
Notícias 
 
13º Conferência Municipal de Assistência Social  
 
 Nos dias 13 e 14 de setembro, aconteceu no auditório do SESC Venda Nova a 

13º Conferência Municipal de Assistência Social. O evento iniciado a partir das Pré-

Conferências Regionais, que aconteceram ao longo do mês de agosto - nas nove 

regionais de Belo Horizonte- teve como temática “Assistência social: Direito do povo, 

com financiamento público e Participação Social”. Os dois dias foram repletos de 

atividades, plenárias, momentos formativos, eleição de representantes, tudo conforme 

os regulamentos previamente encaminhados e aceitos pela maioria da plenária 

vigente.  

 Alanys Stayce (adolescente atendida pelo Projeto Vida) e Nilmara Santos, 

pedagoga social atuante no Projeto Vida, estiveram presentes nos dois dias de 

Conferência Municipal como delegadas das categorias usuária do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e trabalhadora do SUAS.  As duas foram devidamente eleitas na etapa de conferência 

regional realizada em 20/08 e representaram o Projeto Vida Padre Gailhac e a regional Venda nova.   

 No dia 14, pela manhã, algumas crianças e adolescentes 

do Projeto Vida, estiveram abrilhantando o momento de 

credenciamento e lanche dos conferencistas com apresentações 

artísticas (canto, flauta e violão). Neste mesmo dia, dando 

continuidade aos trabalhos do dia anterior, foram realizadas as 

leituras das propostas elencadas nas conferências regionais 

(Todas referenciadas a permanecer) e a eleição dos Delegados 

(Usuários, trabalhadores e Entidades) que representarão Belo Horizonte na 

Conferência Estadual. #TAMOSJUNTOS# #NINGUEMSOLTAAMÃODENINGUEM#  

Nilmara Santos - Pedagoga Social                                                                                           

   

 

 

 

 
RELIGIOSAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA 

 

Projeto vida Padre Gailhac – BH 
“Faça acontecer. Conquiste seus direitos” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio do 

Programa do Banco de Alimentos de BH, abriu suas portas no dia 06 de setembro para a realização da 

Conferência Livre de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 O evento contou com a presença de inúmeras entidades publicas e privadas, beneficiadas pelo 

programa do Banco de Alimentos BH.  

 As atividades tiveram início com café 

da manhã e uma dinâmica de apresentação 

intitulada “Nossa rede”, em que cada 

participante falou sobre sua instituição. Ao 

final da Dinâmica, todas as plaquinhas 

(contendo os nomes das instituições) foram 

organizadas em uma rede montada com 

barbante no espaço da plenária.  

 Em seguida, ocorreu uma apresentação 

cultural feita pelo grupo MOBS (Mobilização 

Social) e uma mesa representativa com 

responsáveis pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania de Belo Horizonte. Em sequência, foi realizado um painel demonstrativo apresentando os passos 

dados pela política de Segurança Alimentar até o momento, destacando o cumprimento de algumas metas.  

 Num terceiro momento, a plenária foi dividida em três grupos que deveriam refletir e pensar sobre a 

política atual de Segurança Alimentar e Nutricional e possíveis propostas para adequações, permanências e 

melhorias futuras.  

 Ao final, os grupos se apresentaram e todos foram convocados a participar da Conferência Municipal 

que acontecerá no dia 21 de Setembro.  

Nilmara Santos – Pedagoga Social  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÓTICIA 

[Conferência livre de segurança 

alimentar e nutricional ] 



 
Formação Google For Education  
 

Aconteceu na manhã do dia 24 de agosto mais uma 

formação GOOGLE FOR EDUCATION1. Neste encontro os 

colaboradores aprenderam a trabalhar com as ferramentas 

Google Sites e Portfólio.  

Sob a orientação de Priscila Araújo Aucici, instrutora 

Google, a aula foi bastante produtiva, instigando nossa 

criatividade e o desejo de conhecer cada vez mais.  

Do Projeto Vida Padre Gailhac participaram: Cássia Seara, Leonardo Willer, Solange Teixeira, Paula Rhis, Nilmara 

Santos, Simone Afonso e Aparecida Chacará.   

Nilmara Santos – Pedagoga Social  
 

Apresentação de Maculelê no InterSagrado  

 No dia 12 de setembro, as crianças e 
adolescentes do Projeto Vida que participam da 
oficina de capoeira, realizaram uma apresentação 
de Maculelê2, durante a cerimônia de abertura IX 
InterSagrado que nesta edição, aconteceu no 
Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo 
Horizonte.  
 As 16 crianças e adolescentes realizaram 
uma linda apresentação. Estavam presentes 
membros do Projeto Vida, os colaboradores: 
Leonardo Willer, Nilmara Fátima, Paula Rhis, Simone 
Afonso e Solange Teixeira. Todos estavam animados, ansiosos e nervosos para apresentarem, 
deslumbrados por conhecerem o colégio SCM, e muito felizes por poderem divulgar a arte do Maculelê em 
outros espaços, fora do território do bairro Lagoa.  

Leonardo Willer – educador social 

                                                           
1 O Google for Education é uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de professores e alunos dentro 

e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet. Seja no 

jardim de infância ou no doutorado, o Google for Education pode auxiliar professores, alunos, pesquisadores e 

organizações. Saiba mais sobre as ferramentas de colaboração do G Suite for  Education os Chromebooks avançados 

e acessíveis, e as ferramentas de Big Data, aprendizado de máquina e armazenamento dentro do Google Cloud 

Platform. 

 

2
 Maculelê é um tipo de dança folclórica brasileira de origem afro-brasileira e indígena. Em sua origem, o maculelê foi uma arte 

marcial armada, que nos dias de hoje se preserva na simulação de uma luta tribal usando como arma dois bastões, chamados 
de grimas (esgrimas), com os quais os a música em línguas africanas, indígenas e portuguesa. Em um grau maior de dificuldade e 
ousadia, pode-se dançar com facões em lugar de bastões, o que causa um bonito efeito visual pelas faíscas que saem a 
cada golpe. Esta dança é muito associada a outras manifestações culturais brasileiras, como a capoeira e o frevo. O maculelê faz 
parte do folclore brasileiro e deve ser preservado como patrimônio cultural, assim como a capoeira. Deve ser mantido e 
respeitado como tradição. Seja ela trazida por ancestrais africanos ou criada por nativos indígenas, a beleza do maculelê traz em 
si os traços da miscigenação cultural de um país. Fonte: http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maculel%C3%AA - acesso 
25/09/2019. 

 

https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/products/gsuite-for-education
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/products/chromebooks
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/why-google/products/google-cloud-platform
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/why-google/products/google-cloud-platform
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_afro-brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porrete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fac%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_visual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%ADsca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira_(arte_marcial)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frevo
http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maculel%C3%AA


 A manhã do dia 02 de setembro foi reservada para formação da equipe de colaboradores, do 

Projeto Vida Padre Gailhac, sob a orientação do professor Sérgio Andrade – Coordenador do Serviço de 

Orientação Religiosa do Colégio Sagrado Coração de Maria.  

 No início fomos convidados a refletir, a pensar e a destacar, escrevendo no post it, três questões 

relacionadas à nossa condição como colaboradores, a condição do espaço no qual atuamos e, também, 

destacar uma frase de Padre Gailhac que nos seja uma referência. Após as partilhas e acolhidas do que foi 

dito, fomos desafiados a ler a passagem Lc 4,14-30 e a proclamar, para os demais, o que a mensagem nos 

‘disse’.  

 Num último momento, realizamos a 

dinâmica do dominó, em uma folha colocamos/ 

escrevemos em metáfora qual era a árvore 

referente ao nosso trabalho, quais nutrientes 

oferecemos a ela e se estamos oferecendo bons 

nutrientes. Logo em seguida, um a um foi 

direcionado no espaço suas folhas como em um 

dominó, sendo possível modificar as peças.  

 O momento foi bastante rico e proveitoso, 

as reflexões foram bastante reflexivas. Em uma das 

frases citadas: “A árvore será o que vier de suas 

raízes”, Padre Gailhac nos convoca a sermos bons 

‘nutrientes’ para as ‘raízes das árvores’ que 

cuidamos se necessário podar, que seja feito, para 

que a árvore consiga continuar a desenvolver e dar bons frutos.  

Nilmara Santos – Pedagoga Social 

     

 

 

 

 

 

 

 

Formação com o SOR  
 


