
Pilar Educacional realiza as primeiras atividades com as mães para servir de modelo 
visando a retomada gradativa das atividades em 2021. Projeto customização de 
roupas com apoio da FEEVALE. O encerramento contou com desfile das peças 
produzidas.

Pilar Educacional realiza as primeiras atividades 
com crianças  para servir de modelo visando a 
retomada gradativa das atividades em 2021. 
Aulas de informática e atividades lúdicas.

Pilar Ambiental intensifica as ações preparando 
o espaço para o retorno das crianças em 2021. 
Estruturação do novo pomar no espaço próxi-
mo a quadra.

Espaço para gineteada.Casa da árvore sendo finalizada.

Sombrite com estrutura permanente,

Restruturação e ampliação da cozinha. O local passa a ser chamado: Espaço São Franscico  

REESTRUTURAÇÃO DA HORTA
Algumas obras indo para a sua conclusão, coordenados, pelo Pilar Patrimonial.
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Outubro e Novembro
2020Faça a diferença na

vida de uma criança.



Lançada a Campanha do Lixo Zero com desafio aos vo-
luntários, compostagem método Lages e Revolução 
dos Baldinhos.

Reunião dos voluntários com a coordenação dividindo as experiências da primeira 
semana da atividade.

No seminário foram apresentados os novos líderes dos pilares.

Sai Marisa / Entra Roberta 
no Pilar Educacional.

Sai  Mona / Entra Rui
no Pilar social

Sai José / Entra Lalá                    
no Pilar Administrativo

Plantação de Pitaya no caminho para a Cozinha.

Liderados pelo Pilar Social,  mantendo a tradi-
ção com todos os cuidados necessários nossas 
crianças comemoraram seu dia com muitos 
presentes

Planejamento estratégico 2020/2021.
No mês de outubro  a Horta  reuniu parte de sua liderança para o planejamento estra-
tégico 2020/2021. Como principal mensagem, o seminário trouxe a necessidade do 
atendimento pleno das crianças. Na hipótese de continuar o isolamento, os pilares 
deverão encontrar formas de manter o vínculo com as mesmas para o possível retor-
no. Outro aspecto muito importante foi a necessidade dos pilares trabalharem cada 
vez mais próximos, potencializando as ações de cada um e evitando o retrabalho.

Nosso agradecimento ao trabalho de 
quem deixa o pilar e nosso desejo de boa 
sorte e muito trabalho para quem chega. 
Em nossa reestruturação, foram criados 
dois novos setores estratégicos para o 
futuro da horta que serão coordenados:
Marisa passa a coordenar o novo setor de 
Projetos e Editais e Monalisa passa a coor-
denar o setor de captação de recursos, 
também sorte para ambas. 
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