
VISITAÇÃO AO ICI 
A Horta Comunitária foi recebida 
no ICI - Instituto do Câncer Infantil 
de Porto Alegre/RS, no dia 29 de 
abril, na oportunidade, buscamos 
trocar informações, principalmente 
relacionados a captação de 
recursos e ao relacionamento com 
os voluntários.

1º ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS DO ANO 
O Pilar Administrativo da Horta, liderou no dia 26 de março, o 1º Encontro de Voluntários do 
Ano, além de confraternizarmos com os convidados dos demais Pilares, saboreamos as 
guloseimas preparadas pelos anfitriões. Estes encontros serão a cada 60 dias e terão como 
objetivo a troca de experiências, a atualização das notícias e integração entre os voluntários 
da Horta Comunitária.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022
No dia 17 de março foi realizado o Planejamento Estratégico da Horta Comunitária, com a 
presença de um grande número de voluntários, da diretoria e dos líderes de pilar. Foi 
deliberado e aprovado os principais objetivos e metas para o triênio 2022/2024, com 
orientação para revisão a cada ano.
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Março e Abril
2022Faça a diferença na

vida de uma criança.



CRIANÇAS NA ESCOLA
Com objetivo de incentivar o estudo, a Horta Comunitária através de parceiros doadores, 
proporcionou a todas as crianças atendidas um kit de material escolar, contendo: mochila, 
estojo, cadernos, pastinhas, lápis de cor, giz de cera, canetinhas, lápis de escrever, borracha, 
apontador e muito mais.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA HORTA
Realizamos no dia 26 de março, na Quadra da Horta, o 1º Encontro de Pais e 
responsáveis pelas crianças atendidas pela Horta Comunitária, com objetivo de 
apresentar a equipe e a proposta de trabalho para ano letivo.

NOVOS COLABORADORES NA HORTA
EDUCADORA 
SOCIAL
No mês de março, a 
Horta passou a contar 
com a Educadora Social, 
Silvane Furtado 
Dornelles, a Educadora 
terá o papel de colocar o 
Nosso Propósito na 
prática com as crianças 
atendidas pela Horta 
Comunitária.

ADMINISTRATIVO
No mês de março, ainda, na área 
administrativa, passamos a contar com mais 
duas profissionais, Sra. Lione Maria Griebeler, 
que será financeira e Sra. Liziete da Silva, 
auxiliar de limpeza.

PROFESSORA 
DE TEATRO
No mês de abril, 
iniciamos uma nova 
atividade na Horta 
Comunitária, Aulas de 
Teatro, para coordenar 
as atividades foi 
contratada a Professora 
de Teatro, Camila Helena 
Baurmann.
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FEIRA DA HORTA PELA CIDADE 
Convidados pela parceira DECOHOUSE, em 9 de abril, 
participamos de evento beneficente que reuniu algumas 
Entidades nas suas dependências, a participação da 
Horta Comunitária foi muito importante para divulgação 
do nosso trabalho e produtos.

EQUIPES DE LANCHE PARA A 
CRIANÇADA
Com o crescimento das atividades com as 
crianças, tornou-se necessário a formação de 
um grupo de voluntários, que liderados pela 
Sra. Estela Máris Almeida, está produzindo e 
servindo todos os lanches semanais.

PÁSCOA DA HORTA 
A semana de 11 a 16/04, foi de muitas atividades relacionadas a Páscoa. Os ninhos 
foram confeccionados e decorados, tivemos a atividade de caça ao ninho, e 
fechamos as Festividades da Páscoa, no sábado, onde todas as crianças 
receberam o seu presente e muitas guloseimas.
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RANGO SOLIDÁRIO
Os voluntários das equipes do Rango 
Solidário, se reuniram no dia 26 de março, 
com objetivo de atualizar informações e 
melhorar os procedimentos e os 
atendimentos.

BRECHÓ DA HORTA
No dia 9 de abril, tivemos o BRECHOZÃO DE 
VERÃO da Horta, com muitas roupas e 
calçados, além vários itens de Bazar e 
literatura. A comunidade esteve novamente 
nos prestigiando.

Lembramos a todos, que nosso BRECHÓ 
SEMANAL continua em funcionamento, às 
quartas-feiras e quintas-feiras à tarde, das 14h 
às 16h30. VENHA CONFERIR!

2ª EDIÇÃO DRIVE-THRU DE 
PIZZAS DA HORTA
Aconteceu no dia 30 de abril, a 2ª Edição 
Drive-Thru de Pizzas da Horta, o evento 
contou novamente com o esforço dos 
voluntários e a adesão da comunidade, os 
recursos angariados são destinados aos 
projetos da Horta Comunitária.

OFICINA DE 
COMPOSTAGEM
Realizado no dia 12 de março 
mais um Encontro de 
Compostagem, o objetivo é 
sempre melhorar nossa 
relação com a mãe terra 
reaproveitando o máximo dos 
resíduos para transformar em 
adubo orgânico.

DESAFIO LIXO ZERO
O Pilar Ambiental realizou a 3ª e 4ª edição do 
Desafio Lixo Zero, 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.
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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.

Faça a diferença na 
vida de uma criança!

HORTA FOI NOTÍCIA
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis foi notícia em vários meios de 
comunicação, tais como, Jornal NH, Expansão e Coluna Martin Behrend.
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