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CVDVida oferece curso
em saúde mental
Treinar profissionais para lidar
com pessoas que têm problemas de
saúde mental é uma necessidade no
Estado. Atento a essa demanda, o
CVDVida organizou um treinamento
nessa área, totalmente gratuito, em
parceria com o Ministério da Saúde (PRONAS/PCD). O sucesso foi
tão grande que as inscrições já estão abertas para a segunda turma do
curso: “Capacitação para profissionais em saúde mental no Estado do
Espírito Santo”. O curso será ministrado por uma equipe multidisciplinar
composta de três médicos, três psicólogos e uma fonoaudióloga.
O público alvo do treinamento
são profissionais que trabalham no
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Festa da Páscoa
alegra crianças

atendimento às pessoas com deficiência, síndrome, transtorno e dificuldade de aprendizagem, tais
como:psicólogos, fonoaudiólogos,
pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, cuidadores, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), estudantes da
área de saúde, gestores, respectivas secretarias de Saúde, e pais interessados em aprender um pouco
mais sobre seus filhos.
Ao todo estão previstas quatro
turmas, com 200 vagas cada. Em dois
anos, serão 800 profissionais treinados no Estado. As inscrições gratuitas estão sendo feitas no site www.

3

Nova sede
ganha geladeira

Curta nossa página:

Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência

Inscrições:

www.cvdvida.org.br
cvdvida.org.br, onde você confere outras informações.
Para a coordenadora do CVDVida, Leila Landgraf, a realização desse
curso é de extrema importância para
o Estado. “Ele foi pensado a partir de
muitas escutas clínicas, educacionais
e atendimento aos educandos.
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Presente especial
no Dia das Mães

www.facebook.com/cvdvida
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Temos muitos
sonhos e
metas
para 2015
Os gestos de generosidade sempre nos
deixam muito felizes. Nessa edição, queremos destacar e agradecer as doações que
temos recebido para a nova sede do Centro
de Vivências Despertar para Vida. Ganhamos
uma geladeira novinha, mesas e cadeiras de
escritório, além de um ar-condicionado, uma
impressora, livros e revistas.
Ficamos muito felizes ao ver o carinho
com que somos tratados, e nossas crianças
estão muito contentes, aprendendo mais a
cada dia em nossas atividades e momentos de lazer.
Continuamos precisando do apoio de
todos vocês, que fazem parte da nossa rede
de solidariedade, porque as necessidades de
nossos educandos não cessam. E queremos
fazer sempre mais, porque acreditamos no
potencial desses meninos e meninas, e desejamos que eles despertem para a vida a
cada dia mais.
Nesse sentido, estamos realizando diversas atividades, para que todos aprendam a conviver em família e na sociedade.
E os pais também têm grande responsabilidade, nos ajudando em casa, dando carinho
e atenção a essas crianças e adolescentes
com dificuldades de aprendizado, mas que
têm grande capacidade de amar.
Por isso, na confraternização da Páscoa,
fizemos uma palestra para os pais, falando
sobre a importância da educação doméstica. A família precisa assumir a sua parcela na educação em casa. A escola faz a sua
parte e o CVDVida complementa o trabalho,
com atividades que abrangem as áreas cognitiva, emocional, técnica, comportamental
e de lazer.
E para ajudar ainda mais a essas crianças especiais, estamos iniciando um curso
de capacitação de profissionais em saúde
mental totalmente gratuito, com apoio do
Ministério da Saúde.

A coordenadora, Leila, entregou chocolates às crianças

Festa da Páscoa
é só alegria
Festejar é sempre bom! Nessa
Páscoa, o CVDVida realizou seu primeiro evento na nova casa, que agora está localizada à rua Antônio Aleixo, 288, no bairro Consolação, em
Vitória. Foi uma alegria muito grande receber os educandos e suas famílias, numa grande confraternização no dia 1º de abril, em um espaço
destinado especialmente às crianças e adolescentes do projeto “Despertando a Inclusão”.
Todos se divertiram com teatro
de fantoches e aproveitaram as delícias de chocolates que foram distribuídas. O lanche também estava
muito gostoso e foi uma oportunidade para celebrar a vida e ver os
avanços que nossas crianças e adolescentes estão fazendo. Os chocolates foram doados pelo médico Paulo Batistuta, que é um grande doador
e colaborador do trabalho realizado
pela instituição.

DEPOIMENTOS:
“Foi um momento muito
bom de confraternização,
aprendizado e
reconstrução de
ideologias”.
Annelise Faria, mãe de
Vinicius Faria de Moraes.
“Foi um dia de muita alegria,
confraternização e
aprendizado”.
Valéria, tia do Raphael
Gomes Martins Júnior.
“Foi muito divertido.
Pudemos nos conhecer e
entender melhor nossas
crianças. As crianças
ganharam bombom. Adorei”
Lucinéia Paula Mattos, avó
do Kauan Alvaro.

Um lanche gostoso foi servido para a criançada
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Visitas e doações tornam
nossa casa mais bonita
Estamos de casa nova, como muitos já sabem. E nossa tarefa agora é
tornar o espaço bem bonito, com a cara
do CVDVida. Para isso, estamos organizando nossas salas da melhor forma
possível, e diversas doações ajudaram
a tornar o Centro de Vivências Despertar para Vida mais aconchegante.
Ganhamos uma geladeira novinha, ar-condicionado, impressora,
mesa de escritório, além de muitos
livros e revistas para as nossas atividades.
Uma das doadoras foi a Maria
José Jubini. Ela visitou o CVDVida,
com um grupo da Comunidade Esperança, quando todos conheceram um
pouco do trabalho realizado pela ONG
com crianças, jovens e adolescentes.
“Quando conheci o trabalho que
a Leila e sua equipe desenvolvem junto às crianças carentes, fiquei encantada. Por coincidência, recebi logo depois um dinheiro que estava aplicado, e
como não tinha destino para essa verba, resolvi ajudar o CVDVida”, contou
Maria José. Ela diz que ficou muito feliz por poder equipar a casa nova com
geladeira, mesa de reunião, impres-

Membros da comunidade esperança visitaram o cVDVida.

sora e ar-condicionado. O CVDVida ficou imensamente grato com a doação.
Também recebemos muitas mensagens na nossa fan page, de pessoas
que querem fazer algum trabalho voluntário na ONG. Ficamos muito felizes com tantos gestos de solidariedade. E não podemos deixar de destacar
o trabalho do grande doador e colaborador da nossa ONG, que é o médico
Paulo Batistuta.
Toda doação é muito bem-vinda.
Se você tem a intenção de ajudar o
nosso Centro de Vivências Despertar
para Vida, estamos sempre precisando de biscoitos e sucos para o lanche
dos educandos.

revistas doadas para a ong

Se você pode dispor de uma quantia maior, pode nos ajudar a instalar um
toldo na lateral da nossa casa, para
criarmos um ambiente especial para os
pais que ficam aguardando seus filhos
no projeto. Nossa proposta é dar cursos
e outras atividades para essas pessoas.

coMo aJuDar o Despertar para VIDa
Doações eM DInHeIro
Toda doação é depositada na
conta da instituição:
Caixa Econômica Federal
Agência 0823 – Conta 79-4.
Para emissão do Recibo de Doação,
é necessário entrar em contato pelo
telefone 3227-2164.

eQuIpaMentos tecnoLÓgIcos
Computadores, impressoras, câmeras,
data show, aparelhos de fax, minisystem
e tablets são bem-vindos.

MaterIaL De LIMpeZa
A instituição aceita qualquer tipo de
produto de limpeza, incluindo papel
higiênico e sabonete líquido.

MaterIaL De escrItÓrIo
A entidade utiliza bastante papel A4,
cartuchos para impressora DCP7065 DN,
CDs e DVDs virgens, papel vergê 180g,
papéis diversos, cartolina e outros materiais.

MaterIaL DIDátIco
Jogos pedagógicos, livros de história e
didáticos também podem ser doados.

3

4

DESPERTAR PARA VIDA junho 2015

Sou Despertar
a partir desta edição, vamos
conhecer um pouco da vida de
cada profissional que trabalha
no cVDVida. nossa entrevistada
do mês é a psicóloga da ong,
thais Medella, que conta um
pouco sobre sua carreira e
planos para o futuro.

Lembranças especiais
no Dia das Mães
A festa do Dia das Mães foi
muito alegre, com presentes feitos
pelos próprios alunos para as mães.
Durante as oficinas de artes do CVDVIDA, as crianças criaram um porta
-retrato de papelão. As peças foram
produzidas e decoradas com conchas
do mar. Um presente simples e criativo, que foi embalado com carinho e
dado às mães. As crianças aproveitaram para posar para a fotos com suas
mães e estavam muito sorridentes.
Além da lembrança que construíram na oficina de artes, elas também ganharam uma lembrança bem
charmosa, que foi doada de forma
carinhosa pela simpática empresária Iraceuda, da loja Safira Jóias, de
Linhares.
Teremos outras oportunidades
de interagir com as famílias das nossas crianças e adolescentes. Está
previsto no calendário da ONG, a
cada semana, um debate sobre um
tema de relevância. O primeiro será
“Despertando a educação de nossos filhos”. O assunto foi sugerido
pela dificuldade manifestada pelos
pais na educação de seus filhos. O
grupo será ministrado pela psicope-

Fale um pouco sobre você. onde nasceu
e estudou?
Nasci em Petrópolis (RJ) e me formei em
Psicologia pela Universidade Católica de
Petrópolis (UCP), em 2009. Moro há quatro anos em Vitória e atualmente estou
cursando pós-graduação em Neuropsicopedagogia.
Há quanto tempo trabalha no cVDVida e
por que escolheu a ong?
Trabalho no CVDVida desde que me mudei
para Vitória, em 2011. Passando um período de férias em Vitória, tive a oportunidade
de conhecer a ONG. Passei uma semana vivenciando essa experiência e me encantei
com a sensibilidade da metodologia aplicada nesse lugar. Depois desse período intenso decidi me mudar para Vitória e desde
então me sinto realizada trabalhando nesse projeto maravilhoso.

dagoga Ana Baraona e a psicóloga
Thais Medella.
A instituição pretende alcançar
esses pais, auxiliando-os no processo de desenvolvimento das possibilidades e autonomia de seus filhos.
É importante que eles despertem
para a vida e possam criar expectativas positivas para entender as particularidades de suas necessidades.
Por isso, queremos sempre estar próximos e acrescentar algum conhecimento a eles. Assim surgiu a
aula de inglês para pais, que é ministrada pela facilitadora Ana Baraona.

Qual é o maior aprendizado que teve na ong?
O respeito às diferenças, tolerância e a
capacidade de olhar as pessoas além das
suas limitações.
Quais são seus planos para
o futuro?
Quero continuar estudando,
me capacitando e fazendo o melhor que eu puder para contribuir para
o desenvolvimento e
qualidade de vida
das pessoas.
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