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crianças é reforçada
com a contratação de
mais uma pedagoga
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Resultao do sorteio do Mob 0km
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Felizes são aqueles que,
por onde passam,
deixam sementes de

amor, de bondade e de afeto.
Divaldo Franco

editorial

I

niciamos o ano da Esperança! 2021 chega com a luz que tanto procurávamos:
a vacina contra a Covid19.

Estamos passando por esta pandemia
cuidando de nossos acolhidos ainda com
mais dedicação. Se está difícil este tempo
para nós, imagina para as crianças e adolescentes!!
Mas, como eu gostaria de ser criança
também. Nossos “pequenos” conseguiram estudar à distância pela primeira vez,
criaram novas brincadeiras, descobriram
habilidades, aprofundaram o vínculo entre elas e venceram mais uma vez. Aliás,
muitas delas, fazem isso desde que nasceram. São corajosas! Nós, os adultos, temos
aprendido todos os dias com elas a vencer
o medo e acreditar que tudo passa.
Enquanto isso, mandamos estas notícias
para vocês não sentirem tanto a distância
que ainda é necessária para protegermos
os moradores do Nosso Lar.
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CONHEÇA O NOSSO LAR

S

ociedade Cristã Maria e Jesus “Nosso
Lar” é uma entidade de acolhimento que
abriga 30 crianças em medida de proteção. Tem por objetivo acolher crianças em
situação de risco e vulnerabilidade.
O Nosso Lar é condecorado pela Vara de
Infância e da Juventude do DF e é mantido
por parcerias e doações. Além desta estrutura, temos duas casas de hospedagem destinadas a acolher crianças de 0 a 12 anos e a sua
acompanhante, que tenham sido encaminhadas pela rede de saúde de suas cidades para
tratamento na rede hospitalar no DF.
A nossa meta é garantir atendimento humanizado a estas crianças e suas acompanhantes, oferecendo acolhimento, orientação
e assistência social, psicopedagógica, médica
e odontológica.

Em função da pandemia, o Nosso Lar se
mantem em quarentena desde março de
2020; atendendo, assim, as determinações do
Governo do Distrito Federal e as orientações
e boas práticas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Desta forma,
todas as visitas, assim como o trabalho com
voluntários, estão suspensas até que a situação normalize.
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Projeto Gol

(trans)formando
Vidas

E

m parceria com o Projeto Gol – Transformando Vidas, as crianças do Abrigo
Nosso Lar começam, em maio, uma
nova experiência esportiva. Agora, além do
futsal, serão oferecidas, por meio do Projeto,
aulas de judô. Desta forma, a administração
está de portas abertas para o recebimento
de quimonos, novos ou usados, em forma de
doação para nossos atletas.
SOBRE O PROJETO - O Projeto Gol, transformando vidas, nasceu na VIJ/DF, com o ob-

jetivo de levar esporte a crianças
em vulnerabilidade social. Deiza
Leite, a coordenadora, juntou
amigos, a Rede Solidária Anjos
do Amanhã e sua dedicação
pessoal, formando turmas inclusivas de futsal. Fomos um de
seus primeiros parceiros. Nossos
meninos e meninas iam 2 vezes
por semana para a “Escolinha de
Futebol” todos muito motivados
e alguns bem talentosos.

Bazar e doações durante a pandemia

C

omo parte das atividades de captação de
recursos para sustentabilidade financeira
da instituição, a equipe do Abrigo Nosso
Lar desenvolve um Bazar Permanente que
acontece todas as
quartas e quintas,
das 9h às 14h. São
peças doadas, semi-novas, marcas
nacionais e importadas.

(61) 98483-6854

Em função da pandemia, o
Bazar está suspenso temporariamente para compras, no entanto,
para o recebimento de doações, a
Administração montou um esquema para recebimento das peças.
Os interessados devem entregar
as doações na Administração
do Lar, localizada à esquerda do
portão de entrada, de segunda
a sexta-feira, das 08 às 17 horas.
Aos sábados e domingos, solicita-se que agendem a entrega por
meio dos telefones (61) 3301-1120
e 3301-3244 ou whatsapp (61)
98483-6854.
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Abrigo investe na educação das crianças com a
contratação de mais uma pedagoga

D

esde o ano passado, as crianças do
Abrigo Nosso Lar contam com mais
uma pedagoga para acompanhá-las
nas atividades escolares. A nova integrante,
professora Leila Moura Augusto, contratada
em julho de 2020, responde, em parceria com
a professora Irene Augusta de Brito, pela condução do projeto pedagógico adotado na
instituição.
Atualmente, as professoras são as responsáveis por apoiar 27 alunos no desenvolvimento das tarefas escolares e reforço nas
matérias que possuem dúvidas ou mais dificuldades. Com a pandemia, as pedagogas auxiliam, também, no acesso remoto das aulas,
uma vez que as aulas presenciais não foram
retomadas.
“Estou há 10 anos aqui no Abrigo e, desde
2016, atuo como pedagoga. Com a Leila, estamos conseguindo ser mais eficazes e mais
produtivas no auxílio à educação formal das
crianças. Elaboramos um planejamento pedagógico, traçamos um cronograma e seguimos
a risca. É gratificante ver a evolução educacional das crianças”, explicou Irene.
As atividades com as professoras do Abrigo
Nosso Lar acontecem sempre no contraturno
das aulas escolares, de segunda a sexta, e
normalmente tem duração de 4 horas. “Todas
as crianças estudam em escolas públicas e
estão em séries distintas. É preciso muita dedicação para oferecer o suporte necessário
para cada aluno”, complementou Irene.
O investimento no auxílio da educação formal das crianças é uma das principais prioridades da administração do Abrigo Nosso Lar.
Para a presidente da instituição, Patrícia Braga,
o futuro está vinculado a uma formação ade-

Da esquerda para direita: Irene Brito e Leila Moura

Estamos conseguindo
ser mais eficazes e mais
produtivas no auxílio à
educação formal das
crianças. Elaboramos
um projeto pedagógico
e seguimos a risca. É
gratificante ver a evolução
educacional das crianças.
Irene Augusta de Brito

quada. “Sempre nos preocupamos em oferecer
o melhor acompanhamento possível. E, graças
aos nossos doadores, estamos conseguindo
qualificar nossa equipe pedagógica e contribuir com a educação das nossas criança”, celebrou Patrícia.
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Bazar de Natal e Brechó de Natal
Por meio da união de pessoas talentosas e da caridade eventos e natal superam ajuda

O

Bazar de Natal e o Brechó, duas das
principais atividades de sustentabilidade financeira do Nosso Lar, realizadas no final de cada ano, atingiram a fantástica cifra de R$18.707,00 em 2020. O resultado
expressivo é fruto da união de pessoas que
tem a caridade no coração. Desta forma, é
impossível dar esta notícia sem mencionar
aqueles que se dedicaram incansavelmente
para que tudo desse certo. Nesse sentido,
registram-se os agradecimentos aos integrantes do grupo Art Lar, que produziram
artesanatos e artigos para o bazar; ao Grupo

Bordados do Coração, que se reuniram para
fazer bordados; e à talentosa Clarinda Petit
Four, responsável pela doação de maravilhosos biscoitos de natal, em embalagens lindas.
Mais ainda, agora, todos os meses, a Clarinda
Petit Four irá vender 20 caixas de biscoito e
doar para o Nosso Lar. Importante destacar
que o bazar aconteceu seguindo todos os
protocolos sanitários recomendados, com
controle do número de pessoas, exigência
de máscara e distanciamento social. Além
disso, boa parte das compras se deu de forma online.

Compras diversas para o lar das nossas crianças

R

ecentemente o Abrigo Nosso Lar foi
às compras e abasteceu os estoques
de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos, além de adquirir roupas
de cama e toalhas novinhas para as crianças. Tudo graças ao recebimento da verba
emergencial decorrente da pandemia de
Covid -19, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Governo do Distrito
Federal.
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Campanha de Natal: resultados e ensinamentos

Além do propósito financeiro a campanha ressaltou valores morais que guiam a instituição

Adilson Moraes (Presidente da Comunhão) e Patrícia Braga

P

ara além dos resultados econômicos, essenciais para a saúde financeira da instituição, as campanhas de captação de
recursos e as buscas incessantes por parceiros
oferecem ensinamentos valiosos e agregam
valores fundamentais para o desenvolvimento institucional e humano. Nesse sentido, a
parceria entre a Comunhão e o Abrigo Nosso
Lar, em 2020, por meio de uma ação inédita de
sortear um carro 0km, em nível nacional, foi um
marco para ambas as instituições.

“Claro que a captação prospectiva de recursos ao Lar trouxe maior segurança financeira à
instituição fundada pela Comunhão há mais de
40 anos, que atua de forma autônoma e com
qualidade de serviços reconhecida há todo
esse tempo, porém, o que mais nos alegra e
nos realiza é observar que por meio de uma
ação “aparentemente” de caráter material, irradiou-se a todos que de alguma forma se vincularam à ação os Valores Morais que guiam a
atuação da Comunhão e do Lar: perseverança,
união, humildade, cooperação, resiliência, disciplina e amor. A causa das crianças do Abrigo
Nosso Lar nos moverá sempre para novos projetos e parcerias fundados no Bem”, destacou
Patrícia Braga, presidente do Abrigo Nosso Lar.
A ganhadora do sorteio, a senhora Rosana Elisa Gonçalves Pinho, recebeu as chaves
do Fiat Mobi 0km no último dia de 2020. “Em
nome das crianças do Nosso Lar, agradecemos
a todos que participaram da nossa campanha”,
complementou Patrícia.

O resultado financeiro foi espetacular, uma
vez que foram arrecadados R$260 mil. Além
disso, a ação proporcionou visibilidade nacional ao Abrigo Nosso Lar, facilitando o acesso
a novas parcerias. Outro ponto positivo foi o
amparo a pessoas de todo o Brasil que não
conheciam a Comunhão, nem o Abrigo Nosso
Lar, e, por meio da campanha, obtiveram acolhimento fraterno durante as tratativas de participação na promoção Criança-Natal Nosso Lar.
No entanto, o grande destaque da ação foi
legado da experiência. A campanha exigiu conformidade administrativa, técnica e legal; atuação das funções gerenciais das instituições;
a união e atuação incansável dos voluntários
de ambas as Casas. Um verdadeiro aprendizado organizacional para melhora de práticas de
governança e gestão no Lar e na Comunhão.

Momento da entrega do prêmio a ganhadora da Campanha
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Aula
virtual
no Nosso Lar

O

Nosso Lar, desde sua fundação, sempre
teve um espaço de sala de aula. O nome
é em homenagem a uma grande mulher:
Escola Maria Modesto.
Maria Modesta Modesto, sim este era seu
nome. Em Uberaba, dirigia o Lar das Meninas e
foi mãe do Sr. Erasmo Cravo, um dos fundadores
de nossa Instituição. Hoje considerada pelo Movimento Espírita, alma de muita luz, disciplinada
e fortaleza.
Mas, este espaço nunca foi um espaço tecnológico. Pelo contrario. Sempre trabalhamos
com materiais concretos, vivências em grupo e
com pratica da interdisciplinaridade. Dois computadores faziam parte de nossa biblioteca.
Então...chegaram as aulas virtuais! No início
do 1º semestre de 2020, nos deparamos com a
necessidade de acompanhar as aulas de quase
20 crianças diariamente.
Segue um relato de nossa funcionária Irene
Brito, pedagoga de Nosso Lar:.

As crianças que apresentam transtornos
até hoje possuem grandes dificuldades.
Com estas, conto com o apoio dos professores das escolas que mandam também atividades impressas para facilitar a
aprendizagem. Trabalhamos em parceria
com as escolas e isso é fundamental!
A intimidade com a tecnologia tem se
dado devagar e de forma positiva. O
maior prejuízo para todos, foi a socialização.
O encontro com toda comunidade escolar sempre enriquece muito a vida
das crianças e adolescentes de nosso
abrigo”
Com tudo isso, foi necessária a contratação
de uma outra profissional para o suporte pedagógico e uma reorganização de computadores.
Tivemos sorte e recebemos uma doação de 14
tabletes do SEMA (Setor de Controle e Acampamento de Medidas Alternativas).

“Primeiro foi o susto. Depois o medo. E
depois ainda, arregaçar as mangas e trabalhar. Que desafio! Para mim e para os
alunos. Tive que me adaptar ao uso da
plataforma e encontrar a melhor maneira
de ensinar. Tanto eu, como eles tivemos dificuldades. Alguns alunos mais que outros.
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das nossas crianças e dos padrinhos também

Apadrinhe esta causa

Com a contribuição mínima mensal de R$20,00 (vinte reais) você ajuda a manter nossa Instituição e beneficia diretamente nossas crianças. Seja um dos nossos padrinhos realizando
seu depósito em uma das contas abaixo ou presencialmente no Nosso Lar.

PIX
A “CHAVE” É NOSSO CNPJ:

00.444.059/0001-79
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PARCEIROS

Conheça nossos Parceiros
Agilitá – Clinica de Psicologia

Oculare

Café e um Chêro

Projeto Click – Aconchego

Clarinda Petit Four

Projeto Gol Transformando Vidas

Comunhão Espírita de Brasília

Projeto Tocar

Escritório de Advocacia Pinheiro Neto

Radiosul

Faculdade Anhanguera

Strauss Comunicação

Felicittá Shopping

Universidade Católica de Brasília

Ilha Design

Universidade de Brasília

Instituto Chamaleon

Universidade Estadual do Tocantins

Instituto de Catarata de Brasília – ICB

Universidade Paulista

Instituto de Otorrino de Brasília

e outros.

Lotus Odontologia
Ministério Público do Distrito Federal
Ministério Público do Trabalho
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