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Mais espaço na nova
sede do CVDVida
O Centro de Vivências Despertar para Vida está em novo endereço,
na rua Antônio Aleixo, 288, no bairro
Consolação, em Vitória. A nova sede
fica em um espaço destinado somente às atividades com os alunos. “As
crianças ficam mais confortáveis e desenvolvem melhor as tarefas em um
espaço criado para elas e por elas”,
comentou a coordenadora do CVDVIDA, Leila Landgraf.
A mudança foi realizada com
o objetivo de oferecer um espaço
mais adequado para os alunos e assim transformar a casa em um lugar
com a cara do CVDVIDA.
O imóvel tem cinco salas, sendo três exclusivas para as oficinas
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Casa precisa
de toldo

psicopedagógicas, uma de reunião
e outra do setor administrativo. Um
espaço externo, destinado à recepção, também é utilizado pelos pais
que aguardam seus filhos.
Mas nem tudo está resolvido. O
local é simples, mas a ONG necessita
de doações para manter os custos do
espaço, onde tudo é feito com muito
amor para dar às crianças uma nova
oportunidade de aprendizado.
Os alunos adoraram a mudança e nessa fase de ambientação é
importante deixar o local personalizado. Para isso, eles começaram a
pintar quadros nas oficinas de Arteterapia e as produções ganharam as
paredes da nova casa.
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Conheça os
nossos projetos

Curta nossa página:

Depoimentos
“Agora a casa tem a cara dos
aprendizes, o espaço é adaptado para a necessidade de aprendizagem de cada um.”
Daniele Dias Lacerda,
facilitadora
“Temos um espaço dedicado
exclusivamente para o projeto
e a oportunidade de trabalhar
os níveis dos alunos em salas
separadas.”
Peterson Fedulo Pereira,
facilitador
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ONG busca apoio
das escolas

www.facebook.com/cvdvida
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Temos muitos
sonhos e
metas
para 2015
Iniciamos outra etapa no Centro de Vivências Despertar para Vida. Nova sede,
muitos sonhos e metas para 2015. Aprendizado, amor e respeito estão na pauta do
dia e são desenvolvidos pouco a pouco nas
oficinas do projeto “Despertando a Inclusão”. Mas para que todo o esforço da ONG
tenha continuidade, precisamos da colaboração da família, da escola e da sociedade. Recebemos ajuda inicial para o pagamento do aluguel da nova casa, que é
um espaço simples, mas muito necessário.
Com a metodologia do CVDVIDA podemos ajudar os educandos com dificuldades de aprendizado e suas respectivas
famílias a conquistar um espaço melhor
na sociedade. Estamos possibilitando o
desenvolvimento daqueles alunos que se
colocaram ou foram colocados de lado pela
incapacidade de aprender e muitas vezes
pela cobrança da própria família, que não
sabe lidar com as diferenças desses meninos e meninas.
Através das oficinas, vamos oportunizando caminhos para o convívio em
sociedade e sabemos que estamos ensinando muito mais do que dança, pintura,
ciências e lógica. Estamos orientando para
um novo olhar para a vida, com autonomia,
dignidade e respeito. Temos a intenção de
auxiliar no processo de desenvolvimento
desses educandos, possibilitando um caminho mais confiante para o seu desenvolvimento.
Após a mudança para a nova sede, estamos ambientando os educandos e seus
pais ao novo espaço. Queremos, muito em
breve, ter um espaço para que os pais possam também desenvolver atividades enquanto aguardam os seus filhos. E para
continuar nessa caminhada, contamos com
você. Conheça nessa edição do informativo,
um pouco do nosso trabalho. Boa leitura!

O novo espaço fica no bairro Consolação, em Vitória

Casa precisa de toldo
O CVDVIDA deseja desenvolver um trabalho com os pais, enquanto seus filhos participam das
oficinas do projeto. A ideia da coordenadora do CVDVIDA, Leila Landgraf, é criar u m espaço de interação
e aprendizado para os pais, como
uma roda de conversa com as famílias que passam pelos mesmos
problemas.
Será um trabalho de orientação sobre a gestão educacio-

nal doméstica, oficinas de trabalhos manuais e terapia de grupo.
Mas para colocar esse sonho em
prática, é necessária a instalação
de um toldo para cobrir a área
externa da casa. Para a compra
do toldo, a instituição necessita de doações. Caso tenha interesse em ajudar, entre em contato através do email contato@
cvdvida.org.br ou pelo telefone
(27) 3071-2144.

ONG ganha
cadeiras de rodas

Material escolar
de presente

O CVDVIDA ganhou duas cadeiras de rodas no final do ano passado, na segunda edição da campanha Pincelada do Bem, promovida
pela Politintas, com apoio da Pincéis Atlas. Uma das pessoas beneficiadas foi a jovem Franciely Alves
Reis, de 18 anos, que ficou muito
feliz com o presente.

Início de ano é sempre um período de muitos gastos para as famílias. Por isso, organizamos uma
campanha para doação de material
escolar e mochilas. A Casa Espírita Esperança organizou a doação
dos kits. Agora, o CVDVIDA precisa de contribuições para manter o
lanche da tarde.
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Conheça nossos projetos
Três ações serão desenvolvidas em 2015 pelo Centro de Vivências Despertar para Vida (CVDVIDA)
e todos têm o objetivo de dar qualidade de vida a crianças, adolescentes e jovens
com deficiências, transtornos, síndromes ou dificuldades de aprendizagem.

remando para
a inclusão

Capacitação em
saúde mental
O CVDVIDA vai dar um curso de capacitação para profissionais em saúde mental no Estado do Espírito Santo. O treinamento terá como público
alvo os profissionais que trabalham
no atendimento de pessoas com deficiência, tais como cuidadores, agentes comunitários de saúde, técnicos
em enfermagem, equipes dos CAPS
(Centro de Atenção Psicossocial),
assistentes sociais, além de gestores das respectivas secretarias de
Saúde. As inscrições serão pelo site:
www.cvdvida.org.br

Esse projeto tem por objetivo fazer a
inclusão da pessoa com deficiência
através do esporte. Com recursos do
FIA, o trabalho se propõe a promover a
inclusão social pelo remo. Com apoio
do Clube Álvares Cabral, 60 crianças
com deficiências, transtornos, síndromes ou dificuldades de aprendizagem
podem mudar suas vidas pela prática
do esporte. O projeto, que é custeado pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA), está previsto para esse
ano, mas as inscrições ainda não foram abertas. Consulte sempre o site:
www.cvdvida.org.br

Despertando
a inclusão
Setenta crianças e adolescentes com
deficiências, transtornos, síndromes
ou dificuldades de aprendizagem são
atendidas pelo CVDVIDA nesse projeto, que iniciou em 2015, e visa fazer
a inclusão e o desenvolvimento social dos educandos. O projeto também contribui para a formação social,
a promoção educacional e assistencial dos alunos. As inscrições estão
abertas e os interessados devem ligar para (27) 3097-4043.

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.
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adolescentes do projeto participam de oficina de Filosofia e debatem temas da atualidade

ONG busca apoio das escolas
Contribuir para o crescimento e desenvolvimento da
criança e do adolescente é tarefa da família, com o apoio
da escola. Mas quando se trata de meninos e meninas com
dificuldades de aprendizado, os cuidados precisam ser ainda maiores. O CVDVIDA preenche essa lacuna com o projeto “Despertando a Inclusão” e conta com os pais e professores como aliados nesse processo.
“As famílias devem respeitar os limites das crianças e
seu ritmo de aprendizado, sem excluí-lo do convívio social.
Os pais precisam dar atenção, disciplina e carinho àqueles
que apresentam dificuldades”, orientou a coordenadora do
CVDVIDA, Leila Landgraf.
Já as escolas têm papel também importante, no sentido de entender que não é só o conteúdo dado em sala de
aula que importa. Ao autorizar a ida do aluno para as atividades no projeto, elas ajudam a fixar a criança no ambiente
escolar”, explicou Leila Landgraf.
Nesse sentido, a equipe do CVDVIDA tem procurado as
instituições de ensino para explicar o que é o projeto e para
falar da importância da participação nas atividades da ONG.
A assistente social Lorraine Moreira
realiza visitas às escolas para falar da importância de enviar os
alunos para se desenvolverem no Centro de
Vivências. O objetivo é
auxiliar os que apresentam dificuldades
de aprendizado.

“Eu achei muito
legais essas aulas e o
professor daqui. Estou
fazendo um monte de
amigos novos”
Gustavo Pena,
15 anos
“É uma maravilha!
Gosto muitos dos
facilitadores. Eles
são nota 10. Estou até
melhor.”
Mayra Traba da
Conceição, 12 anos
“Eu estou achando
legal e me divirto
muito com a
galerinha.”
Mariangela Traba da
Conceição, 15 anos
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