
 

 

Amigos do Capão 
O Projeto Vida participou no dia 15 
de abril de mais um Movimento em 
Prol da Revitalização do Córrego do 
Capão e Construção do Parque Lagoa, 
organizado pelo Núcleo do Capão. 
O evento contou com várias 
atividades entre elas a apresentação 
da banda de Rock Alta Gestão e 
demais parceiros do Movimento 
Amigos do Capão. A culminância do 
evento foi o plantio de algumas 
mudas de árvores próximo as 
nascentes do Córrego, no espaço 
onde se pretende construir o Parque 
Lagoa. 
 

Pais antenados 
Seguindo o cronograma de atividades do 
Projeto Vida, aconteceu no mês de abril a 
Reunião de Pais e Responsáveis. 
Tanto os responsáveis pelas crianças e 
adolescentes que ingressaram na instituição 
este ano quanto os responsáveis pelas 
crianças que estão á mais tempo, tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco da 
história do Projeto Vida e seus fundadores. 
A reunião possibilitou a apresentação das 
oficinas e suas principais culminâncias, assim 
como outras atividades que acontecem 
diariamente na unidade.  
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“Construir pontes de justiça e solidariedade”. 

 

Refletir e agir! 
Refletir é compreender, é aceitar, é 
meditar, é voltar-se sobre si próprio. A 
reflexão nos permite analisar, entender e a 
partir daí, solucionar problemas. É nessa 
perspectiva que são realizados os 
“Minutos de Sabedoria”. Neste mês os 
temas foram: O Bom Samaritano, Escravo 
da Tecnologia, Dia do livro, A a Z, e a cada 
reflexão as crianças e adolescentes 
participaram expondo suas ideias e 
desejos para a construção de um mundo 
melhor. 

Encontro sagrado 
De 03 á 05 de abril aconteceu o encontro 
dos Trios Gestores dos colégios e unidades 
Socioassistenciais da Rede Sagrado Coração 
de Maria. 
Durante o encontro as adolescentes da 
oficina de Artes Cênicas Ana Caroline, 
Haisla Kewely e Rafaela Rodrigues fizeram 
uma intervenção em forma de esquete 
abordando o tema: violência contra a 
mulher. Uma forma emocionante e 
impactante de chamar a atenção para um 
assunto que atinge todas as etnias, religiões 
e classe social. 

PROJETO VIDA PADRE GAILHAC-BH 
Rua Evelina Ferreira, 129 – Lagoa. 
Telefone: (31) 3459-5710 

Fotografia registrada durante a proposta de “fotos tumblr” na oficina Meu Corpo, Meu Tesouro da Educadora Elaine Guilhermina. 

Fotografia registrada durante o Movimento em Prol da Revitalização do Córrego do Capão e Construção do Parque Lagoa. 


