
BAZAR DO DIA DAS MÃES – 
ESPAÇO DIVENDI 
Em comemoração ao Dia das Mães, 
realizamos nosso 1º BAZAR, no dia 7 de maio, 
no Espaço da DIVENDI, parceira da Horta 
Comunitária. Além de roupas e calçados 
selecionados, contamos com peças de 
decoração, literatura e muitos itens de 
antiguidade. A comunidade nos prestigiou!

PROJETO HORTA SUSTENTÁVEL - GRUPO ESCOTEIROS 
“OS MOCAINOS” 152/RS – DOIS IRMÃOS
O grupo escoteiro da cidade de Dois Irmãos, deu início no dia 7 de maio, ao Projeto Horta 
Sustentável. Com a ajuda da voluntária Mariana Souza, o projeto tem como objetivo criar 
uma horta funcional na sede dos escoteiros e apresentar para os jovens, técnicas de plantio, 
cuidados com o meio ambiente e funcionalidade das plantas.

PILAR SOCIAL 
Cenira Vargas e Tânia 
Cléa Mousquer Monteiro

INTEGRAÇÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS

Após o período de estágio, voluntários recebem seu Boton de Voluntariado.

Dia 6 de maio, realizamos a Integração com mais uma turma de novos voluntários, na Horta 
Comunitária.
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AÇÃO, CUIDADOS E BEM-ESTAR DAS MÃES DA HORTA
No dia 23 de maio, realizamos uma recepção para as mães das crianças e adolescentes dos 
Projetos da Horta Comunitária. Elas receberam um momento de muitos cuidados, como 
corte de cabelo, manicure e limpeza de pele. E, para celebrar tanto bem-estar, foram 
recepcionadas para um chá, com apresentação de um violinista, tiveram muitas brincadeiras 
e sorteio de brindes. Todas participantes receberam um mimo.

A ação só foi possível, devido o engajamento do trabalho voluntário de vários profissionais 
liberais, que atuam em parceria com os voluntários da Horta Comunitária.

VISITAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO ESPÍRITA FÉ, LUZ 
E CARIDADE 
Recebemos a visita, no dia 21 de maio, do grupo de crianças da Evangelização do Centro 
Espírita Fé, Luz e Caridade, de Novo Hamburgo/RS. Elas Participaram de muitas atividades, 
como uma oficina de separação de lixo e resíduos, e fizeram um tour pela Horta, onde, 
conheceram algumas plantas e suas funcionalidades.
E para contemplar o dia, almoçaram conosco, foi um sábado de muitas brincadeiras, 
aprendizado, energia boa trocada entre todos.

NOVOS COLABORADORES 
O Serviço Social da Horta Comunitária, 
recebe no dia 9 de maio, para compor a 
equipe, a Assistente Social Catiuscia Beatriz 
Gallas Leal.

OFICINA DE BIOFERTILIZANTES
No dia 14 de maio, o voluntário 
Engº Agrônomo Luiz Fernando 
Schuler, ministrou a Oficina de 
Biofertilizantes. Foi explanado aos 
participantes a teoria e a prática 
sobre preparo e uso de 
biofertilizantes líquidos. Um dos 
objetivos, foi entender a função dos 
microrganismos e fermentados na 
adubação e saúde do solo, com 
reflexos na nossa saúde, mostrando 
como a natureza tem as soluções 
para todos os nossos problemas.
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DESAFIO LIXO ZERO
O Pilar Ambiental realizou a 5ª edição do 
Desafio Lixo Zero, no dia 28 de maio. O 
projeto tem vários encontros programados 
para o ano e tem como principal objetivo, 
conscientizar os voluntários para zerar nosso 
lixo e resíduos, tanto na Horta Comunitária 
quanto em suas residências.

JUDÔ DA HORTA
No dia 28 de maio, aconteceu a Copa Ginástica de Judô, 21 das nossas crianças e 
adolescentes participaram da sua primeira competição de judô. Foram conquistadas 11 
medalhas de ouro e 10 de prata. Vimos pequenos guerreiros lutarem contra crianças mais 
experientes e superarem suas limitações.
O Projeto de Judô na Horta Comunitária é uma parceria com a Associação Pajova, e 
liderado pelo professor Sensei Jonathan Schneider.
Gratidão a todos os envolvidos neste lindo projeto!

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA HORTA
Realizada, no dia 26 de maio, a Assembleia Geral Ordinária, no espaço cedido pelo IBTeC, 
no momento foram apresentados e aprovados, o Balanço Patrimonial, o Balanço Social e o 
Relatório de Atividades da Horta, do Exercício de 2021.
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PROJETO DE MÚSICA 
A oficina teve início no mês junho, com a 
Professora Josaina Teresinha de Souza, 
contemplando às turmas da manhã e tarde. 
Este projeto tem por objetivo, incentivar na 
criança o gosto pela música, despertando o 
interesse por aprendizagens que promovam 
seu desenvolvimento, lazer e socialização.

PROJETOS COM AS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

PROJETO DE TEATRO
No mês de maio, a Professora Camila 
Bauermann, iniciou o Projeto de Teatro com 
as crianças e adolescentes, que tem como 
objetivo, desenvolver a imaginação, 
criatividade, intelectualidade e habilidades 
artísticas de cada criança.

CONSTRUINDO PARCEIRAS 
Recebemos na Horta Comunitária, no dia 09 
de junho, a Assistente Social da Feevale Júlia 
Maria Silva Neves.
O intuito da visita foi conhecer o trabalho 
realizado na Horta, tendo como objetivo, a 
construção de uma parceria futura com a 
Instituição na área da saúde, para contemplar 
as crianças e adolescentes dos Projetos da 
Horta Comunitária.

FEIRA DA HORTA 
PELA CIDADE 
Mais uma vez, estivemos presentes no evento 
promovido pela parceira DECOHOUSE. A 
temática foi festa de “São João”.
A participação da Horta Comunitária foi 
muito importante para divulgação do nosso 
trabalho e produtos.

PROJETO DE RECICLAGEM
A Professora Camila Bauermann, dá início no 
dia 5 de maio, a Oficina de Reciclagem, 
nomeada de “EcoAlegria”, que contempla às 
turmas da manhã e tarde. O Projeto tem por 
objetivo, promover o cuidado com o meio 
ambiente. A venda dos recicláveis servirão 
para custear o passeio da criançada no final 
de ano.
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VISITAÇÃO TÉCNICA DA FEEVALE
Nos dias 15 e 28/06, recebemos a visita do Bernardo Benites de Cerqueira, Doutorando e 
Mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social, que atua como técnico em Produção e 
Desenvolvimento de Jogos no Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA), na Feevale. 
Foi uma experiência muito rica e satisfatória para nossas crianças e adolescentes, que 
aprenderam como é realizado toda criação de jogos digitais.

BRECHÓ ITINERANTE DA HORTA
Nos dias 21/05 e 25/06, a Horta Comunitária esteve presente com o “Brechó Itinerante” nas 
escolas da comunidade, EMEF Cel. Guilherme Gaelzer Neto e EMEI Negrinho do Pastoreio.

AÇÃO, HIGIENE E CUIDADOS – 
VISITAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE 
DA RONDÔNIA
A Nutricionista Carine Fabiana Saul e a Enfermeira 
Vitória Hahn Hendler, estiveram na Horta Comunitária, 
no dia 29 de junho, para uma oficina com nossas 
crianças e adolescentes, usaram a didática, jogos de 
grupos, para abordar assuntos de higiene e saúde.

BRECHÓ NA HORTA
Aconteceu, no dia 11 de junho, o BRECHOZÃO 
DE INVERNO na Horta, com muitas roupas e 
calçados, além vários itens de Bazar e 
literatura. A comunidade esteve novamente 
nos prestigiando. 

PEDÁGIO DE MUDAS DA HORTA - CENTRO DA CIDADE
O Pilar Ambiental, realizou no dia 11 de junho o 2º Pedágio de Mudas. Nossas equipes 
estiveram, nas Ruas Bento Gonçalves com Marcílio Dias e na Av. Pedro Adams Filho com 
Lima e Silva, distribuindo mudinhas de chás, temperos e muita alegria à comunidade. O 
objetivo foi a divulgação da Instituição.
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HORTA FOI NOTÍCIA
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis foi notícia em vários meios de 
comunicação, tais como, Bom Dia Rio Grande, Grupo RBS, Jornal NH, Expansão e 
Coluna Martin Behrend.

DOAÇÕES RECEBIDAS
Gostaríamos de agradecer aos parceiros que promoveram ações de arrecadação 
de alimentos, vestuários em geral, calçados e outros recursos para manutenção 
dos projetos e atendimento às famílias da Horta Comunitária.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA HORTA
Realizamos, no dia 25 de junho, o 2º Encontro com os pais das crianças e adolescentes dos 
Projetos da Horta Comunitária. As reuniões são momentos de extrema importância, pois, 
promovem a integração da família com a Horta Comunitária, onde os pais, tem 
oportunidade de saber com mais profundidade o trabalho dos Projetos com seus filhos.  

ANIVERSÁRIO DO 
ARMAZÉM DA HORTA 
No dia 29 de junho, o Armazém da Horta 
comemorou 3 anos de muitas delícias e 
muitos clientes felizes.

Somos muito gratos a todos voluntários, 
trabalhadores do Armazém, clientes, amigos 
e parceiros, por fazerem parte dessa história.

Faça a diferença na 
vida de uma criança!

As crianças e adolescentes 
preparam uma linda surpresa para 
os pais. Ao final, um momento 
prazeroso com uma bela mesa de 
comidas típicas de São João, onde 
os mesmos fizeram trocas com os 
demais pais e todos profissionais 
envolvidos nos Projetos da Horta 
Comunitária.
“Horta e família, juntos, 
escrevemos um futuro melhor.”
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