
NOTÍCIAS DO PROJETO VIDA PADRE GAILHAC/ SERRA-ES 

______________________________________________________________ 

 
Projeto Vida de Serra se apresenta na Abertura da Semana da Criança no 

Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória 
 
O Circo Chegou! Uma “Trupe da Alegria” formada por crianças e adolescentes do 

Projeto Vida de Serra esbanjou talento em uma apresentação especialmente 

preparada para a Abertura da Semana da Crianças no CSCM de Vitória, no dia 07/10.  

 

Foi uma ótima oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho desenvolvido no 

Projeto Vida, de elevar a autoestima e de valorizar as potencialidades das crianças e 

adolescentes. As cenas de palhaçaria, os números acrobáticos e de contorcionismo 

alegraram a manhã e a tarde da criançada, e a semana festiva no CSCM começou em 

grande estilo! 
  Wellington Fernandes – Orientador de Atividades Socioassistenciais  

 

 

 

 

 



Crianças e adolescentes do Projeto Vida de Serra participam de uma Aventura 
Ecológica no Convento da Penha 

 
 
A manhã do dia 02 de outubro foi cheia de aventura para as crianças e adolescentes 

do Projeto Vida, que foram convidados a participar de uma trilha ecológica na mata 

que envolve o Convento da Penha, um importante ponto turístico histórico e religioso 

da Região Metropolitana de Vitória. 

A atividade fez parte da programação da “Semana da Terra”. Os participantes 

percorreram duas trilhas ecológicas e fizeram e uma visita à igreja do Convento, de 

onde é possível avistar grande parte das cidades de Vitória e Vila Velha e da baía de 

Vitória, que possui uma beleza ímpar. Durante a trilha, foram explicados os tipos de 

espécies nativas (fauna e flora) da mata do convento, além de um descontraído bate-

papo sobre preservação ambiental. Foi uma aventura incrível! 

Wellington Fernandes – Orientador de Atividades Socioassistenciais  

 

 



 

 

 

 



Projeto Vida de Serra comemora a Semana da Criança  
com uma programação festiva. 

 
Nos dias 16 e 17 de outubro as brincadeiras e atividades diferenciadas marcaram a 

comemoração pelo Dia da Crianças no Projeto Vida.  

No dia 16, a programação contou com uma manhã e tarde muito animadas, com 

futebol de sabão, pula-pula, pipoca e algodão doce. Já no dia 17, uma Oficina de 

Culinária envolveu as crianças e adolescentes. Divididos em pequenos grupos, cada 

grupo teve a tarefa de confeitar um pequeno bolo e preparar doces e pequenos 

espetos de fruta. Foi um momento de muita diversão. E a animação ficou ainda maior, 

quando o almoço foi servido: um Rodízio de Pizza delicioso! Ao fim do dia, nós nos 

reunimos no espaço do refeitório, cantamos um animadíssimo PARABÉNS e, logo em 

seguida, tivemos um lindo momento de partilha. 

 É importante festejar esta data! E, mais que isso, é assumir o compromisso de 

contribuir diariamente para a garantia do Direito à Infância.  

  Wellington Fernandes – Orientador de Atividades Socioassistenciais  

 

 



 

 

 



Manhã de Convivência no Colégio Sagrado Coração de Maria – Vitória 
 
Em comemoração à Semana da Criança, foi desenvolvida uma Manhã de 

Convivência, com uma programação mais que especial no dia 04/10. As crianças e 

adolescentes do Projeto Vida puderam participar de atividades diversas como: oficina 

de cubo mágico, vôlei, circuito, pintura de rosto, dança, revoada de pipas e trilha, além 

de um delicioso lanche na praia. 

Esta atividade, que foi fruto de uma parceria entre professores e alunos do Colégio 

Sagrado Coração de Maria de Vitória e educadores do Projeto Vida Padre Gailhac, 

resultou em uma manhã muito divertida e cheia de troca de afeto. O Colégio e o 

Projeto Vida caminham juntos na Defesa da Vida; e estes momentos de vivência e 

troca são fundamentais para a formação humana, trazida como cerne nas duas 

unidades, e para manter sempre acesa a Chama da Missão de Gailhac.  

“Não deixa a lamparina apagar, pois a Missão de Gailhac deve continuar”! 

  Wellington Fernandes – Orientador de Atividades Socioassistenciais  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Vida promove Mostra de encerramento do Eixo- Direito de Ser e inicia 
 o Eixo da Participação Social inspirados por uma linda história. 

 
Foi com muita alegria que as crianças, adolescentes e seus familiares participaram no 

dia 05/09 da Mostra de Encerramento do Eixo: Direito de Ser - “Jardim de Todos”; foi 

uma exposição de alguns dos trabalhos construídos no Projeto Vida entre os meses 

de maio a agosto. A programação contou com apresentações e exposições artísticas 

e culturais. Entre estas, uma encenação de teatro fórum, que contou com a 

participação mais efetiva das famílias podendo intervir em uma cena que abordava a 

desigualdade de gênero dentro do cotidiano familiar. Foi bem legal! 

Estas atividades proporcionam às famílias e comunidade em geral uma forma de se 

aproximar e de acompanhar o trabalho desenvolvido na Unidade; e isso é de grande 

importância, visto que oferecemos uma política pública. Este já é um primeiro passo 

para a construção e o fortalecimento da cidadania.   

Para iniciarmos o Eixo “Participação Social - O Tesouro que Transforma”, nos 

baseamos em uma obra literária cheia de lições importantes. A história do “Menino do 

Dedo Verde” foi preparada pelos educadores de uma maneira bem teatral, para que 

as aventuras de Tistu na transformação das mazelas da sua cidade pudessem nos 

inspirar nas ações deste eixo. Veja um pouquinho do nosso trabalho nas fotos a 

seguir:  

Wellington Fernandes – Orientador de Atividades Socioassistenciais  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Adolescentes do Projeto Vida visitam Mostra de Profissões da UFES. 
 
 
No dia 25 de outubro, um grupo de adolescentes do Projeto Vida de Serra teve a 

oportunidade de participar da Mostra de Profissões da UFES (Universidade Federal 

do Espírito Santo). Durante a visita puderam conhecer um pouco mais sobre os 

cursos oferecidos pela Instituição, de maneira dinâmica e atrativa. 

Esta atividade teve um objetivo principal de provocar os participantes para a 

construção de uma perspectiva profissional que rompa com um “modelo” de 

reprodução muito presente no nosso público, onde o Curso Superior é algo muito 

distante da realidade. É preciso perceber o Ensino Superior como um “sonho possível” 

e o nosso trabalho é ampliar o universo informacional para que possam traçar seus 

caminhos de forma autônoma. 

  Wellington Fernandes – Orientador 

de Atividades Socioassistenciais  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


