
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foram diversas reflexões 

sobre a família e, para uma 

delas utilizou-se a obra da 

artista Tarsila do Amaral, 

intitulada “A Família”. 

Inspirados por esta artista, 

as crianças produziram 

máscaras de papel representando alguém da família. A 

unidade entregou um ímã de geladeira com frases reflexivas sobre o significado da família. Até o Projeto 

Vida de BH colaborou com a unidade enviando um jogo de tabuleiro da família, contribuindo para a 

diversão de todos! Acredita-se que foi possível fortalecer as famílias atendidas, uma vez que: “as 

famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e ao mesmo tempo, são os "tijolos" 

para a construção da sociedade”. (Papa Francisco). 

 

 

 

Aconteceu um encontro 

virtual com as crianças e 

adolescentes onde discutiu-se 

a importância da família, e 

teve a entrega de um 

divertido jogo de tabuleiro 

produzido pela unidade em formato de trilha, para promover 

a convivência familiar. Teve-se relatos de que foi uma boa 

oportunidade para a família se divertir e conversar! 

 

 

No Projeto Vida Padre Gailhac 

Belo Horizonte/MG 

 

 

Neste ano, a Semana Nacional da Família - que ocorre        

durante o mês vocacional, em agosto, teve como proposta “A 

alegria do amor na família”, em sintonia com o Ano Família 

Amoris Laetitia, convocado por nosso querido Papa Francisco. 

Boletim REAJE 

 

agosto 2021 

Comemorando a Semana  

Nacional da Família 
 

No Projeto Vida Padre Gailhac 

São Sebastião/DF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Considerando o mapa de 

risco local e sob a 

orientação da Secretaria 

de Assistência Social do 

município, a partir do dia 

02 de agosto, as 

atividades presenciais do 

Projeto Vida retornaram!!!! 

E para que isso fosse 

possível, houve a necessidade 

de estabelecer uma nova 

organização, com grupos reduzidos, uso de 

máscaras, garantia do distanciamento entre as crianças e 

adolescentes e outros cuidados relacionados a esta nova realidade. 

Depois de um ano e meio distantes fisicamente, mantendo contato 

apenas pelos meios digitais, foi com muita alegria e também com um 

friozinho na barriga que, finalmente, crianças, adolescentes e a 

equipe do Projeto Vida puderam se reencontrar!  
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Os 110 anos do Colégio Sagrado 

Coração de Maria são comemorados 

com campanha solidária - Projeto 

Vida Irmã Maria de Aquino Ubá/MG 
 

Completar 110 anos, não é para qualquer instituição. E para 

comemorar seguindo os passos de nosso fundador, Pe. Gailhac, o colégio 

irá arrecadar 110 cestas básicas, que serão destinadas às famílias que 

tiveram suas rendas comprometidas nestes tempos de pandemia. A 

primeira fase de distribuição aconteceu neste mês de agosto e 

contemplou 47 famílias atendidas pelo Projeto Vida. A ação continuará 

beneficiando o público atendido nos próximos meses, mitigando os 

danos causados pela pandemia e promovendo a solidariedade! 

Retorno às atividades presenciais e coletivas 

no Projeto Vida Padre Gailhac Serra/ES 

*Notícias publicadas durante o mês de agosto 

no site www.rscmb.com.br 

 


