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O Larzinho tem uma política de 
acolhimento que visa dar a 
melhor qualidade de vida 
possível para as crianças, 
cuidadores e trabalhadores do 
escritório. 

A criação de rampas de acesso, 
cobertura ligando as entradas 
de cada casa e um banheiro 
para portadores de 
necessidades especiais foram 
algumas das obras que o 
Larzinho  fez.

O objetivo desse grande 
investimento é para 
acolhermos, também, crianças 
com dificuldades  de locomoção e 
dar melhores condições a elas.

Para melhor acolher
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temos que incluir

Banheiro acessível a 
todos 

"Nós recebemos, 
anteriormente, crianças e 
adolescentes cadeirantes. 
Tivemos grandes 
dificuldades, tivemos um 
aprendizado da 
importância de melhorar 
nossa estrutura e dar 
qualidade para essas 
crianças com deficiência" 
enfatiza Sylvio Petrus, 
presidente do Larzinho.



Treinamento do
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Rampas ligando 
todas as entradas

Cobertura sobre a 
rampa de acesso 

Carinho
O Larzinho iniciou no dia 22/02  
capacitações que se estenderá durante
o ano. O objetivo é qualificar os 
cuidadores criando um ambiente de 
empatia entre os funcionários e as 
crianças.

A primeira dinâmica teve como objetivo 
melhorar a interação  e o fortalecimento 
emocional da equipe para que todos 
estejam preparados para dar um 
atendimento de qualidade para as
crianças.



Por recomendação do 
ECA (estatuto da criança 
e do adolescente) o Larzinho 
tem a política interna de 
fazer o máximo possível 
para a reintegração dos 
acolhidos. 
Ficamos muito felizes que 
no caso da E.L de 12 anos e da 
I.R. de 4 anos, nós 
conseguimos cumprir esse 
objetivo após 3 meses 
acolhidas no Larzinho.
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Do acolhimento
A reintegração

E.L. com o E.N
no colo

I.R com seu sorriso e o 
balão nas brincadeiras



Nina
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A mascote do Larzinho é 
muito querida pelas 21 crianças. 
Desde que chegou espalha 
alegria e interage muito bem 
com as crianças. 

O sucesso do
Instagram

Além disso, os 
acolhidos aprendem a 
cuidar dos animais, dar 
carinho e se sentem bem 
com a Nina por perto.

o caso das
bicicletas

Uma das formas que o 
Larzinho encontrou 
de estimular  a 
independência dos 
adolescentes foi o uso da 
bicicleta como meio de 
transporte. Mas existia 
um problema...

As bicicletas que tínhamos 
já não estavam 
servindo, estavam 
pequenas e algumas 
quebradas, mas fomos a 
procura de outras mais 
novas.
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Mais do que 
aulas, educação

No dia 14 de fevereiro, 
voltaram às aulas nas 
escolas do Distrtito Federal e
o Larzinho preparou 
cada criança para esse 
dia especial.

A nossa pedagoga montou 
para todas as crianças um 
kit de material escolar. 
Essa ação foi possível 
graças as doações feitas 
para nós. 

Pedimos nas redes sociais 
do Larzinho e nossos 
generosos seguidores 
abraçaram a causa e já 
recebemos 4 bicicletas. 
Você também pode nos 
ajudar!!!

A antiga bicicleta 
do Larzinho

Uma das bicicletas 
doadas
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O Larzinho acredita que a 
educação não se limita 
apenas a escola, por isso

as
no

incentivamos muito 
atividades feitas 
contraturno  da escola. 

Uma oportunidade foi dada 
pela AGINOC no Projeto Viver 
Infância e Adolescência com 
Esporte e Arte que oferece 
judô, artes circenses, teatro e 
ginástica artística.

Começará no próximo mês 
a terapia Thetahealing, 
grratuitamente,  para 
os funcionários do 
Larzinho.   

Uma nova forma de 
agradecimento  
aos doadores começará 
a ser desenvolvida 
pelas crianças no mês de 
Março. 



Desinfetante

Do que precisamos

Xarope de guaco Manteiga

Açúcar Sabão

Rodo grande
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Fralda G Sabão em pó

Desodorante

Chinelo de borracha 
35/36

Urgente:

?



Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Você também
pode contribuir
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