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1.A Instituição CVDVIDA 
 

O Centro de Vivências Despertar para Vida - CVDVIDA tem por finalidade promover 

ações e o desenvolvimento de projetos na área de educação especial; 

acessibilidade; esporte; cultura; assistência e inclusão social; cidadania; 

sustentabilidade; ambiental; direitos humanos; qualidade de vida; defesa do 

direitos das crianças e adolescentes e jovens; direito das pessoas com deficiência 

bem como suas famílias, cujo o objetivo é de Promover a inclusão social de 

crianças, adolescentes, adultos, com deficiência e necessidade especiais, 

síndromes, transtornos, distúrbios e com dificuldade de aprendizagem.  

 

2.Missão 

Promover por meio de equipe interdisciplinar, a inclusão social de pessoas com 

deficiência, síndrome, transtorno e dificuldade de aprendizagem, através de oficinas 

direcionadas ao esporte, saúde, cultura, tecnologia e lazer. 

 

3.Visão 

Ser uma Instituição de excelência e referência, na habilitação e reabilitação de 

pessoas com deficiência, síndrome, transtorno e dificuldade de aprendizagem, 

merecedora de parcerias participativas e patrocinadoras da sociedade em geral. 

 

4.Valores 

 Trabalho em equipe              

 Transparência                       

 Ética 

 Responsabilidade 

 Comprometimento  
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5.Apresentação das Atividades Realizadas 

 

 

5.1. Projeto de Capacitação em Saúde Mental para os Profissionais 

do Estado do Espírito Santo 

 

PRONAS – PCD: O Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência (PRONAS/PCD) é um programa implantado pelo Ministério da 

Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e 

fundações privadas sem fins lucrativos no campo da oncologia e da pessoa com 

deficiência. Pessoas físicas e jurídicas que contribuírem com doações para projetos 

nessas duas áreas poderão se beneficiar de deduções fiscais no Imposto de Renda. 

 

Vigência do projeto: 05/2015 à 11/2018 

Abrangência: Todo o Estado do Espírito Santo 

Nº de vagas ofertadas: 200 vagas por semestre 

Duração do Projeto: Três anos e seis meses 

Público Alvo: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Pedagogo, Psicopedagogo, Terapeuta 

Ocupacional, Educador, Assistente Social, Cuidador, Enfermeiro, Técnico Enfermagem, 

Facilitador, Equipe CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Estudante da área Saúde, 

Gestores, Secretaria de Saúde, Casa dos Conselhos  e familiares interessados em 

obter mais informação. 

 

 

 O Projeto 
 

O CVDVIDA iniciou este projeto em parceria com o Ministério da Saúde, através do 

Programa PRONAS-PCD. Este projeto consiste em capacitar profissionais na área de 

saúde mental, sendo aberto para todos profissionais e familiares que queiram saber 

mais sobre esta área e principalmente para aqueles que tem contato com este 

público especifico. 
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A Capacitação acontece aos sábados, de 15 em 15 dias, das 8hs às 17hs, no 

auditório do Espaço Vitória. Este auditório encontra-se em frente à Unimed da 

Avenida Leitão da Silva, na qual aqueles que cumprem todos os procedimentos 

receberão, ao final do curso um certificado de 120 horas.  

Ressalta-se que por ser uma Capacitação em parceria com o Governo Federal, o 

curso é 100% gratuito. Este tem como proposta capacitar 1.400 profissionais ao 

término do projeto, sendo assim capacitando 200 profissionais por semestre ao 

longo dos três anos e seis meses de projeto. 

 

Vale destacar que o curso iniciou em maio de 2015, e no seu primeiro ano já foi um 

sucesso, no qual o número de inscrições ultrapassaram as quantidades de vagas 

ofertadas. Este sucesso repetiu no segundo ano do projeto. Sendo que no ano de 

2016 foi executado duas capacitações, com 217 matriculados no 2º curso e 226 no 

terceiro curso.  

 

 Fotos do  Curso de Capacitação em Saúde Mental 
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 Apresentação artística de pessoas com deficiência  

 

 

 

Grupo de Dança Despertar 

Marina Almeida-Sindrome Willians 

Marina Pontes – Sindrome Down 

Larissa Gaudêncio – Sindrome Down 

Prof. Eduardo Batistuta - TEA 

 

 

O Grupo de Dança faz apresentações em vários locais e 
eventos. O grupo é formado por 15 pessoas com deficiência, 

inclusive o coreógrafo também é TEA/Hiperativo.  

 
O grupo é coordenado pela psicóloga Leila Landgraf 
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 Oficina Prática do curso 
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 Palestrantes da Capacitação 

 

 

 

Dr Thiago Gusmão - Neuropediatra 
 

Dr Walber - Psiquiatra 
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Dra Larissa Sterza – Endócrinologista 

 
 

 

Hedna Bricio e Leila Landgraf Neuropsicólogas 

 

 

Dra Karoline Santiago – 

Ginecologista/Obstetra 

 

 Juliana Montes Ricardo - Fonoaudióloga 
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Patricia Ribeiro-  Fonoaudióloga 

  

Dr. Bruno Lima - Psiquiatra 

 

Dra. Fernanda Mappa - Psiquiatra 

 

Dra Suely Rabello – Psiquiatra 

 

 

 

 

 

 

 

“Há somente um espaço entre a aprendizagem e não aprendizagem: 
o querer de quem quer ensinar e de quem quer aprender.” 

 

Leila Landgraf 
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 Certificados 

 

 Frente 

 Verso 

 

 

5.2. Projeto “Lutando pela Inclusão” 

 

O esporte é considerado um dos requisitos indispensáveis para inclusão, pois é uma 

ferramenta simples, acessível e eficiente para este fim, tornando-se um importante 
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instrumento pois traz diversos benefícios, como desenvolvimento físico, bom 

humor, redução do estresse, educação do corpo, controle da agressividade, além 

de desenvolver o relacionamento dentro de diferentes grupos sociais. 

Desta forma, com o foco no importante papel social que o esporte pode exercer no 

processo de ensino aprendizagem das crianças, adolescentes e jovens que nasceu o 

Projeto “Lutando Pela Inclusão”, um projeto que usa a modalidade jiu jitsu, para 

promover a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Em novembro de 

2016, o CVDVIDA iniciou este projeto, contando com pouco recurso para compra de 

materiais e com professores voluntários na Academia Elite em Vitoria-ES.  

 

 

Este é um projeto piloto, iniciado em 2016  com apenas quatro educandos adultos, 

e encerramos 2017 com sete educandos  que são residentes da Residência 

Inclusiva de Vitória, que apresentam Deficiência Intelectual.  

 

Esta iniciativa ao longo do tempo vem dando certo, apresentando resultados 

satisfatórios no comportamento dos atendidos. 

 

As aulas acontecem todas as terças e quintas, de 10h ás 11h na academia Elite, 

localizada no Bairro Santa Luiza, localizado no Município de Vitória. A parceria da 

Academia Elite com o CVDVIDA, tem dado muito certo, no entanto encerramos o 

ano de 2018, articulando novas formas de captar recurso para abrir mais vagas, 

agora para o público de criança e adolescente. 
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Aulas de Jiu jitsu na academia Elite – Projeto “Lutando pela Inclusão” 

 

Educandos do Projeto Lutando Pela Inclusão 
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5.3. Projeto Remando para Inclusão 
 

Vigência do projeto: 08/2017 à 09/2018 

Abrangência: Região Metropolitana Estado do Espírito Santo 

Nº de vagas ofertadas: 100 vagas (com dois turnos: matutino e 

vespertino) 

Duração do Projeto: 1 ano mais 3 meses de extensão totalizando 15 meses 

de execução.  

Público Alvo: crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiências, 

síndromes, transtornos, distúrbios, dificuldades de aprendizagem e risco social de 9 

a 29 anos de idade. 

 

 
O Projeto 

O Projeto atenderá por ano 100 crianças, adolescentes, jovens e adultos com 

deficiências, síndromes, transtornos, distúrbios, dificuldades de aprendizagem, e 

risco social, sendo 50 no turno matutino e 50 no turno vespertino. As aulas serão 

realizadas três vezes por semana, com duração de duas horas e meia cada turno.  

 

Ressalta-se que nas aulas no turno matutino terá momento de desjejum e no turno 

vespertino intervalo para lanche. 

Serão dadas aulas teóricas e práticas, onde o professor, juntamente com os 

estagiários de educação física, inicialmente apresentou aos alunos os 

equipamentos, barcos e remos que são utilizados durante as aulas. Explicar 

didaticamente a nomenclatura do barco e do remo, trabalhando as problemáticas 

do esporte. As aulas são planejadas e pautadas, junto com psicóloga e 

psicopedagoga Leila Landgraf, que atua com o método despertar, para cumprir os 

objetivos propostos, como: potencializar a capacidade psicomotora, independência 

física, autonomia, conhecimento esportivo sobre o remo, socialização, atividade 

física como qualidade de vida, além da instrução elaborado pelo Ministério do 

Esporte Secretaria de Esportes Educacionais entre outros. 

O Educando passará por uma avaliação psicológica e fonoaudiológica, para entrar 

no projeto. Nosso critério de seleção é, além de apresentar dificuldade de 
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aprendizagem, síndrome, transtorno e deficiência, o educando deve estar 

matriculado na rede pública de ensino, os que tiverem de 09 a 17 anos e de estar 

dentro da faixa etária citada no projeto, 09 a 29 anos. O projeto está sendo 

executado na sede do Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral, localizado no 

Município de Vitória. 

 

 Aulas de remo – Projeto Remando para Inclusão 
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 Excursão no Parque Botânico da Vale 
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5.4. Projeto Educação À Distância - EAD 
 

Vigência do projeto: inicio em 03/2018 até os dias atuais 

Abrangência: Região Metropolitana Estado do Espírito Santo 

Nº de vagas ofertadas: 18 vagas (com dois turnos: matutino e vespertino) 

Duração de cada Módulo: média três meses cada 

Público Alvo: adolescentes, jovens e adultos com deficiências, interessado em 

melhorar o nível de informação para inserção no mercado de trabalho. 

Módulo 1º - Promotor / Repositor  

Módulo 2º - Auxiliar Administrativo  

Módulo 3º -  Auxiliar de linha de Produção  

 

 

O Projeto 
 

Nossa instituição junto com a Instituição de São Paulo “Ser Especial” está 

promovendo um curso EAD de Capacitação para “Promotor de Vendas e Repositor 

de Mercadorias”, voltado para pessoas com deficiência (PCD’s) com duração 

aproximada de três meses. As aulas têm duração de duas horas e meia, sendo 

meia hora para intervalo, todas as terças e quintas, no período matutino e 

vespertino, sendo de 08:30 às 11:00 h e 13:30 às 16:00. As aulas são presenciais, 
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mas o curso é à distância com vídeo-aula. Para auxiliar os PCD’s no seu processo 

de aprendizado, um monitor orienta e tira dúvidas. 

 Este é o primeiro de três cursos que realizaremos em parceria com a “Ser Especial” 

e ainda temos vagas. O próximo curso será para Auxiliar Administrativo e, por 

último, Alimentador de Linha de Produção. Todos os cursos são 100% gratuitos! 

Ao concluir cada curso, os cursistas que atingirem a média de presença ganharão o 

certificado. 

O mais interessante é que ao participar desta capacitação, há possibilidade de 

encaminhamento ao mercado de trabalho, caso a empresa parceira abra vagas para 

PCD’s no Estado do Espírito Santo. 

 

 Fotos  
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Colocamo-nos à disposição para maiores informações, 

 

Atenciosamente 

 

Contatos: 3097-4043 / 3071-2144 

www.cvdvida.org.br 

contato@cvdvida.org.br 

servicosocial@cvdvida.org.br 
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