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“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,  mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.”

Artigo 3o – Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Solar Bezerra de Menezes
Espaço de convivência, 

afetividade e criatividade
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NoSSa 
HiStÓria

Fundado em 29 de setembro de 1920, o 
Solar, atuando como abrigo, serviu de lar para 
meninas sem referência familiar, promovendo 
amparo e assistência social à infância e a ado-
lescência, ao longo de décadas. 

Com o passar dos anos, mais e mais famí-
lias chegavam à Instituição em busca de um lugar 
para proteção e desenvolvimento sadio de suas 
filhas, onde pudessem deixá-las,  enquanto reu-
niam meios de prover o sustento familiar, ocupan-
do o tempo livre das crianças, longe da situação 
de violência e da falta de perspectiva de vida.

 A realidade foi se tornando complexa, 
os inúmeros desafios e o avanço na compreen-
são social e pedagógica fizeram com que a Ins-
tituição, adequando seu trabalho e recursos às 
constantes mudanças sociais, crescesse e se re-
novasse para melhoria da qualidade de sua 
rede de serviços assistenciais.
 
 Desafios na trajetória do Solar

Desafios não faltaram em nossa traje-
tória durante os estágios de amadurecimento 

da Instituição. O primeiro deles foi reconhe-
cer que era possível ampliar o atendimento e 
as ações pontuais para uma atuação focada 
e integrada. 

A maior dificuldade era mudar o conceito 
de acolhimento que norteara a atuação do Solar 
desde a sua criação, migrando de um modelo 
de internato para uma Instituição focada em te-
mas sociais, desenvolvendo propostas efetivas, 
por intermédio de programas estruturados para 
contribuir na superação de problemas sociais. 
Isso se deu de forma paulatina a partir de um 
novo olhar para as reais necessidades da popu-
lação, com paralela atualização face às novas 
leis e a elaboração de um planejamento estraté-
gico definido à época, integrando a família em 
todas as etapas desse processo.

Estruturar programas focados e inte-
grados exigiu mudanças da cultura, revisão 
dos processos internos, seleção de focos de 
atuação, diagnósticos, análises, a busca por 
fontes alternativas de recursos para assegu-
rar a sustentabilidade dos projetos e soluções 
exeqüíveis. 

Nossa       
      História
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NoSSa 
HiStÓria

Todo esse processo de renovação, ini-
ciado com a criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em 1990 e vivenciado até o 
momento pela equipe, no cotidiano institucio-
nal, só foi possível devido ao empenho da           
Direção motivada pela firme vontade de mu-
dar, para melhor sevir ao próximo. Um grande 
salto qualitativo no modelo de atuação e no 
direito da criança viver no seio de sua família, 
cujos resultados a cada ano, além de positi-
vos são emocionantes. 

Quando a meta é integrar

Hoje, o Solar tem por finalidade desenvol-
ver programas de prevenção e promoção social, 
além de estabelecer focos de ações específicos, 
em duas redes de atenção: à criança e à família, 
ampliando os resultados de seus projetos, sob a 
forma de atendimento socioeducativo, diário.

Modificou-se a lógica de sua atuação, 
mas o respeito ao que preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica da 
Assistência Social é mantido através um con-
junto integrado de ações de apoio, articulação, 
capacitação e mobilização que possibilitam o 
despertar do seu público para o 

bem-estar familiar e social, baseados no esforço 
de resgate da cidadania.

 Aqui no Solar, a sustentabilidade faz 
parte do nosso dia a dia, sendo tema de grande 
importância em todas as ações que desenvol-
vemos. E com a integração de novos parceiros 
às nossas iniciativas, somados aos recursos pró-
prios da Instituição e o apoio da comunidade, 
consolidamos esse processo, beneficiando a 
mais crianças e famílias.

Nossa expectativa é ter condições de fazer 
um trabalho de alcance expressivo que contem-
ple a todos que necessitem de nossos serviços, 
desenvolver ações de qualidade consistente, 
que façam a diferença para as pessoas com as 
quais interagimos, frutos das nossas reflexões e 
do aprendizado recíproco e que, acima de tudo, 
contribua efetivamente para melhoria da quali-
dade de vida e para a construção de um mundo 
melhor.    

À DIREÇÃO
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Hora de FaZer 
a diFereNÇa 

A cada ano, o Solar Be-
zerra de Menezes mantém 
seus programas sociais dirigi-
dos em média a 100 crianças 
e suas respectivas famílias em 
situação de risco social,  pri-
vação de direitos e em estado 
de carência material grave. 
Os projetos representam as 
ações sociais da instituição 
que atua no atendimento de 
crianças e famílias oriundas 
de comunidades carentes, 
onde a fome, a violência, a 
falta de acesso à saúde, a si-
tuação de rua e a desnutri-

ção, leva-os a viver sob forte 
conflito e insegurança.

Durante o atendimento 
vemos que todos que aqui 
chegam precisam de ajuda, 
orientação médica e religio-
sa, assistência material, psi-
cológica e social, auxílio para 
melhoria das condições de 
habitação, bem como de es-
colaridade e geração de ren-
da para sua subsistência.

Há em muitos casos, 
grupo de famílias que atingi-
das por súbitas situações de-
correntes da violência de um 

Hora de   
     fazer a 
diferença
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Hora de FaZer 
a diFereNÇa

modo geral, perderam o pouco que tem, casa, 
familiares estão traumatizados e apáticos, não 
encontrando motivo para reagir diante das               
dificuldades.

A rapidez e a agilidade na resposta a essa 
problemática são fundamentais para reverter à 
situação ou minimizar os efeitos prejudiciais 
com reflexos nos relacionamentos, no convívio 
familiar e social. As crianças são as mais afe-
tadas diante desta realidade.

O nosso objetivo no atendimento de      
caráter social e humanitário é reduzir o sofri-
mento e resgatar o potencial de pessoas gra-
vemente ameaçadas e contribuir com seu         
desenvolvimento pleno e sadio.

Neste sentido, o Solar, através de suas 
ações e estratégias que permitem assistir às fa-
mílias afetadas por esses conflitos, procura esta-
belecer um plano estruturado que vai do atendi-

mento social digno até a promoção de trabalho 
e renda, para que todos os assistidos possam 
reunir condições de sair do quadro de exclusão 
social em que se encontram e construírem um 
novo projeto de vida.

E será sempre através da prática da cari-
dade, servindo ao próximo com amor, que te-
remos condições de fortalecer a união entre 
colaboradores, funcionários e amigos que inte-
gram a família Solar, que com igual importân-
cia são indispensáveis à execução do trabalho 
que nos dignifica e que faz a diferença, em prol 
de um mundo mais humano e cada vez mais 
próximo da paz e justiça que almejamos. 

A EQUIPE SOLAR BEZERRA DE MENEZES.
“Quando pensamos saber tudo sobre                   

crianças, descobrimos que temos muito o                 

que aprender com elas.”
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NoSSo 
FUtUro

É no presente 
que construímos          
o nosso futuro 

Do trabalho social realizado:

Atualmente, o Solar Bezerra de Mene-
zes vem amparando e assistindo meninas com 
idade entre três e doze anos, jovens e adultos 
das comunidades carentes de São Cristóvão e 
imediações. Com atividades diversificadas, con-
templando em cada uma delas o fortalecimen-
to do exercício da cidadania deste público e o 
desenvolvimento de suas potencialidades, pro-
curamos incentivar a reestruturação do modo 
de pensar e agir, tornando-o mais consciente, 
transformador em sua comunidade e em sua 
qualidade de vida. 

A inserção de cada criança/família viabi-
liza-se através de sua participação em diferentes 
atividades levando-se em conta suas necessida-
des, possibilidades e interesses. Nossos esforços 
são dosados, principalmente, na melhoria da 
informação, do conhecimento, da saúde, da in-
serção profissional e da educação ambiental.
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NoSSo 
FUtUro

Conheça a seguir as principais ações desenvolvidas pelo Solar e viva este 
sentimento intrínseco de solidariedade. A motivação está 
dentro de cada  um de nós e a experiência que se adquire 
aqui vai de algum modo mudar e enriquecer a sua vida. 

Participe.

Cada atividade desenvolvida ao longo 
dos doze meses do ano enfatiza as transfor-
mações positivas que os seus beneficiários 
tiveram a partir da sua inclusão nos proje-
tos e impulsionam o crescimento de ações 
socialmente responsáveis, tais como as pre-
ocupações com o meio ambiente e o desen-
volvimento social, que servem de motivações 
para nós. 

A diversidade faz parte da história do So-
lar. Está presente na multidisciplinaridade de 
sua equipe, no amplo campo de atuação de 
seus projetos, no gosto pelo conhecimento, no 
respeito às tradições, ao passado e à história de 
vida do público-alvo, no olhar constante no fu-
turo e na atualização. Cultivamos a capacidade 
de adaptação a novos ambientes e ideias, além 
do respeito e admiração por todas as formas 
de vida na natureza, buscando integrá-las ao 
nosso trabalho.

A Visão de futuro:

A instituição evoluiu na sua tarefa de se 
articular socialmente, participando em espaços 
públicos, em reuniões com outras entidades e 
em redes comunitárias, a favor do desenvolvi-
mento social sustentável, o que leva à amplia-
ção do debate pela causa que defende, da          
atualização do modelo de atendimento, da ca-
pacidade de intervir socialmente e da transpa-
rência e credibilidade perante seus beneficiários 
e a sociedade.

O Solar do futuro é uma Instituição em 
consonância com as demandas sociais, atuali-
zado e sempre com novas alternativas para o 
fortalecimento de suas ações e a sustentabilida-
de dos projetos, atuando de uma maneira in-
cansável na busca da melhoria do desenvolvi-
mento integral da criança, tendo a família e a 
comunidade como parceiras, neste processo. 

Após a leitura, passe adiante 
essa revista para um amigo 

e assim mais pessoas 
conhecerão o nosso trabalho. 

Pequenos gestos fazem 
a grande diferença. 
Faça a sua parte!
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ateNÇÃo
À criaNÇa

“A vida educa. Mas a vida que

educa não é uma questão 

de palavras, e sim de ação. 

É atividade.”

Johann Heinrich Pestalozzi 
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ateNÇÃo
À criaNÇa

Da rede de 
           atenção 
à Criança

O acolhimento às crianças assistidas pelo Solar passa 
por uma estratégia que envolve em diversas frentes de atuação 
uma equipe multidisciplinar. Todas direcionadas e inter-coliga-
das para o zelo permanente aos direitos fundamentais da cri-

ança e o desenvolvimento de cidadãos sadios em todos os 
aspectos. 

As ações propostas perpassam por proje-
tos socioeducativos, nos quais as crianças 

redescobrem novas formas de olhar o 
seu mundo se apropriando de novos 

conhecimentos construídos pela ex-
periência social e cultural. 

O resultado deste proces-
so é a criação de novas expec-
tativas de vida, pronunciadas 
na aprendizagem, na expressão 
dos sentimentos e nas ações 
familiares. Assim, este é um                

trabalho permanente que se vê 
apoiado pelo acompanhamento 

da aprendizagem, pelo estreita-
mento do vínculo familiar aos es-           

paços educativos e pela formação            
continuada dos educadores. 
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aPoio
À FamÍlia

“...a família como grupo elementar 

da sociedade é o ambiente natural para o 

crescimento e bem-estar de todos seus 

membros, e em particular das crianças, 

deve receber a proteção e assistência 

necessárias, para poder assumir 

plenamente suas responsabilidades

 na vida comunal.“

Convenção da ONU sobre os direitos da criança.
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aPoio 
À FamÍlia

O Solar, por meio de uma rede integrada 
e multidisciplinar de serviços prioriza o apoio ao 
desenvolvimento de projetos que levem as co-
munidades carentes redescobrirem seus valores, 
potencialidades e possibilidades de crescimento 
em nossa sociedade, preparando-as para um 
futuro com maiores perspectivas e valorizando a 
convivência familiar e social.

O público inserido na rede de serviços 
vem se conscientizando, participando com mais 
empenho e criatividade e assumindo papel fun-
damental nas atividades diárias dentro do espa-
ço Solar, tornando este trabalho contínuo e 
crescente a cada ano.

 O atendimento dirigido às famílias e pes-
soas da comunidade de baixa renda incentiva a 
capacidade de cada cidadão de descobrir solu-
ções para as situações problemas vivenciadas 
no cotidiano e de prover seu próprio sustento, 
pela remuneração de seu trabalho. 

Da Rede 
           de apoio 
à Família

“Infância em família é um 

compromisso de todos.”

“Infância em família é um 
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edUcaÇÃo

“Educação para a vida” é a educação do 
“ser”. Aqui no Solar mais do que cuidar da 
criança, entendemos que a educação passa por 
premissas importantes como o bem-estar em fa-
mília, o cuidado e a proteção no lar, o envolvi-
mento afetivo e a valorização da cultura e de 
suas vivências pessoais. 

As atividades pedagógicas oferecidas são 
permeadas por ações de cunho educativo onde 
a criança se vê estimulada a conhecer e partici-
par de diferentes ações que auxiliam no seu                
desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, 
social, espiritual e cultural. 

As aulas de reforço escolar ajudam as 
crianças a absorver e consolidar os conteúdos 
pedagógicos trabalhados na escola tradicional, 
além de esclarecer dúvidas, possibilitando a me-
lhoria  da aprendizagem. 

As ações ganham uma atmosfera de feli-
cidade e harmonia que culminam em uma 
aprendizagem mais significativa e prazerosa. 

Além disso, o Solar auxilia as famílias 
das crianças, fornecendo material escolar e 
uniforme, possibilitando que destinem seus re-
cursos para outras necessidades do orçamen-
to familiar.

Educação
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eSPorte e 
laZer

Esporte e                 

O esporte é movimento, vida!
Este é o fio condutor para uma vida sau-

dável, para o crescimento e para descoberta do 
próprio corpo em harmonia com o mundo. 

No Solar Bezerra de Menezes, a atividade 
esportiva é estimulada através de práticas inter-
nas e externas, sempre respeitando limites, inte-
resses e as etapas de desenvolvimento motor da 
criança. 

As propostas são desenvolvidas e orienta-
das no sentido de promover benefícios motores, 
além de estimular o desenvolvimento corporal e 
a cooperação, auxiliando também nos aspectos 
ligados a saúde física e emocional. 

As atividades são realizadas com o apoio 
de profissionais especializados na área e ofere-
cemos às meninas aulas de natação, educação 
física, atividades recreativas, aula passeio e visi-
tas a espaços de lazer, onde a aprendizagem se 
dá de forma lúdica e dinâmica. 

Lazer    



Arte 
        e 
          Cultura
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arte e
cUltUra

Fazer “arte” é com criança mesmo. A 
energia e a curiosidade natural da infância são 
encorajadas através de nossas oficinas que usam 
a arte e a cultura como mediador entre a crian-
ça e a ação socioeducativa. 

A proposta tem por objetivo estimular a 
criatividade, a sociabilidade e a redescoberta de 
um  novo olhar cultural.  

Promover conversa sobre o fazer artístico, 
redesenhar novas formas de apresentação cultu-
ral e visitar espaços onde a leitura, a arte e a 
atividade cênica são propagadas, estimula a 
aprendizagem e faz com que a criança trilhe no-
vos caminhos e descubra diferentes formas de 
expressão artística e cultural. 

A partir desta observação o Solar,                
através do trabalho realizado por profissio-
nais da área de música, teatro, arte terapia            
e dança, cria novos cenários de desen-              
volvimento lúdico e cultural onde as inter- 
venções perpassam pela expressão do corpo 
em movimento e pelo desenvolvimento da 
arte. 

Nas oficinas culturais, descortinamos 
manifestações de nosso folclore tão rico quan-
to diverso, através de rodas literárias e conta-
ção de histórias.  Já nas atividades artísticas, as 
oficinas de reciclagem, artesanato, desenho e 
arte terapia são propostas através das suges-
tões e interesses das crianças. 
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orieNtaÇÃo 
reliGioSa

Através de uma atitude voluntária e uti-
lizando diferentes ferramentas pedagógicas 
o Solar oferece orientação religiosa pautada  
no princípio de amor ao próximo segundo os 
ensinamentos de Jesus. 

Uma estratégia planejada a partir da vivên-
cia social e familiar de cada criança, incentivan-
do-a a expressar seu sentimento e opinião, por  
acreditar que é necessário cultivar, desde o início 
da vida, o entendimento da prática do bem. 

Com os pais buscamos, através de pales-
tras, destacar a função educadora e regeneradora 
da família, valorizando seu importante papel na 
formação das gerações futuras e na construção de 
um mundo melhor e mais fraterno. 

Orientação 
             Religiosa

“ A liberdade é um tesouro 

oculto. Pela educação, 

o homem a descobre nas 

profundezas da alma 

e se torna livre.“

                Pedro de Camargo                                                                 
                 (Vinícius)
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BriNQUedoteca

Brinquedoteca
As brincadeiras permitem que a criança 

desenvolva imaginação, afetos, competências 
cognitivas e assimilativas, à medida que tem 
oportunidade de vivenciar diferentes papéis. É 
a partir desta constatação que a importância da 
brinquedoteca se mostra dentro do contexto de 
nossa proposta educativa, pois na brincadeira 
a criança assimila valores, hábitos e desenvolve 
uma consciência voltada para a construção do 
eu como um indivíduo singular e importante em 
seu mundo social. 

As oficinas elaboradas neste espaço estimu-
lam o processo de criação, imaginação e expres-
são a partir de propostas pertinentes a faixa etária 
das crianças, promovendo diferentes espaços para 
a contação de histórias, arte terapia, expressão 
corporal e musicalidade. 

O incentivo à leitura também foi pensado, 
ele deve começar bem cedo, antes mesmo da 
criança ser alfabetizada. E nesse sentido, a bibliote-
ca infantil do Solar tem como propósito aproximar 
as crianças de novas descobertas, alimentando o 
imaginário e incorporando novas experiências lite-
rárias à brincadeira, ao desenho e às histórias.

 Ao ampliar esse mundo literário damos 
oportunidades para que ela entenda o sentido da 
prática da leitura e se aproxime do mundo das 
letras ganhando familiaridade com ele. 



22

meio amBieNte

Sustentabilidade e                    
    Meio Ambiente

O estímulo ao desenvolvimento de um 
olhar diferente sobre o meio ambiente é ca-
paz de modificar o comportamento das pes-
soas, o ambiente de trabalho e a maneira de 
conduzir as atividades rotineiras sobre o con-
sumo de água e energia, o desperdício e a 
reciclagem. 

O Solar adota uma abordagem preven-
tiva aos desafios ambientais, através de ativi-
dades em oficinas artesanais e de incentivo 
profissional ao trabalho de reciclagem que de 
maneira sustentável promove também nas ofi-

cinas culinárias o aproveitamento integral dos 
alimentos além de estabelecer parcerias para a 
realização de  campanhas, palestras, aula pas-
seio e eventos de educação ambiental. 

O objetivo é possibilitar que as crianças 
e seus familiares entendam como o ambiente 
em que vivemos pode ser sustentável e como 
usar os recursos naturais de modo consciente, 
por isso as estratégias no âmbito da educação 
ambiental são elaboradas para que as ações 
realizadas possam ser transformadas em ati-
tudes e valores positivos. 
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iNclUSÃo 
diGital

Aqui o computador diverte, mas também 
ensina. Com o apoio solidário de instituições 
parceiras, o Solar promove o ensino de informá-
tica às crianças da comunidade e garante a 
aplicação da tecnologia das novas mídias ao 
processo educacional. 

Além de se tornarem capacitadas a 
usar as novas tecnologias da informação,         
as crianças, com o apoio de educadores, 
usam o computador para trabalhar temáticas 
de cidadania como o meio ambiente, efi-          
ciência energética, reciclagem, entre outros, 
além de qnavegar no oceano inesgotável da                               
internet. 

O projeto é aberto ainda aos familiares das 
crianças e à comunidade de baixa renda da loca-
lidade, democratizando assim o uso dos recursos.  

O Solar acredita que o domínio das no-
vas tecnologias não abre apenas oportunida-
des de trabalho e geração de renda, mas            
também permite acesso a fontes de informação 
e a espaços de sociabilidade que propiciam a 
busca coletiva de soluções para os problemas 
enfrentados pelas comunidades. 

A proposta pedagógica objetiva a pro-
moção da cidadania, utilizando a informática 
para  fomentar a formação de cidadãos críti-
cos e para estimular. 

Cidadania e                      
   Inclusão Digital 
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Saúde e
 Bem eStar

Saúde e 
         Bem-estar 

  A ideia principal do Núcleo de Saúde é 
contribuir com o desenvolvimento físico, emo-
cional, cognitivo e social sempre respeitando as 
diferenças entre os indivíduos e as necessidades 
apresentadas. Os projetos que integram a área 
de saúde  desenvolvem a promoção, a preven-
ção e o tratamento,  abrangendo atividades de 
educação em saúde, atendimento clínico, psi-
cológico e odontológico à população-alvo e a  
integração entre atividades de esporte, lazer e 
saúde mantidas pelo Solar.
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Saúde e
Bem eStar

Preventiva e Curativa

Proporciona assistência médica especiali-
zada, em consultório interno ou externo, através 
de consulta e diagnóstico de patologias infantis; 
havendo necessidade, as crianças são encami-
nhadas a especialista da rede pública ou priva-
da, através de parcerias firmadas. 

Por meio de um trabalho interdisciplinar e 
direcionado às famílias atendidas pelos progra-
mas e projetos, procuramos estender as orienta-
ções e campanhas para a elevação dos índices de 
reabilitação da saúde e da qualidade de vida de 
todo grupo familiar, de acordo com as necessida-
des de saúde, resgatando a cidadania de uma 
população que vive em situação de risco social. 

Esse trabalho tem a cada dia revelado 
que assim a família passa a ter condições de 
acolher, assistir e manter a saúde da criança, 
porque também está saudável.

  Apoio Psicológico
      
Este serviço promove a saúde emocio-

nal das crianças assistidas pela Instituição, 
buscando um olhar diferente sobre seu com-
portamento e sua emoção, proporcionando 
atendimento individual para os casos mais 
específicos, que necessitem de uma maior 
“atenção”, em pequenos grupos, onde é 
possível observar o grupo como um todo e 
como cada criança se relaciona com o gru-
po, e também há o trabalho com as famílias 
baseado em encontros com os pais para co-
leta de dados no ingresso da criança ou para 
retorno aos atendimentos realizados, com 
suas filhas. 

Durante o acompanhamento são reali-
zadas sessões com as famílias para evolução 
dos casos ou quando da alta terapêutica da 
criança.
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Saúde e
 Bem eStar

Assistência Odontológica

O consultório dentário situado nas de-
pendências do Solar funciona como uma ex-
tensão do atendimento médico e educativo, 
destinado às crianças para tratamento e pre-
venção das cáries, através de orientação sobre 
higiene bucal. Este atendimento é extensivo 
aos pais, especificamente para os casos de 
emergência.

A nossa meta com o publico infantil é in-
troduzir bons hábitos de higiene e de postura 
alimentar,  pois a falta destes hábitos em uma 
criança pode comprometer a saúde e trazer 
conseqüências por toda a vida.

Daí a importância de orientar e reforçar o 
papel dos pais neste processo de prevenção.

 Nutrição Infantil

Os conceitos de nutrição, saúde e bem- 
-estar sempre estiveram presentes na condução de 
nossas ações, como forma de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de nossos benefi-
ciários, em condições econômicas desfavoráveis.

Neste sentido, o Solar realiza o acompa-
nhamento nutricional para a correção dos dese-
quilíbrios alimentares, com melhorias na saúde e 
na aprendizagem, através da regularidade e con-
tinuidade do padrão de qualidade da alimentação 
em todas as cinco refeições produzidas e ofereci-
das diariamente, visto que é na infância  que são 
fixados os hábitos alimentares que serão levados 
pela criança para o futuro.

 Além das estratégias traçadas para o traba-
lho dirigido, as crianças integram-se também aos 
pais no processo educativo, através de campanhas 
e palestras, a fim de promover mudanças positivas 
nos hábitos alimentares de toda família, reforçan-
do a ideia de que há uma grande influência dos 
mesmos no desenvolvimento e criação do hábito 
alimentar infantil. 
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em deFeSa
doS direitoS

A Vida

O primeiro e mais importante de todos os 
direitos que o ser humano tem é o direito à vida. 
Nesse contexto, a maternidade e a infância têm 
direito a cuidados e assistência especiais, dentre 
as ações sociais mantidas pela Instituição.

Assim, toda gestante acompanhada pelo 
Serviço Social, quanto às questões sociais que 
perpassam por seu histórico familiar, são orien-
tadas quanto à puericultura, a importância da 
nutrição e do aleitamento materno, do plane-
jamento familiar, além de receber atenção à 
necessidade socioafetiva própria da gravidez e 
do puerpério, que contribuam para melhoria da 
qualidade de vida, o resgate da cidadania da 
futura mãe e a formação do vínculo afetivo com 
a criança, mesmo antes do nascimento.

Em defesa 
dos  

Direitos 

“Todas as pessoas 
nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos, 
são dotadas de razão e 
consciência e devem 
agir em relação umas 
às outras com espírito 
de fraternidade.”

 Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

(Artigo I) 
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em deFeSa
doS direitoS

A Informação e ao conhecimento

Acreditando que o acesso à informação 
é fundamental para a construção do conhe-
cimento, para a participação em sociedade e 
para a ampliação de oportunidades de traba-
lho, nasceu o Portal da Família Solar.  Um in-
formativo mensal voltado às famílias assistidas 
pela Instituição, abordando temas sobre edu-
cação, saúde, nutrição, comportamento dos 
pais e filhos, mercado de trabalho e educação 
ambiental, através do qual o Solar promove o 
fortalecimento de suas ações em programas 
já desenvolvidos. 

Procura-se levar cada cidadão a pensar 
nos problemas que precisam ser enfrentados 
para se viver mais e melhor com maior conhe-
cimento e de uma maneira mais harmônica, 
solidária e feliz. Com um rico banco de in-
formações sistematizadas sobre as temáticas 
trabalhadas pela equipe multidisciplinar, ain-
da traz em seu conteúdo, um amplo cadastro 
de recursos comunitários e em curto prazo, se 
transformou em ferramenta de incentivo à lei-
tura e de acesso aos direitos sociais básicos.

A Moradia

Toda pessoa tem o direito a um padrão 
de vida capaz de assegurar a si e à sua família, 
saúde, bem-estar e segurança, entre outros servi-
ços indispensáveis à sua sobrevivência. Mas uma 
questão delicada e complexa que vivenciamos 
na prática é o anseio das famílias assistidas pelo 
Solar de terem uma moradia digna, longe da si-
tuação de rua e em condições de suprir as neces-
sidades familiares mais fundamentais de um lar. 

O apoio de colaboradores a esta iniciativa 
proporciona agilidade no atendimento a esta de-
manda, em condições de vulnerabilidade habi-
tacional, fornecendo-lhes apoio material visando 
reparos emergenciais ou a reconstrução de sua 
moradia, torna-se indispensável à segurança e 
ao resgate da dignidade e da cidadania. 

 O resultado deste trabalho social também 
favorece a reintegração da criança à familia, 
mantendo-a no convívio familiar com a inclusão 
social de todo grupo em que está inserida.
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em deFeSa
doS direitoS

A Convivência Familiar

Considerando que não devemos privar a 
criança do mais simples desejo de ter um lar e 
do seu direito inviolável de ser criada e educa-
da no seio de sua família, o Solar, através de 
encontros mensais com os pais, promove a re-
flexão sobre a qualidade das relações familiares 
e a preservação dos laços afetivos para um me-
lhor viver em família.  

Junto à valorização do papel e função pro-
tetiva dos pais, direcionamos nossas ações a fim 
de prepará-los para melhor educar seus filhos.

O grupo de pais reforça nossas ações co-
tidianas, no qual novas idéias são trabalhadas 
sob a forma de palestras e debates com pro-
fissionais de diferentes áreas, com objetivo de 

favorecer o intercâmbio de experiências, em 
torno de questões prementes que atingem a co-
munidade.  O respeito à vida, a consciência de 
direito à cidadania e a troca de apoio afetivo e 
moral entre os participantes diminuem o índi-
ce de violência doméstica, que acena com um 
futuro melhor, já proporcionando um presente 
mais fraterno.

São famílias aprendendo e ensinando, 
compartilhando experiências com cumplicida-
de nas relações de confiança que se estabele-
cem ao longo do processo de superação das 
dificuldades e necessidades, dando um novo 
sentido à vida e, paralelamente, superando 
nossas próprias limitações, transformamos 
também a nós mesmos e, assim, aprimoramos 
a prática social. 
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em deFeSa
doS direitoS

A Alimentação 

O acesso à alimentação suficiente para 
uma vida saudável é um direito a ser assegu-
rado a todo cidadão. Uma forma de garantir 
que as famílias recebam o alimento necessá-
rio à correção alimentar, estendendo este be-
nefício aos demais membros do grupo fami-               
liar, em seus lares, é a manutenção de um 
sistema de distribuição regular de cestas de 
básicas. 

A finalidade do programa de nutrição 
familiar mantido pelo Solar com apoio de 
parceiros, vai além do repasse do alimento. 
Por meio de campanhas, palestras e ativida-
des educativas, alertamos os pais sobre a 
importância dos pequenos detalhes do co-
tidiano que podem influenciar no compor-
tamento alimentar das crianças e estimular 
que todos criem hábitos saudáveis e obte-
nham a melhor nutrição a partir dos recursos                        
disponíveis.

 A Igualdade de Direitos

Aqui no Solar, crianças, jovens e adultos 
encontram um polo de difusão e articulação dos 
direitos humanos, entre várias ações que são 
viabilizadas no sentido de propiciar a integra-
ção social de uma população marcada por forte 
exclusão social. É um trabalho conjunto que re-
força a responsabilidade de cada um de nós na 
educação das gerações futuras e na construção 
de um mundo melhor e mais igualitário.

Por meio de orientação jurídica, esclarecemos 

os pais sobre o acesso a registro e documentações 

indispensáveis para solução de questões de ordem 

pessoal, trabalhista, previdenciária, reconhecimento 

de paternidade, guarda/tutela, pensão alimentícia 

e de defesa do consumiddor.

Estamos continuamente trabalhando pela 
inclusão social de nossos beneficiários, prepa-
rando pessoas mais críticas e atuantes, cientes 
de seu papel na sociedade e o pleno exercício 
de sua cidadania. 
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NUtriÇÃo e
QUalidade

A importância da alimentação para uma 
vida saudável, os recursos de que as famílias 
dispõem para se nutrir, os seus hábitos ali-
mentares e os fatores identificados no tocante 
às carências nutricionais e à higienização ina-
dequada dos alimentos, são os pontos deter-
minantes da elaboração do programa de 
orientação nutricional.

No intuito de estimular uma dieta ade-
quada para todos desde a infância, instruir 
sobre o preparo de alimentos em casa, suge-
rindo a incorporação de pratos com menor 
custo para gerar maiores benefícios à saúde e 
com melhores resultados na renda familiar, o 
Solar intensificou sua linha de atuação, pro-
movendo o combate ao desperdício, a reedu-
cação alimentar e a qualidade de vida.

Nutrição e              
Qualidade de Vida 

Como parte da estratégia do Solar em 
priorizar boas condições de saúde para as 
crianças e suas famílias, rompendo o ciclo da 
má nutrição, o espaço Cozinha Solidária foi 
criado com objetivo de reforçar, na prática, as 
ações educativas de ordem nutricional e ofe-
recer uma nova perspectiva para jovens e mu-
lheres — chefes de família, inclusive de gera-
ção de trabalho e renda. 

O processo de mudança de atitude que 
estamos promovendo parte da adoção de 
boas práticas de higiene, da formação                           
de hábitos alimentares corretos, do fortaleci-
mento da autoestima e da integração com        
outros programas existentes na comunidade, 
transformando vidas pelo caminho da alimen-
tação saudável.  
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iNceNtivo
ProFiSSioNal

Aqui, no Solar, a comu-
nidade  encontra a oportuni-
dade de aprender um ofício 
nas diversas oficinas de incen-
tivo profissional que propor-
cionam capacitação para a 
inserção no mercado de tra-
balho; promovem a inclusão 
social, propiciam a sobrevi-
vência de todo o grupo fami-
liar, funcionando como polos 
incubadores de talentos.

 As atividades são pla-
nejadas com base em temas 
específicos relacionados a di-
versas áreas do conhecimento 
que favorecem o desenvolvi-
mento das potencialidades e 
orientam para uma carreira 
por meio de oficinas de culiná-

rias, de artesanato, de recicla-
gem e de inclusão digital.

Essas oficinas integram a 
rede de apoio às famílias vi-
sando à melhoria na renda fa-
miliar de mulheres da comuni-
dade, em sua maioria mães 
chefes de família, por meio do 
incentivo ao empreendedoris-
mo e à formação  de ativida-
des cooperadas em condições 
dignas de trabalho. Outra fi-
nalidade é a inclusão social de 
pessoas de terceira idade, que 
encontram nas oficinas, além 
de uma terapia ocupacional, a 
oportunidade de atualizar seus 
conhecimentos, otimizar o or-
çamento familiar e integrá-las 
à sociedade. 

Incentivo 
     Profi ssional
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atitUdeS 
QUe dÃo certo

Atitudes que     
        dão certo

Atualmente, para o desenvolvimento de 
projetos sociais, as entidades do Terceiro Setor es-
tão cada vez mais se articulando em busca de au-
tossustentação. No Solar, não é diferente! E como 
alternativa para manutenção e ampliação de suas 
ações e serviços assistenciais, possui dois impor-
tantes canais de captação de recursos — a Livraria 
e Distribuidora e o Bazar Beneficente — atividades 
sérias que contam com a colaboração de inúme-
ras pessoas da sociedade sendo fundamental para 
continuarmos o nosso trabalho.  

Nossa Livraria e Distribuidora conta com 
uma equipe dedicada e sempre atenta às exigên-
cias do mercado literário, em expansão; e man-
têm um diversificado acervo de obras espíritas 
para que possa haver maior variedade e opções 
de escolha ao cliente.

 Através da venda de livros seja no varejo 
ou no atacado, a Livraria desempenha um impor-
tante papel na divulgação da Doutrina Espírita e 
cumpre seu objetivo de gerar recursos para sus-
tentabilidade dos trabalhos realizados no Solar. 

O Bazar Beneficente é outra unidade de            
geração de recursos próprios da Instituição, no 
qual o passado e o presente caminham jun-
tos, abrindo espaço para que artigos, novos e 
seminovos arrecadados em doações ganhem 
outros usuários e novas funções.

Em nosso bazar é possível ver tudo isso. Acei-
tamos várias doações e todo dia chegam novas 
peças, que após selecionadas e organizadas são 
oferecidas à população, com preços mais aces-
síveis, e os recursos arrecadados são revertidos em 
benefícios para as crianças e famílias assistidas. 
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rede de
Solidariedade

 Todas as ações compartilhadas por nos-
sos parceiros sejam associados, colaboradores, 
funcionários ou voluntários formam a rede de 
solidariedade do Solar, dando suporte ao de-
sempenho de nosso papel socialmente respon-
sável em prol das gerações futuras, como início 
de uma transformação da realidade para uma 
sociedade realmente baseada na fraternidade e 
na justiça.

Não importa a razão que impulsione você 
a uma ação voluntária, participe e contribua 
para a construção de um mundo melhor.

Rede de 
   Solidariedade

Devo dizer  que tenho um grande 

carinho e admiração pela Instituição 

e pelo trabalho que ela faz. Estar com 

as crianças e adultos é maravilhoso, 

são experiências diferentes que 

nos ajudam a crescer e melhorar

a cada dia.”
        

 Andréa do Nascimento Alves
    Funcionária

“Fazer parte da Família Solar foi 

uma das melhores coisas que já 

me aconteceu. Sinto que aqui cada 

coração faz o seu trabalho com amor 

e dedicação. Posso dizer que a minha 

vida mudou. Sou mais paciente e 

mais forte.” 

           Tereza Cristina Martins da Silva 
                 Voluntária

“Quando aceitei o desafio de ensinar 

musica  para as Meninas do Solar, 

não poderia imaginar o quanto eu 

aprenderia com esse convivio. “
                                       
Elizabeth Mendonça
Colaboradora



“Agradeço mais uma vez por esse 

lindo trabalho feito a várias mãos e

corações ... a nossa união não só 

pode nos render bons

frutos, assim como ajudar 

a quem precisa.

Estamos no caminho certo!”

Lara Sales 
Colaboradora

“O Solar é um aprendizado de 

qualidade de vida para aqueles 

que muitas das vezes perderam 

seus sonhos no meio do caminho. 

Obrigado por me permitir fazer parte 

da família Solar. Doar um pouco 

dos meus conhecimentos, me traz 

a alegria de saber que existo de 

verdade. ... pelo excelente trabalho 

que fazem aqui!”

Patrícia Gonçalves
Voluntária

“O trabalho que apoio no Solar 

me faz sentir mais leve, limpo e 

com alegria. Alguns pensam que 

estou dando, mas na verdade estou 

recebendo.”

João Curvo
Colaborador

“Colaborar com o Solar é uma imensa satisfação 

... é bom estar apoiando um trabalho dedicado, 

sério e eficaz.

É prazeroso e gratificante verificar o 

desenvolvimento, cada vez melhor, mais 

organizado e mais capacitado a dar suporte às 

crianças e suas famílias. No Solar, a construção do 

futuro está sendo elaborada agora no presente”

Aloysio Vasconcelos
Associado.

“ A semeadura rende sempre, de 

acordo com os propósitos do 

semador. Fazer parte como 

associada do Solar é a honra

 que me compete.

Yeda Macedo Sampaio
Associada



Art. 19 - Estatuto da            
Criança e do Adolescente


