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Comunidade Valinhense recebe 
curso Capacitação de Cuidadores 
Sala de aula lotada e com muita expecta�va, foi assim que iniciou o 
Curso de Capacitação de Cuidadores de Idosos, promovido pela 
Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos,  no dia 29 de março.   
Entre conteúdos teóricos e prá�cos, o curso prevê a duração de 80 

horas.  A primeira aula seguiu no comando da professora 
responsável pela capacitação Ivani Gianone, pedagoga, enfermeira 
especialista em gerontologia. 
As alunas são as mulheres da comunidade do bairro Jardim 
América II, Valinhos. A maioria formada por mães, avós, e 
familiares das crianças das diferentes oficinas do Projeto Janela 
Aberta, e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
oferecidos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Habilitação, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de 
Esportes e Lazer.
O curso de cuidador de idoso é parte do Projeto Emprega Mais, da 
Casa da Criança, que tem como obje�vo promover o 
desenvolvimento profissional da comunidade por meio de 
capacitação, cursos, palestras e rodas de conversa.

 Casa da Criança reúne voluntários e
apoiadores dos projetos da instituição

Café da manhã oferecido aos voluntários e apoiadores da Casa da 
Criança supera as expectativas da organização. O encontro do 
Voluntariado reuniu 45 pessoas, na manhã do sábado, do dia 7 de 
abril. 

A equipe do Acolhimento Familiar, Programa Família Acolhedora, 
foi convidada a realizar, no dia 29 de março, uma palestra na 
Oficina Acolhimento na Primeira Infância e as Famílias 
Acolhedoras promovida pelo Ins�tuto Fazendo História em São 
Paulo.  Foi possível compar�lhar a experiência dos nossos 
serviços, em especial do acolhimento familiar na primeira infância. 
“Acreditamos na importância do compar�lhamento de 
conhecimento, na união dos serviços e na valorização do 
acolhimento familiar para o bem maior de nossas crianças e 
adolescentes”, conta a Roberta Cimino, coordenadora do 
Programa Família Acolhedora da Casa da Criança de Valinhos.

Com o objetivo de reconhecer e expandir o trabalho das pessoas 
que apoiam a organização de forma voluntária e significativa, a 
Casa ofereceu atividades informativas, atualização de cadastro e 

apresentação das principais atividades desenvolvidas na 
instituição.
O voluntariado da Casa da Criança de Valinhos atua em frentes 
como bazar, yoga, cozinha, reforço escolar e teatro. Os 
interessados em colaborar com a instituição devem entrar em 
contato via email voluntarioccava@gmail.com. 

Profissionais do Programa Família Acolhedora 
ministram palestra no Ins�tuto Fazendo História


