
 

 

 

 

     Cuidado da Casa Comum – Curvelo e Ubá 

 O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho e tem 
como objetivo, promover reflexões e ações de proteção e preservação do 
meio ambiente. A data é um alerta à sociedade para a tarefa de cuidar 
do mundo em que vivemos, assim as equipes do Centro Educacional 

Comunitário Bom Pastor e do Projeto Vida Irmã Maria de Aquino 
realizaram ações bastante significativas: 
 

 

                                      

Em andamento, o projeto “plantar, cuidar, colher e se alimentar” - a ação 
propõe que as crianças e adolescentes voltem os olhos para o cuidado 
com o meio ambiente. Fez-se uma reflexão sobre a produção do próprio 

alimento e o consumo de 
produtos saudáveis. Todas as 
crianças e adolescentes 
receberam uma mudinha de 
hortaliça para: replantar, cuidar 
e depois se alimentar. Tudo 
sendo registrado por meio de 
fotos para que a equipe 
acompanhe e intervenha em 
todo o processo. 

 

 

As ações propostas envolveram as crianças, adolescentes 
e suas famílias. Em formato de incentivo à reflexão, eles 
foram estimulados a pensar como e em que medida as 
ações domésticas podem contribuir para o cuidado com a 

“casa comum”. Vimos que as 
famílias estão engajadas com 
a questão ambiental e 
recebemos os seguintes 
retornos: como separam o 
lixo, o cultivo de hortaliças; o uso de sacola/bolsas reutilizáveis; feitura 
de compostagem utilizando resto de alimentos e outras ideias legais que 
foram compartilhadas entre as famílias, via WhatsApp institucional.  
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Festividades juninas 
 

As equipes dos Projetos Vida Padre Gailhac de São Sebastião  
e de Serra, pensaram numa forma mais que especial para a realização 
dos festejos juninos: que eles acontecessem em família e na casa de 

cada uma das crianças e adolescentes atendidos! 
 
 
 

 
  

 
Com muita alegria e ao som de músicas típicas, no dia de São João 
Batista, cada família foi até a unidade buscar seu caixote junino, 
onde havia alimentos como: milho de pipoca e de canjica doce, 
leite integral e 
condensado, massa 
para bolo, 
paçoquinhas e 
outros. Na caixa 
havia também um 
caderno com 
algumas receitas, 
para as famílias 

usarem na hora do preparo. Essa ação foi possível graças a um 
grupo de parceiros da sociedade civil junto com a colaboração 
do CSCM de Brasília. 
           
 
 

 
 
A festança se deu em dois momentos: no primeiro, o 
arraiá virtual, onde as crianças, adolescentes e seus 
familiares entraram numa sala online com música, 

brincadeira de charada, 
karaokê, sorteios e muito mais! 
O segundo momento se 
efetivou na unidade, com a 
retirada de um kit de higiene 
pessoal e limpeza e um kit de 
guloseimas. Muitos que vieram, 
estavam vestidos a caráter - 
lindo que só!!! A ação foi 
efetivada por meio da doação 
das famílias dos/as alunos/as 
do CSCM de BH no arraiá 
solidário do Sagrado (Drive-
Thru) e também pelo próprio 
colégio.  

 
 
 
 

No Projeto Vida Pe. Gailhac - São Sebastião/DF 

No Projeto Vida Pe. Gailhac – Belo Horizonte/MG 



 
 
 
 
 

Num ambiente pra lá de animado e bonito, todas as famílias atendidas 
chegaram ao Projeto Vida, na data estabelecida para receberem o kit de alimentos 

e de higiene e limpeza e tiveram uma surpresa - uma complementação com ingredientes 
para receitas típicas juninas como: milho 

branco e leite condensado para a canjica, flocão 
para o cuscuz, linguiça calabresa e quirera de milho 
para o Péla Égua (também conhecido como Canjiquinha 
em Minas ou Xerém no Nordeste). Para auxiliar no feitio 
das delícias as cozinheiras da unidade produziram 
vídeos com as receitas. A ação foi efetivada por meio 
da parceria com a Prefeitura Municipal de Serra.  
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No Projeto Vida Pe. Gailhac - Serra/ES  
 

*Notícias publicadas durante  

o mês de junho no site 

 www.rscmb.com.br 

 

http://www.rscmb.com.br/

