) 
piscólogos(as) responsáveis pelo 
cuidado com a saúde mental e com 
os sentimentos das pessoas!

Com o objetivo de reforçar a im-
portância desse trabalho nos 
abrigos, nós realizamos uma 
entrevista com a Juliana, psicóloga 
do Larzinho há 10 anos: 

Pensando nisso, estamos com três 
necessidades específicas: colocar 
cobertura e fazer uma rampa de 
acesso entre as duas casas, refor-
mar o banheiro que está inutilizado 
para ser acessível a pessoas com 
deficiências e necessidades espe-
ciais e, por fim, emborrachar o piso 
e trocar a pintura dos brinquedos do 
parquinho.

Nós abrimos uma vaquinha virtual, 
que pode ser acessada direto em 
vaka.me/2312508 ou por este QR 
Code ao lado. Que tal nos ajudar 
divulgando a iniciativa para alca-
nçarmos mais pessoas? E, se puder, 
doe, para juntos garantirmos a 
proteção dos acolhidos e atender-
mos a todas as necessidades! 

Dia do(a) 
Psicólogo(a)!



Lanche da t�de

1- Por que é fundamental o atendimento 
psicólogico com crianças e adolescentes 
que estão em abrigos?

"Ele ajuda a fortalecer vínculos, a entender 
questões complexas e a tornar o acolhi-
mento mais fácil e benéfico. Além disso, é 
possível compreender e traduzir os senti-
mentos e desejos deles para a  família, a 
instituição e a justiça."

2- Como é a dinâmica do seu trabalho com 
os acolhidos do Larzinho?

"Eu busco trabalhar a expressão dos sen-
timentos por meio da conversa, da brinca-
deira e de trabalhos lúdicos. Os atendi-
mentos são feitos quase toda semana, e 
criança e o adolescente continuam em 
acompanhamento durante 6 meses após a 
reintegração familiar ou a maioridade, 
exceto casos de adoção. 

3- Qual o maior aprendizado que você 
teve durante esses 10 anos na instituição? 

"São muitos aprendizados. Mas acredito 
que dois grandes aprendizados foram a 
valorização da estrutura familiar e a sen-
sibilidade para ver o outro lado de muitas 
realidades."

Muito obrigado por ser tão carinho-
sa e empenhada em proporcionar 
uma realidade de amor e de felici-
dade para tantas crianças e adoles-
centes, Ju! 

Um dos desafios do acolhimento é 
conseguir diversificar a rotina de 
alimentação. A gente se preocupa 
em fornecer, diariamente, alimentos 
gostosos e saudáveis para os 
nossos acolhidos, mas, muitas 
vezes, é difícil não cair na repetição, 
tanto pela disponibilidade de 
comida quanto pela padronização, 
que também é necessária.

Para tentar melhorar esse cenário, 
nós resolvemos fazer, toda 
terça-feira, uma tarde de lanche 
especial, com salgados e doces dif-
erentes. Os dois primeiros dias 
tiveram pão pizza e esfirra de 
carne! 

Especial



Em busca de 
Doações

Carnes

As crianças e os adolescentes estão 
adorando as novas delícias. Se você 
quiser fazer parte desse momento, 
sua ajuda é bem-vinda! 

Como metade dos nosso custos é 
garantida por meio de doações, 
iniciativas como essa conseguem se 
manter pelo apoio de vocês. Entre 
em contato conosco, se quiser con-
tribuir financeiramente ou com os 
alimentos! 

Farinha 
de trigo

Frutas Desinfetante Água 
sanitária

Sabão 
em barra

Sabão 
em pó 

Calça jeans
feminina

(38,40,42)

Tênis
masculino

(42,43)

Calça jeans
masculina
(40,42,44)

Rodo Televisão Bicicleta
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