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Acolhida 2º semestre  
 

Dia 06 de agosto foi o dia reservado para a acolhida 

das crianças e adolescentes que continuarão a ser 

atendidos neste segundo semestre de 2019. O 

momento foi preparado com muito carinho pelos 

colaboradores que resgataram um pouco do trabalho 

realizado no primeiro semestre, e fizeram também 

uma reflexão sobre a trajetória do trabalho do 

IRSCM iniciado por Padre Gailhac e as Religiosas, 

e que hoje conta com a participação de leigos, 

favorecendo as crianças e adolescentes conhecerem ou relembrarem a história da nossa Instituição. Nesse 

dia, também recebemos a visita ilustre das Irmãs Rosa de Lima e Verônica Brand. As Religiosas vieram à 

instituição para visitar e conversar um pouco sobre os trabalhos realizados na unidade e no território do 

bairro Lagoa; foram visitar o Córrego Capão (trabalho de proteção ambiental realizado pela instituição, 

juntamente com outras parcerias locais); e na parte da tarde conseguiram participar juntamente com as 

crianças e adolescentes do momento de acolhida, tendo uma fala muito pertinente nos alertando sobre a 

“importância de estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, sermos solidários e respeitar o 

próximo”.  

 
Nilmara Santos – Pedagoga Social  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebração dos SIM’s 

Avaliar é muito importante, pois podemos perceber o 

quanto se avançou ou não, e se precisamos de outras 

estratégias para avançar. O SIM’s é uma metodologia de 

aferição utilizada para avaliar as crianças e adolescentes, 

é realizada ao final de cada mês e envolve os 

educadores, a equipe técnica e as crianças e 

adolescentes. Os critérios avaliados são: presença, 

interesse, disponibilidade, compromisso e cuidado.  Ao final de cada mês, os sims recebidos são 

contabilizados e a cada semestre é feita uma celebração. A do primeiro semestre aconteceu nos dias 9 e 10 

de julho. A celebração teve como objetivo retomar a reflexão voltada ao tema norteador das atividades em 

2019 "Faça acontecer. Conquiste seus direitos". As 

crianças e adolescentes fizeram uma reflexão sobre os 

direitos adquiridos dentro e fora do Projeto Vida, o 

que estão fazendo para manter os direitos 

conquistados e como conquistar novos direitos.  No 

final da reflexão, as crianças e adolescentes puderam 

escolher um símbolo "Avatar" que os representasse 

para percorrer o caminho iniciado no começo do ano 

com a quantidade de SIM`s  que receberam durante o 

primeiro semestre, podendo avançar no máximo 5 

passos - que corresponderia a um total de 100% nas avaliações do primeiro semestre referente aos meses 

de fevereiro, março, abril, maio e junho. 

 

Samuel Couto – Educador Sociais  

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão sobre Políticas Públicas 

No dia 12 de Julho, aconteceu no Projeto Vida Padre Gailhac/BH a culminância dos trabalhos realizados nos 

Grupos de Convivência, com as crianças e adolescentes, sobre a temática trabalhada durante o mês de 

junho e julho: “Discutindo Políticas Públicas”. Durante estes dois meses os grupos participaram de 

encontros onde assistiram vídeos e realizaram bate papo sobre o tema; foi uma boa oportunidade de 

sensibilizá-los sobre exercício de cidadania e, por consequência, sobre direitos e deveres.  

 

As crianças e adolescentes do período matutino prepararam um cartaz sobre o ciclo das políticas públicas, 

apresentação de um teatro de Dedoches e cenas curtas de como as políticas públicas influenciam 

diretamente a vida das pessoas. Já no vespertino, aconteceu uma exposição de plaquinhas, relacionando 

um Direito a uma Política Pública, a apresentação de um vídeo sobre as demandas apresentadas na 

comunidade e uma pequena sessão plenária onde o grupo presente votou em propostas de melhorias para 

o Projeto Vida.  

 
Paula Rhis – Educadora Social  

 

 



Mês de julho: Atividades Diferenciadas 

Devido ao recesso que ocorre na Política de 

Educação, o atendimento no Projeto Vida, na 

segunda quinzena de julho, foi realizado num 

formato diferenciado. Com vistas a garantir a 

assiduidade das crianças e adolescentes, as 

atividades são denominadas de: atividades 

diferenciadas. Tivemos encontros dos grupos de 

convivência, além de muitas brincadeiras e desafios em equipe, que estimularam a 

participação, o companheirismo e o fortalecimento de vínculo entre os participantes de 

ambos os turnos.  Dentre as brincadeiras, tivemos: jogos com bambolê , jogo da velha, 

acerte o alvo e carregar a bola; canguru, sim ou não, 

jogo da memória, corrida das lagartas, jogo das três 

pistas, brincadeiras com copos (Torres copos e 

pirâmides de balões), brincadeiras com balões (corrida 

de balão no joelho e briga de galo), Lá lá lá, qual é o 

artista?, Continue a música, qual é o filme?... E, para 

finalizar, no momento foi feita a entrega dos 

resultados das competições e tivemos uma “sessão 

pipoca” com o filme Shazam.  

Solange Teixeira – Educadora Social   

 

 



Torneio de Futebol com os Pais 

No dia 10/08 foi realizado pelo Projeto Vida o 

"Torneio de Futebol com os pais". O evento 

aconteceu na quadra da Escola Estadual 

Menino Jesus de Praga e contou com a 

presença de pais e responsáveis pelas crianças 

e adolescentes atendidos pelo Projeto Vida. 

Os adultos, além de se divertirem jogando 

futebol, puderam interagir com seus filhos e 

com os outros pais. Muitos pais/responsáveis 

foram acompanhados de outros familiares, que torceram e fizeram muito barulho a cada 

gol marcado pelos "atletas de final de 

semana". 

O evento foi marcado pela alegria e 

envolvimento das famílias, que se 

mostraram felizes com a iniciativa do 

Projeto Vida em preparar um momento 

celebrativo em comemoração ao Dia dos 

Pais. 

  Samuel Couto – Educador Social 


