PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE TEOLOGIA

Título: Acompanhamento Espiritual à Crianças e Adolescentes
Resumo: Centro Social e Cultural Vicente Pallotti, é um projeto social mantido pela Sociedade
Vicente Pallotti, que é uma organização religiosa, pessoa jurídica de direito privado. O projeto atende,
no turno inverso ao da escola, de forma gratuita, crianças e adolescentes, com idade de seis a
dezessete anos completos, com renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais. Por meio
do aspecto religioso, da solidariedade e assistência social, abrange os usuários nas perspectivas:
culturais (oficinas artísticas, musicais e de canto), educacionais (oficinas pedagógicas), espirituais
(pastoral Palotina), esportivas (futebol de campo, futsal e vôlei) e psicossociais (Acompanhamento
com Psicologia e Serviço Social). Tem como objetivo desenvolver ações de caráter preventivo,
protetivo e proativo, a fim de fortalecer a convivência familiar e comunitária, contribuindo para o
retorno ou permanência dos usuários na escola
Neste segundo semestre que se marca pelo isolamento social devido a pandemia da Covid 19,
pretendemos, em colaboração com a equipe de coordenação, professores e funcionários do Centro
Social e Cultural Vicente Pallotti, desenvolver as atividades pastorais usando metodologias e práticas
e eficientes que alcançariam os seus objetivos sem desobedecer as orientações da OMS1. O objetivo
principal é atingir, através das atividades, propostas no presente projeto, todas as crianças que são
confiadas o nosso cuidado para assim continuarem honrando os seus pais para que tudo lhes corra
bem e que tenhamlonga vida sobre a terra(Efésios 6,1-3).As atividades serão realizadas
especificamente nas segundas feiras de todas as semanas, no primeiro período do turno da tarde
[01:30pm. -3: 00pm] e também nos finais de semana para efetuar visitas às famílias que mandam os
seus filhos (as) para receberem o serviço oferecido pelo referido Centro Social. Importa ainda
salientar que enquanto o Ministério da Saúde não recomendar o retorno presencial das nossas
atividades, nos deteremos apenas às atividades na modalidade virtual.
Cumpre ainda notar que o presente projeto é uma continuação daquele já foi registrado no ano
passado sob o mesmo tema acima colocado.

