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Desenvolvimento
e inclusão social
O Centro de Vivências Despertar para Vida (CVDVIDA) funciona em
Bento Ferreira, Vitória, e oferece atendimento gratuito com o objetivo de
aperfeiçoar talentos, estimular a independência e contribuir para o crescimento pessoal e profissional de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
O projeto começou com a iniciativa da psicóloga e educadora Leila
Maria Zouain Landgraf, em 1995. Na
ocasião, a profissional coordenava
uma franquia de informática educacional que, aos poucos, foi recebendo crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.
Diante do desafio, Leila realizou estudos sobre a capacidade de
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Voluntários
comprometidos

aprendizado desses alunos, assim
como a melhor forma de se comunicar com eles. Anos depois, ela iniciou o projeto Despertar para Vida,
que funcionava no espaço cedido
pela diretora Marisa Amaral, da Escola Geração de Ensino.
Inicialmente, a instituição tinha três alunos, mas o trabalho foi
crescendo com a chegada de mais
pessoas. “O projeto foi sendo desenvolvido a partir das necessidades de cada um, favorecendo a
criação da metodologia CVDVIDA”,
disse Leila.
Atualmente, a instituição oferece o projeto Informática Inclusiva,
que atende alunos com deficiência,
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Despertando
talentos

Saiba mais
Leila Maria Zouain Landgraf
e Álvaro Luiz Zouain Landgraf
administram a instituição, localizada na rua Francisco Rubim,
253, em Bento Ferreira, Vitória.
O funcionamento é de segunda
a sexta-feira, das 13 às 17 horas. Contato: 3227-2164.

síndrome, transtorno e dificuldade de
aprendizagem que são encaminhados
pela rede pública.
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Alunos superam
os seus limites
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Espaço que
respeita e
valoriza as
diferenças
Ajudar as pessoas a tornarem-se mais
participantes da vida social, respeitando
as suas limitações e estimulando as suas
capacidades. Esse trabalho faz parte do
processo de inclusão social dos indivíduos com deficiência, em que as diferenças se fazem iguais quando todos têm os
mesmos direitos e oportunidades. É exatamente esse o propósito do Centro de Vivências Despertar para Vida, que atua em
Vitória desde 1995.
Destinada ao atendimento de pessoas com síndrome, transtorno, deficiência e dificuldade de aprendizagem, a instituição aposta em atividades educacionais
como elemento essencial para uma ação
transformadora.
Acreditamos que a discussão sobre a inclusão social transita nos mais
diferentes setores da sociedade, e que
é importante romper a barreira da falta
de informação para quebrar certos paradigmas. Por isso, apresentamos neste
informativo um pouco do trabalho que
realizamos ao longo desses 19 anos de
atuação.
Queremos desconstruir a ideia e a
imagem de passividade que o senso comum atribui à pessoa com deficiência. É
muito importante enxergá-la como participativa, integrada ao meio social, fortalecendo sua adaptação, potencializando
aptidões, ampliando seu campo de oportunidades e colocando-a em igualdade
de condições.
A inclusão social é um processo gradual e que deve envolver familiares, amigos, educadores, enfim, a sociedade em
geral. É dividindo experiências e sentimentos que queremos levar a você um pouco
da nossa história.
Diretoria Despertar para Vida

Colaboradores e voluntários trabalham para promover o crescimento dos alunos

Uma equipe dedicada
e comprometida
Mais que uma tarefa, a missão de educar, de acolher e de motivar é um dom que se aperfeiçoa
todos os dias. É nesse processo
de transformação e de superação
que atuam os colaboradores e os
voluntários do Centro de Vivências Despertar para Vida. Psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos,
psicopedagogos e assistente social são alguns profissionais que
fazem parte do projeto.
A psicopedagoga Hedna Bricio
Silva é uma das voluntárias. “Tenho
uma irmã com Síndrome de Down e
fiquei apaixonada pelo trabalho de
Informática Inclusiva. Vi a melhora e a felicidade dela e de outros

alunos ao participar das atividades”, contou.
A psicóloga Thais Wayand Medella realiza avaliações psicológicas
e neuropsicológicas. “Sou do Rio de
Janeiro e estava de passagem por
Vitória. Fui visitar o projeto e resolvi morar aqui para poder fazer parte
desse trabalho”.
Dos 13 profissionais que
atuam no local, 10 são voluntários. “São pessoas bastante comprometidas com o projeto e que,
além de ajudar os outros, experimentam crescimento pessoal e
profissional”, afirmou o coordenador administrativo da instituição,
Álvaro Luiz Zouain Landgraf.

Empresas parceiras contribu
Para manter o seu funcionamento, o Despertar para Vida conta com o apoio de organizações parceiras. E para valorizá-las, o CVDVIDA
disponibiliza o Selo de Compromisso, que pode
ser usado em materiais institucionais, campanhas publicitárias e produtos das empresas.
“O selo é uma ferramenta social que ajuda a divulgar as organizações que
oportunizam possibilidades para o desenvolvimento das pessoas que são aten-
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Projetos que despertam talentos
Por meio de atividades realizadas no Centro de Vivências Despertar
para Vida, os alunos desenvolvem os
seus talentos, descobrem novas habilidades e superam cada dia mais os
seus limites.
A instituição tem diversos projetos voltados para diferentes necessi-

dades, como o Informática Inclusiva
e o Despertando a Inclusão. A educadora Leila Maria Zouain Landgraf, que
administra o local, afirmou que o intuito é despertar pessoas para a vida,
independente de suas limitações.
“Os alunos têm a oportunidade
de vivenciar atividades que abran-

gem as áreas cognitiva, emocional,
de lazer, técnica e comportamental.
Acreditamos que, com esse trabalho,
a pessoa pode alcançar estágios em
que a sua capacitação para a vida e
para o trabalho estará mais bem situada no contexto social”, disse a
educadora.

Informática Inclusiva

Após uma triagem realizada por uma assistente social, os alunos são encaminhados aos grupos, conforme o seu grau cognitivo, para o desenvolvimento
das habilidades tecnológicas do curso. O processo de
aprendizagem passa por diferentes níveis de comprometimentos motores e de comunicação e linguagem.
O projeto tem capacidade para 60 alunos.

Despertando a Inclusão

O objetivo é possibilitar, por meio de oficinas de intervenção psicopedagógica, experimentação, trocas, desenvolvimento de expressão, comunicação, autoestima, respeito à individualidade, autonomia, qualidade
de vida e equilíbrio emocional. O Despertando a Inclusão pode atender até 70 pessoas.

Projeto Vidas

O objetivo principal é divulgar os projetos realizados na instituição e buscar
novas parcerias para ampliação e melhoria do CVDVIDA. As camisas podem ser
adquiridas na sede do Despertar para Vida pelo valor de R$ 30,00.

uem para evolução
didas aqui”, destacou o coordenador administrativo do CVDVIDA, Álvaro Luiz Zouain Landgraf.
Além disso, as empresas que ajudam a instituição são divulgadas nas camisas do Projeto Vidas, vendidas pelo Centro de Vivências. A renda é
revertida para o próprio CVDVIDA, para melhorias
e ampliação das atividades. Quer fazer parte dessa
iniciativa? Entre em contato com a nossa equipe.
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Davi e adriana estão felizes com o progresso que os filhos têm apresentado no Centro de Vivências. Haylandri, ao lado da mãe, Renilda, adora frequentar as aulas

Alunos vencem obstáculos
Nada melhor para os pais do que
ver os filhos superarem seus limites
e dificuldades. No caso dos portadores de necessidades especiais, esse
processo é uma luta diária, em que
cada avanço é uma vitória a ser comemorada. No Despertar para Vida, os
alunos são estimulados a transpor os
obstáculos e deixam familiares, amigos e professores cheios de orgulho.
O gari Davi Barbosa Miranda é
pai de Daniel, 11 anos, que tem déficit de atenção. O menino entrou no
projeto há apenas dois meses, mas

já é possível perceber a sua evolução. “Ele faz tratamento psicológico
e participa das aulas de informática.
Já melhorou muito na escola, graças
ao trabalho que vem sendo feito no
projeto”, elogiou Davi.
As mudanças positivas no comportamento do aluno Haylandri, 9, também
já são visíveis. Hiperativa, a criança tem
dificuldades de aprendizado, mas está
muito mais tranquila desde que entrou
no Despertar, há cerca de dois meses.
“Ele está bem menos agitado,
mais obediente e adora as aulas. Os

profissionais são excelentes e me dão
dicas importantes de como lidar com
meu filho no dia a dia”, disse a garçonete Renilda Serafin Severo, mãe de
Haylandri.
A auxiliar de serviços gerais
Adriana Cristina de Sousa também
está satisfeita com os bons resultados alcançados pelo filho Luiz Henrique, 11. O menino, que tem dificuldade
de aprendizado, frequenta as aulas de
informática e evolui a cada dia. “Pretendo colocá-lo em outras atividades
quando o curso terminar”, contou.

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, aparelho de fax e minisystem
são bem-vindos.

maTERiaL DE LimPEZa
A instituição aceita qualquer tipo de
produto de limpeza, incluindo papel
higiênico e sabonete.

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.
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