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Em sintonia com a terra, a
água e o ar no Parque Botânico
Cuidar da natureza é uma responsabilidade de todos nós. Mas para os
alunos do Centro de Vivências Despertar para Vida esse relacionamento ganha um gostinho novo a cada
dia. Eles participam do Programa de
Educação Inclusiva do Parque Botânico da Vale, em que crianças e adolescentes aprendem sobre água, ar,
energia, resíduos e biodiversidade.
A preservação do meio ambiente, o papel de todos e a obrigação de
cada um com o planeta são outros temas abordados no projeto, que é dividido em três módulos. A iniciativa
tem os pilares da Unesco para o século XXI: conhecer, ser, fazer, conviver.
“As crianças começam construindo conceitos, conhecendo os
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Aulas de
informática

temas, estabelecendo laços para começar a desenvolver os assuntos.
Com o tempo, elas definem como colocar em prática o que foi ensinado”,
explicou Mônica Avancini, responsável pelo programa.
O resumo de tudo o que aprenderam sobre o meio ambiente vira
arte e é apresentado aos pais, à escola e a convidados em um evento
especial. “Após um ano de convivência, eles mostram os ensinamentos que vão levar para a vida”, disse Mônica.
Ela ressaltou que os alunos do
Centro de Vivências têm a oportunidade de aliar a teoria à prática. “São
várias formas de expressar o aprendizado: no ano passado, eles mos-
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Conheça o Selo
de compromisso

traram com música e dança o que foi
ensinado durante o curso. Outros fizeram uma horta”.
O aprendizado vai além das salas de aula: as mudanças no comportamento chegam às casas e também transformam os hábitos dos pais.
“Estivemos no cinema com as
crianças e ao final do filme elas ficaram espantadas com o lixo jogado no
chão. No lugar onde elas estavam não
havia nenhum grão de pipoca, mas o
restante do cinema estava bem sujo
e todas ficaram impressionadas com
a falta de cuidados das pessoas com
o meio ambiente. Elas levam esses
valores para a vida”, afirmou Leila
Landgraf, psicóloga e psicopedagoga do CVDVida.
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Inscrições para
novas oficinas
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Muitos
sorrisos
e ótimos
resultados
Aperfeiçoar talentos, estimular a independência e contribuir para o desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes têm sido a tarefa diária do Centro de
Vivências Despertar para Vida. E a resposta positiva ao nosso trabalho vem todos os
dias, no sorriso dos alunos e de seus familiares, nos resultados alcançados nas atividades propostas e na certeza de que podemos ir além.
A cada ano, o sentimento de que estamos no caminho certo fica mais forte. Temos novidades importantes: vamos colocar em prática o Despertando a Inclusão,
quando serão oferecidas diversas oficinas para novos alunos. Além disso, estamos avançando nas aulas de Informática
Inclusiva e no projeto de Educação Ambiental Inclusiva da Vale. Colhemos muitos frutos positivos!
Queremos mostrar que os nossos meninos e meninas podem dançar, jogar, filosofar. Conversamos com eles sobre diversos temas, como educação sexual e
comportamento. Tudo isso com o objetivo
de capacitá-los para uma vida normal, inserida na sociedade, livre de preconceitos.
Esse trabalho é muito gratificante e
cada depoimento dos pais nos impulsiona
ainda mais a permanecer nesse caminho.
Ouvimos muitos elogios e incentivos, como:
“Ela era tímida, com dificuldade de comunicação, e hoje é mais espontânea e tem melhorado em casa e na escola”.
Mas precisamos de mais apoio para continuar com esse trabalho. Para isso, contamos com o selo Empresa Solidária, que objetiva arrecadar fundos para os nossos projetos.
Acreditamos que alcançaremos outras organizações preocupadas em construir uma sociedade com menos desigualdade.
Diretoria Despertar para Vida

Aulas de informática estimulam o raciocínio lógico e a coordenação motora

Da brincadeira
ao aprendizado
Usar o computador como ferramenta para estimular o raciocínio lógico, a coordenação motora
e para alcançar o aprendizado. Esses são alguns dos objetivos das
aulas de Informática Inclusiva do
Centro de Vivências Despertar para
Vida. E os resultados têm sido surpreendentes.
“Ao usar o mouse, o aluno
está desenvolvendo a coordenação motora. O computador auxilia
no aprendizado necessário para o
dia a dia”, disse a facilitadora Daniele Dias Lacerda, que ministra
aulas para 60 crianças e adolescentes.

Os alunos são divididos por idade e de acordo com o grau cognitivo,
ou seja, sua capacidade de aprendizado, memória e raciocínio lógico e abstrato. As aulas têm 90 minutos de duração e são realizadas
duas vezes por semana.
Na avaliação de Lorraine Moreira, assistente social do Centro
de Vivências, as aulas também auxiliam na concentração.
“Nesse mundo audiovisual,
quanto mais recursos estiverem
disponíveis aos alunos, mais eles
terão facilidade para absorver os
conhecimentos necessários para
a vida”.

Interesse pela leitura

“M

eu filho está há seis meses no
Centro de Vivências e já percebi
que as aulas têm despertado o interesse
dele pela leitura e melhorado a sua concentração. Ele também está aprendendo a
respeitar mais o próximo e os seus próprios
limites. O relacionamento com ele está
bem melhor.” Andréia Ferreira Ramos,
mãe de Matheus Ferreira Ramos, moradora do bairro Consolação, em Vitória.
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Seja uma empresa solidária!
Você quer contribuir com a nossa causa? Seja um amigo do Centro
de Vivências Despertar para Vida e
ganhe o Selo de Compromisso, uma
ferramenta social importante para
impulsionar os projetos de inclusão
de crianças e adolescentes com deficiência, síndrome, transtorno e dificuldade de aprendizagem.
Ao aderir ao Selo Empresa Solidária – Compromisso com a Pessoa com
Deficiência, sua organização recebe o
certificado Empresa Solidária e Compromissada. Sua imagem passa a ser
vinculada ao Despertar para Vida, instituição que é referência no trabalho
desenvolvido com pessoas com deficiência intelectual no Espírito Santo.
Mas há critérios para receber
o selo. A empresa solidária tem um
compromisso social e ético com o
CVDVIDA, contribuindo para que ele
continue ajudando diversas crianças a superar dificuldades.
“Tornar-se uma Empresa Solidária e compromissada é tomar a decisão

de participar conosco da construção
de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social de crianças e
adolescentes com deficiência e suas
famílias”, destacou o coordenador administrativo do CVDVIDA, Álvaro Luiz
Zouain Landgraf.
Adquira o Selo Empresa Solidária – Compromisso com a Pessoa
com Deficiência e divulgue a responsabilidade social de sua organização.
Basta procurar o Centro de Vivências
Despertar para Vida e conhecer os
planos de adesão para pessoas física e jurídica.
Ajudar faz bem ao coração! Contribuir com o projeto é firmar compromisso com uma relevante causa de inclusão social realizada por

Tornar-se
uma empresa
solidária e
compromissada
é tomar a
decisão de
participar do
nosso projeto”
Álvaro Landgraf
uma instituição sem fins lucrativos, séria, legalizada e de credibilidade, com quase 20 anos de atividades em Vitória.

ORGANIZAÇÕES QUE JÁ SÃO PARCEIRAS

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
e tablet 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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Alunos poderão participar de oficinas do projeto Despertando a Inclusão, que deve começar ainda este ano. As inscrições estão abertas

Projeto desperta inclusão
Imagine poder participar de oficinas de dança, artes, filosofia, fazer
passeios e aprender muitas coisas! É
assim que funciona o projeto Despertando a Inclusão, realizado pela equipe do Centro de Vivências Despertar
para Vida.
Estão sendo planejadas oficinas
rotativas, com duas horas de duração
cada, desenvolvidas todas as tardes
para 70 novos alunos – crianças e adolescentes – divididos em quatro turmas.
As vagas estão abertas e os interessados já podem reservar o seu
lugar, deixando contato no CVDVIDA.
É importante ressaltar que os alunos
devem ser encaminhados pelas escolas públicas, que precisam atestar que eles têm alguma dificuldade
de aprendizagem.
Todos os interessados vão passar por avaliações feitas por uma psi-

Crianças atendidas pelo CVDVIDA

cóloga e uma fonoaudióloga, para serem divididos por turmas, de acordo
com o seu grau cognitivo. Para os novos alunos, ainda não cadastrados no
Centro de Vivências, será necessária
uma avaliação com a equipe de psicólogos e assistentes sociais para que
possam conhecer a criança e sua família. “Temos de saber a história do
aluno para entender as suas necessidades e, dessa forma, poder trabalhá

-las”, explicou a assistente social Lorraine Moreira, que atua na instituição.
As crianças e os adolescentes
vão participar de aulas de raciocínio
lógico, linguagem, ciências sociais,
ciências naturais, filosofia, dança,
artes, educação sexual, informática e atividades externas (passeios).
O projeto terá duração de 12 meses.
A iniciativa tem parceria com o
FIA (Fundo da Infância e Adolescência), que recebe recursos de pessoas
físicas e jurídicas, por meio de incentivos fiscais e doações.
Todas as atividades serão realizadas no turno vespertino. Por isso,
os participantes devem ser estudantes matriculados no período da manhã. A preferência é para morador de
Vitória, principalmente das comunidades da região de Bento Ferreira, onde
funciona o CVDVIDA.
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