
CAFÉ DIGITAL

CENTRO HISTÓRICO DO MOVIMENTO 
PESTALOZZIANO PROF.ª SARAH COUTO CESAR

Já pensou em ações que possuem a capacidade de 
aumentar a interação entre as pessoas, comparti- 
lhando ideias e ações, mesmo durante a pandemia? 
Foi exatamente isso que a Fenapestalozzi fez em 
2021 com a inauguração do Café digital. (pág. 11)

Em comemoração aos 95 anos do Movimento 
Pestalozziano no Brasil, a Fenapestalozzi inaugura no 
dia 26 de outubro de 2021 o Centro Histórico do 
Movimento Pestalozziano Professora Sarah Couto Ce-
sar. (pág. 8)

EDIÇÃO ESPECIAL - 2021

INAUGURAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE 95 ANOS 
MOVIMENTO PESTALOZZIANO

DESTAQUE ESPECIAL

ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO NACIO-
NAL PESTALOZZIANO DE AUTODEFEN-
SORES - MONPAD

Há 95 anos se iniciava no Brasil o movimento 
Pestalozziano, pioneiro em assistência à pessoa 
com deficiência no país. (pág. 4)

O Monpad, completou 5 anos de ações e projetos 
que são realizados diretamente para os atendidos, 
através dos seus representantes autodefensores. 
(pág. 5) 



MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Caros amigos (as), é motivo de 

muita alegria apresentar a vocês o 
novo portal da Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi (Fena-
pestalozzi).   Este é o início da re-
alização de um grande projeto onde 
oferecemos informações de todo o  
Movimento Pestalozziano num só 
lugar. 

Um dos primeiros passos foi a 
construção, um momento impor-
tante para entender o tamanho da 
estrutura que seria montada. Em 
seguida, foi feita a integração das 
Federações Estaduais, depois as As-
sociações Pestalozzi e as Entidades 
Análogas, que fazem parte do nosso 
movimento. Este projeto é resultado 
da soma de esforços da Federação 
Nacional e de suas afiliadas, que pos-
sibilita a concretização de um sonho 
apontado por várias afiliadas como 
necessidade de favorecer às pessoas 
interessadas em conhecer, acom-
panhar nossas atividades e também 
de mostrar a união por qual esta-
mos chegando. 

Estamos presentes em 20 Esta-
dos e no Distrito Federal, nas cin-
co regiões do país. E cada uma das 
afiliadas vive uma realidade diferen-
ciada. Projetos são implantados de 
acordo com o público necessitam de 
serviços especializados e dos apoios 
locais, para tanto, temos focado a 
atuação na defesa de direitos, visan-
do a  construção de políticas públi-
cas que contemplem as pessoas com 
deficiência, com transtornos globais 
do desenvolvimento e com altas ha-
bilidades. 

É com o sentimento de união, e 
de andarmos de mãos dadas, valori-
zando a história de um movimento 
que é pioneiro no país, procuran-
do ser coerente com os princípios 
defendidos por Johann Heinrich 
Pestalozzi e o respeitando, que um 
grupo de voluntários assumiu esta 
grande responsabilidade, a de dirigir 
a Fenapestalozzi. 

Um trabalho iniciado em 1926, 
que expandido pelo Brasil, atual-
mente é composto por Associações 
Pestalozzi, Entidades Análogas,   
Federações Estaduais e a Federação 
Nacional. Buscamos o fortalecimen-
to através de união. 

E pensando na divulgação de 
todas as ações que o Movimento 
Pestalozziano vem realizando, pro-
duzimos um documento informati-
vo, que é o nosso Boletim trimestral, 
com informações importantes, di-
versificadas e selecionadas. 

Temos sempre o cuidado em 
trazer um conteúdo que resume de 
forma esclarecedora aquelas prin-
cipais notícias, mostrando a sua 
autenticidade e a importância em ser 
compartilhada para que você pos-

Ester Alves Pacheco
Presidente da FENAPESTALOZZI

Presidente da Fenapestalozzi, Ester Alves Pacheco. (Foto: Acervo Pessoal)

sa conferir um pouco mais sobre as 
nossas ações. 

Você está convidado (a) a in-
gressar no Movimento Pestalozziano 
seja através de trabalho voluntário, 
seja fazendo parte do grupo de co-
laboradores, associados, seja apoian-
do um projeto de uma das afiliadas. 
Venha, será um prazer recebe-lo (a).  
Abraços e saudações pestalozzianas.
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BOLETIM INFORMATIVO
COMO ENVIAR SUGESTÕES
DE PAUTA?

Associações Pestalozzi, Fede-
rações Estaduais das Asso-
ciações Pestalozzi e entidades 
análogas afiliadas a Fena-
pestalozzi de todo Brasil podem 
divulgar notícias no Boletim In-
formativo. Envie mensagens e 
sugestões de pauta para o email:

comunicacao.fenapestalozzi@
gmail.com

Não se esqueça de informar seu 
nome, cidade, instituição e um 
contato, sendo e-mail ou tele-
fone.
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Alessandra Tavares
Fernanda Moreno
Jaqueline Clarindo
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Alessandra Tavares
Jaqueline Clarindo

Edição, Projeto Gráfico e
Diagramação
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Rua SRTVS, Qd. 701, nº110, Bloco 
O, Edifício Novo Centro Multi-
empresarial Salas 496 e 497
Asa Sul, Brasília - DF

CEP: 70.340-000
Contato: (61) 3224-5620
Email: fenapestalozzi@gmail.com
Site: www.fenapestalozzi.org.br

Redes Sociais:

@fenapestalozzi

/fenapestalozzi

/fenapestalozzi
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cional, auxiliando os movimentos. 
Além de dar assessoria, abrindo es-
paço para trocas de conhecimento 
e trabalhar assuntos relacionados à 
gestão, além de ampliar o diálogo 
com as afiliadas. 

Como Pestalozzi fazia, o Mo- 
vimento no Brasil trata hoje do seu 
método de trabalho com a inabalável 
convicção de que a pessoa com defi-
ciência se desenvolve de dentro para 
fora e não na direção oposta como 
dita a regra geral da educação con-
vencional. 

As associações Pestalozzi, as 
Federações Estaduais e todo o Movi- 
mento Pestalozziano se fundam nas 
premissas: amor e esperança, que 
sustentam o esforço individual e co-
letivo pela educação, reabilitação e 
inclusão social das pessoas com defi-
ciência.

Há 95 anos se iniciava no Brasil 
o movimento Pestalozziano, pionei-
ro em assistência à pessoa com defi-
ciência no país. Inspirado nos en-
sinamentos e obra do educador suíço 
Johann Heinrich Pestalozzi, sendo 
esta a primeira referência que temos 
no Brasil do renomado pedagogo. 

No dia 26 de outubro de 1926 
surge o Movimento Pestalozziano 
no Brasil com a criação do Instituto 
Pestalozzi em Porto Alegre no Estado 
do Rio Grande do Sul. Criado pelo 
professor Thiago Würth, o instituto 
tinha como foco o atendimento das 
pessoas com dificuldades de apren-
dizagem. E marcou o campo da 
assistência social, da educação e da 
institucionalização dos serviços vol-
tados para as pessoas com deficiência 
no Brasil.

O Instituto foi transferido três 
anos após para a cidade de Canoas. 
Em 1928 foi fundada a Sociedade 
Pedagógica Pestalozzi, a então hoje 
Associação Pestalozzi de Canoas. No 
ano seguinte, o  movimento ganhou 
impulso definitivo com a chegada da 
educadora e psicóloga russa Helena 
Antipoff, que veio trabalhar para o 
Brasil a convite do governo mineiro.

Helena Antipoff traz um legado 
de informações e aprendizagem obti-
do com Johann Heinrich Pestalozzi, 
enfatizando o trabalho na reabili-
tação e na formação de recursos hu-
manos no atendimento à pessoa com 
deficiência. Então, são implantadas 
as Associações Pestalozzi em Minas 
Gerais, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. 

ANIVERSÁRIO MOVIMENTO PESTALOZZIANO

Até a década de 60, as Asso-
ciações Pestalozzi atuavam de forma 
isolada, até que em 1970 nasceu a 
Federação Nacional das Sociedades 
Pestalozzi (Fenasp), nesta época o 
movimento pestalozziano contava 
apenas com oito unidades em todo o 
país. A criação da federação fomen-
tou o surgimento de várias Socie-
dades Pestalozzi pelo Brasil.

Em  2014, a Fenasp passa a ser 
Fenapestalozzi e desde sua criação 
participa de todas as ações e ativi-
dades realizadas em território na-

Imagem de divulgação dos 95 anos do Movimento Pestalozziano. (Fonte: Reprodrução)

NOTÍCIA DESTAQUE
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O Movimento Nacional 
Pestalozziano de Autodefensores - 
Monpad, completou 5 anos de ações 
e projetos que são realizados direta-
mente para os atendidos, através dos 
seus representantes autodefensores, 
com direito à participação em todas 
as decisões do conselho que compõe 
o Movimento e também possuem 
direito à voto nas escolhas que são 
voltadas às pessoas com deficiência. 

Esse ano a comemoração acon-
teceu de duas formas diferentes, 
- a primeira foi através de uma live 
comemorativa com participação de 
autodefensores e a diretoria da Fena-
pestalozzi, conversando sobre os di-
reitos das pessoas com deficiência, 
sobre a importância da autonomia 
dos mesmos e relembrando os mo-
mentos vividos nos anos anteriores. 
A segunda forma foi presencial-
mente, durante a inauguração do 

ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO NACIONAL PESTALOZZIANO 
DE AUTODEFENSORES - MONPAD

Centro Histórico. 
O atendido da Pestalozzi de 

Brasília, Marcelo Siqueira, esteve 
presente representando todos os 
atendidos pelo Movimento. 

Durante a live em comemo-
ração ao aniversário, os autodefen-
sores também puderam contar sobre 
o seu desenvolvimento durante esses 
anos e o que mudou em suas vidas 
desde a criação do Movimento. Para 
o autodefensor Carlos Henrique, o 

Imagem de divulgação do 5 º aniversário do Monpad. (Foto: Reprodução)

 Esse é um momento de 
alegria imensa para todos 
nós. É muito bom estarmos 

juntos para comemorar mais 
um ano dos Autodefensores.

 Marco Castilho
Coordenador do Monpad.

“

movimento veio para abrir novos 
caminhos e revelar as potencialidades 
das pessoas com deficiência. 

“Sempre fui vergonhoso, não 
olhava no rosto das pessoas por 
conta da minha deficiência. Mas 
desde que me tornei autodefensor, 
consegui me desenvolver, aprendi a 
reivindicar meus direitos e dos meus 
colegas, além de ter um crescimento 
pessoal muito grande”, afirma o au-
todefensor. 

A autogestão é uma prática mui-
to importante para as pessoas com 
deficiência, incentivando-os a as-
sumir responsabilidades, descobrir e 
revelar suas potencialidades de uma 
maneira independente. O objetivo 
do Movimento de Autodefensores 
é justamente de trazer essa visão de 
autonomia para as pessoas com defi-
ciência, buscando desenvolver essas 
habilidades junto a elas. 
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AÇÕES DE AFILIADAS

Durante todo o mês de outubro, 
quando comemoramos o aniversário 
do Movimento Pestalozziano, as 
comemorações aconteceram em 
todo o Brasil, com ações das Asso-
ciações Pestalozzi. 

Esse ano o tema foi “95 anos de 
ações que promovem e transformam 
a vida de pessoas com deficiência”, e 
todas honraram essa frase com ações 
de conscientização e mostrando a 
sociedade suas ações  e porque esse 
movimento vem a tantos anos reali-

ASSOC. PESTALOZZI DE SENADOR CANEDO/GO:

ASSOC. PESTALOZZI DE MAJÉ/RJ:

Reencontro dos atendidos. (Foto: Associação Pestalozzi de Senador Canedo)

Postagem de comemoração (Foto: Associação Pestalozzi de Magé) Postagem de comemoração (Foto: Associação Pestalozzi de Magé)

Reencontro dos atendidos. (Foto: Associação Pestalozzi de Senador Canedo)

COMEMORAÇÕES PELO BRASIL - 95 ANOS DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO

zando esse trabalho dedicado às pes-
soas com deficiência. 

A Pestalozzi de Senador Cane-
do/GO se reuniu com os atendidos 
para conversar sobre autodefensoria, 
inclusão e autonomia das pessoas 
com deficiência. O encontro home- 
nageou o 5º aniversário do Movi-
mento de Autodefensores que tem 
como princípio a garantia de direitos.

Já a Pestalozzi de Canoas/RS, 
preparou uma semana inteira de 
comemoração ao aniversário dos 95 

anos, realizando palestras, atividades 
externas como corrida e caminhada 
inclusiva, piqueniques, transmissões 
de palestras nas redes sociais e muito 
mais.

De norte a sul foi possível sen-
tir um pouco da animação de cada 
lugar, partilhando o lema desse 
movimento e demonstrando a sua 
importância. Confira aqui mais um 
pouco dessas ações:
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ASSOC. PESTALOZZI DE CANOAS/RS:

ASSOC. PESTALOZZI DE RESENDE/RJ:

ASSOC. PESTALOZZI DE MONNERAT/RJ:

ASSOC. PESTALOZZI DE GOIÂNIA/GO:

ASSOC. PESTALOZZI DE STA. TEREZ-
INHA DE ITAIPU/PR:

Convite de comemoração. (Foto: Associação Pestalozzi de Canoas)

Celebração dos 95 anos. (Foto: Associação Pestalozzi de Resende)

Painel comemorativo. (Foto: Associação Pestalozzi de Monnerat) Painel comemorativo. (Foto: Associação Pestalozzi de Monnerat)

Video comemorativo. (Foto: Associação Pestalozzi de Goiânia)

Postagem comemorativa. (Foto: Ass. Pestalozzi de Sta. Terezinha de Itaipu)
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féus, peças de vestuário e itens pes-
soais da época em que o ideal de 
Pestalozzi chegava ao Brasil.

O Centro Histórico está situado 
em Brasília e já está aberto ao públi-
co.

Em comemoração aos 95 anos 
do Movimento Pestalozziano no 
Brasil, a Fenapestalozzi inaugura no 
dia 26 de outubro de 2021 o Centro 
Histórico do Movimento Pestaloz-
ziano Professora Sarah Couto Cesar.

Abriga um acervo com itens 

Acesse o nosso site e conheça:  https://centrohistoricosarahcesar.org.br/ 

CENTRO HISTÓRICO DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO 
PROF.ª SARAH COUTO CESAR

que contam a história do Movimen-
to Pestalozziano no Brasil. Entre os 
itens presentes no acervo, encon-
tra-se a máscara mortuária e o bus-
to em bronze de Johann Heinrich 
Pestalozzi. Também conta com docu- 
mentos, livros, fotos, medalhas, tro-

Centro Histórico do Movimento Pestalozziano Professora Sarah Couto Cesar. (Foto: Jornal de Brasília)

INAUGURAÇÃO

Medalhas de honraria dos 95 anos do Movimento Pestalozziano. (Foto: Repro-
dução)

Presideten Este Pacheco (dir.) e autodefensor (esq.) na inauguração do Centro 
Histórico. (Foto: Reprodução)
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ração, uma iniciativa de Helena 
Antipoff ainda nos anos 1950, fo-
mentou o surgimento de várias So-
ciedades Pestalozzi pelo país.

“Nesses 95 anos, o movimento 
Pestalozziano no Brasil vem fazendo 
a diferença na vida de muitas pes-
soas. Tiago Wurth, Helena Antipoff, 
Olivia da Silva Pereira e Sarah Couto 
Cesar são algumas das pessoas mais 
importantes do movimento, pois de-
ram vida e início ao que damos con-
tinuidade ainda hoje”, contempla  
Ester Pacheco, presidente da Fena-
pestalozzi.

Hoje, o movimento já conta 
com 235 filiações espalhadas pelo 
Brasil. Cada uma das afiliadas vive 
uma realidade diferenciada, com 
projetos implantados de acordo com 
o público que necessita de serviços 
especializados e os apoios locais, fo-
cando na atuação na defesa de dire-
itos, sempre visando a construção de 
políticas públicas que contemplem 
as pessoas com deficiência.

soas com dificuldades de aprendiza-
gem. 

E marcou o campo da assistência 
social, da educação e da institucio-
nalização dos serviços voltados para 
as pessoas com deficiência no Brasil, 
assim como o de suas famílias.

Até a década de 60, as Asso-
ciações Pestalozzi existentes no país 
atuavam de forma isolada na defe-
sa dos direitos e assistência social à 
pessoa com deficiência. Em 1970, 
nasceu a Federação Nacional das So-
ciedades Pestalozzi (Fenasp), nesta 
época o movimento Pestalozziano 

Durante todo o mês de outubro 
serão realizadas ações voltadas para 
o movimento com inauguração de 
Centro Histórico com acervos raros

No próximo dia 26 de outubro, 
a Federação Nacional das Asso-
ciações Pestalozzi - Fenapestalozzi, 
comemora 95 anos do Movimento 
Pestalozziano no Brasil. A mobili-
zação tem como objetivo defender e 
garantir os direitos de pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades.

Durante todo o mês de 
aniversário serão realizadas ações 
voltadas para o Movimento Pestaloz-
ziano e para o público externo, com 
conteúdo nas redes sociais e eventos 
online. Além disso, a Federação irá 
inaugurar o Centro Histórico Sa- 
rah Couto Cesar, um espaço físico 
situado na sede, em Brasília, onde 
ocorrerão exposições relacionadas ao 
movimento.

Entre os itens presentes no 
acervo, o público poderá encontrar 

Na terça-feira (26), a Federação 
Nacional das Associações Pestalozzi 
– Fenapestalozzi, comemora os 95 
anos do Movimento Pestalozziano 
no Brasil. A mobilização tem como 
objetivo defender e garantir os dire-
itos de pessoas com deficiência, tran-
stornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades.

Durante todo o mês de 
aniversário serão realizadas ações 
com conteúdo nas redes sociais e 
eventos online. Além disso, a Federa- 
ção irá inaugurar o Centro Histórico 
Sarah Couto Cesar, um espaço físico 

ASSESSORIA DE IMPRENSA

a máscara mortuária de Pestalozzi, 
sendo uma das únicas duas existentes 
no mundo. O acervo também conta 
com documentos e livros da época 
em que a Federação foi criada, além 
de itens pessoais da homenageada 
Sarah Couto Cesar.

Criado em 1926, pelo professor 
Tiago Würth, o Movimento tinha 
como foco o atendimento das pessoas 
com dificuldades de aprendizagem. 
E marcou o campo da assistência 
social, da educação e da institucio-
nalização dos serviços voltados para 
as pessoas com deficiência no Brasil, 
assim como o de suas famílias.

Até a década de 60, as Asso-
ciações Pestalozzi existentes no país 
atuavam de forma isolada na defe-
sa dos direitos e assistência social à 
pessoa com deficiência. Em 1970, 
nasceu a Federação Nacional das So-
ciedades Pestalozzi (Fenasp), nesta 
época o movimento Pestalozziano 
contava apenas com oito unidades 
em todo o país. A criação da fede- 

situado na sede, em Brasília, onde 
ocorrerão exposições relacionadas ao 
movimento.

Entre os itens presentes no 
acervo, o público poderá encontrar 
a máscara mortuária de Pestalozzi, 
sendo uma das únicas duas existentes 
no mundo. O acervo também conta 
com documentos e livros da época 
em que a Federação foi criada, além 
de itens pessoais da homenageada 
Sarah Couto Cesar.

Criado em 1926, pelo professor 
Tiago Würth, o Movimento tinha 
como foco o atendimento das pes-

BRASÍLIA WEB:
O MOVIMENTO PESTALOZZIANO COMEMORA 95 ANOS NO BRASIL
Matéria completa através do link: http://www.brasiliaweb.com.br/integra.asp?id=48942&canal=2&s=14&ss=0

Matéria completa através do link: https://abrasilia.com/movimento-em-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-comemora-95-anos/

MOVIMENTO EM DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMEMORA 
95 ANOS

ABRASÍLIA:
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livros da época de sua criação, além 
de itens pessoais da homenageada, 
Sarah Couto Cesar.

O Movimento Pestalozziano foi 
criado em 1926, pelo professor Ti-
ago Würth, com a meta de atender 
pessoas com dificuldades de apren-
dizagem, assim marcando o campo 
da assistência social, da educação e 
da institucionalização dos serviços 
voltados a esse público no país.

filiações espalhadas pelo território 
nacional.

Cada uma das afiliadas vive uma 
realidade diferenciada, com projetos 
destinados ao público que necessita 
de serviços especializados e os apoi- 
os locais, focando na atuação e na 
defesa de direitos, sempre visando a 
construção de políticas públicas que 
contemplem as pessoas com defi-
ciência.

mento é na defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência, com asses-
soria e atendimento. A filosofia e 
pedagogia do movimento foram ins- 
piradas nos ensinamentos e obra do 
educador e pedagogo suíço Johann 
Heinrich Pestalozzi.

A Federação Nacional das Asso-
ciações Pestalozzi – Fenapestalozzi, 
comemora nesta terça-feira (26), seus 
95 anos do Movimento Pestalozzia-
no no Brasil. O principal objetivo 
do projeto é garantir e defender os 
direitos das pessoas com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvi-
mento e altas habilidades.

Neste mês de aniversário, serão 
feitas ações voltadas ao Movimento 
Pestalozziano e para o público geral, 
contendo eventos online e conteúdo 

Ester afirma que muitas sanções 
na área da saúde e da educação, e 
que estão sendo adotadas pelo Bra-
sil, possuem uma contribuição do 
Movimento Pestalozziano. “É uma 
ligação muito estreita. A defesa de 
direitos é fundamental para que as 
políticas públicas sejam adotadas”, 
observa. A presidente observa que 
em Brasília, assim como em outras 
localidades, há avanços significativos 
nas políticas públicas que atendem 

O Revista Brasil falou sobre os 
95 anos do Movimento Pestalozzia-
no no país. A instituição atua em 
defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência. 

O programa conversou com 
Ester Alves Pacheco, presidente da 

nas redes sociais.
Fora isso, também terá a inaugu-

ração, feita pela Federação, do Cen-
tro Histórico Sarah Couto Cesar, 
que será um espaço físico dentro da 
sede, em Brasília, onde acontecerão 
exposições relacionadas ao movi-
mento. Os itens das exposições serão 
do acervo do movimento, relacio-
nados a história da Federação, con-
tando com uma das duas máscaras  
mortuárias de Pestalozzi existentes 
no mundo, documentos, artigos e 

pessoas com deficiência, mas que 
precisam melhorar ainda mais.

Até a década de 1960, as Asso-
ciações Pestalozzi existentes no país 
atuavam de forma isolada na defe-
sa dos direitos e assistência social à 
pessoa com deficiência. Em 1970, 
nasceu a Federação Nacional das So-
ciedades Pestalozzi (Fenasp). Nesta 
época, o movimento Pestalozziano 
contava com apenas oito unidades 
em todo o país. Em 2021, já são 235 

Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi - Fenapestalozzi.

Ester comentou que o movi-
mento está presente em todos os es-
tados, com 235 filiações espalhadas 
pelo Brasil.

Segundo ela, o foco do atendi-

EM DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOVIMENTO PESTALOZ-
ZIANO COMEMORA 95 ANOS NO BRASIL

MOVIMENTO PESTALOZZIANO COMEMORA 95 ANOS NO BRASIL

EXPOSIÇÃO CULTURAL NA ASA SUL RELEMBRA LUTA PELOS DIREITOS DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

PORTAL CMAIS:

RÁDIOS EBC:

JORNAL DE BRASÍLIA:

contava apenas com oito unidades 
em todo o país. A criação da fede- 

ração, uma iniciativa de Helena 
Antipoff ainda nos anos 1950, fo-

mentou o surgimento de várias So-
ciedades Pestalozzi pelo país.

Matéria completa através do link: https://portalcmais.com.br/variedades/em-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-movimen-

to-pestalozziano-comemora-95-anos-no-brasil/

Matéria completa através do link: https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2021/10/movimento-pestalozziano-comemora-95-anos-no-brasil

https://jornaldebrasilia.com.br/entretenimento/exposicoes/exposicao-cultural-na-asa-sul-relembra-luta-pelos-direitos-das-pessoas-com-deficien-

cia/
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Já pensou em ações que pos-
suem a capacidade de aumentar a 
interação entre as pessoas, compar-
tilhando ideias, planos e ações, mes-
mo durante a pandemia? Foi exata-
mente isso que a Fenapestalozzi fez 
em 2021 com a inauguração do Café 
Digital.

Os encontros foram realizados 
através da plataforma ZOOM, onde 
a capacidade por reunião era, até en-
tão, para 100 participantes. Mas o 
espaço se tornou pequeno para uma 
confraternização tão importante en-
tre a família pestalozziana, por isso 
nem todos que gostariam de ter par-
ticipado conseguiram ingressar na 

reunião.
Com o sucesso do encontro vir-

tual, foi possível dobrar o número 
de participantes, tudo pensando de 
uma forma onde todos pudessem in-
teragir, debater e comunicar as ideias 
e atuações que foram realizadas.

 Essa ação foi incorporada no 
Movimento Pestalozziano com o 
objetivo de unir as afiliadas em um 
mesmo momento, de forma online 
e descontraída. Um encontro rápido, 
que acontece uma vez ao mês, pela 
manhã, aproveitando o ânimo do 
primeiro horário do dia.

A Fenapestalozzi fecha 2021 
com 5 edições do Café Digital, um 

CAFÉ DIGITAL

Captura de tela de participantes durante edição do Café Digital. (Foto: Reprodução)

Imagem de divulgação da Edição Especial do Café 
Digital (Foto: Reprodução)

encontro importante onde todos pu-
deram saborear boas manhãs juntos. 
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Doe e ajude a melhorar a realidade de milhares de pessoas com deficiência em todo o 
Brasil. Você pode ajudar com recursos financeiros fazendo um depósito bancário em 

uma de nossas contas abaixo:

Você pode se tornar um voluntário e ajudar contando histórias, ministrando aulas,
 tocando violão, entre outras ações. São muitas as atividades que podem ser
realizadas nasassociações. Há sempre um lugar para quem deseja ajudar. 

Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e veja qual a unidade está mais
próxima de você. Colabore!

BRANCO DO BRASIL
Agência: 1610-1
Operação: 003

Conta Corrente: 101.849-3

CAIXA ECONÔMICA
Agência: 0996
Operação: 003

Conta Corrente: 3116-0

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI

Rua SRTVS, Qd. 701, nº110, Bloco O, Edifício Novo Centro Multi-empresarial, Salas 708/711
Asa Sul, Brasília - DF  |  (61) 3224-5620

PARTICIPE DESSE MOVIMENTO E TORNE-SE UM DOADOR

QUE TAL MUDAR O
FUTURO DE MILHARES DE

BRASILEIROS?

FENAPESTALOZZI
Federação Nacional das Associações

www.fenapestalozzi.org.br

@fenapestalozzi/fenapestalozzi /fenapestalozzi


