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II))  DDEETTAALLHHEESS  DDOO  EEVVEENNTTOO  
 

11..  RREESSUUMMOO  

 
O Grupo Luz do Sol a 26 anos vem atuando nas comunidades de Vila Isabel, Quintino e adjacências, contando com toda a experiência 

adquirida nesse longo período junto aos seus projetos sociais e agora promove o 2º Encontro de Educadores Sociais. O evento terá 8 horas 
de duração e contará com uma mesa redonda, uma exposição dialogada e oficinas sobre assuntos atuais pertinentes à área de educação 
social com profissionais com experiência no assunto.  

 
 

22..   OBJETIVOS  

     
 Capacitar e reciclar voluntários para trabalhar como educadores sociais para atender crianças, adolescentes e suas famílias em 
vulnerabilidade social.  
 

33..  TEMÁTICA E JUSTIFICATIVA DO TEMA  

 
TEMA: Afetividade e Valores morais: caminhos para educação 
 

JUSTIFICATIVA: Atualmente vivemos em um mundo tecnicista onde a ciência e a tecnologia estão em rápido desenvolvimento  

proporcionando maior qualidade de vida ao homem. Por outro lado, caminhamos lentamente na transformação social de nossa sociedade que 

depende da educação do individuo. Embora em um mundo globalizado, onde as informações são transmitidas rapidamente, no entanto, com 

valores distorcidos, gerando conflitos sociais. Entre estas distorções temos o papel da família que atualmente transfere sua responsabilidade de 

educar para escola e outras instituições de ensino. A convivência familiar perde espaço para as tarefas e fazeres diários, onde pais  e filhos se 

tornam estranhos no próprio lar.  A esta realidade podemos acrescentar a violência doméstica que atinge crianças e adolescentes independentes 

da classe social.  

 Pesquisas científicas alertam sobre a importância das emoções na formação dos seres humanos e alerta para um aspecto essencial: a 

responsabilidade dos pais e educadores contribuírem para a educação dos sentimentos de nossas crianças e jovens. 

 Pestalozzi acreditava que “o pleno desabrochar de todas as suas potencialidades da criança, depende de uma espécie de clima espiritual 

positivo, manifestado em forma de benevolência, entusiasmo e compreensão, que, circundando a criança, faça vir à tona sentimento de 

reciprocidade e ao mesmo tempo incite o seu potencial de desenvolvimento moral e intelectual. Apenas quando a criança encontra no outro (na 

mãe, no educador) um espelho em que vê refletida sua imagem verdadeira, em que identifica uma força propulsora de aperfeiçoamento, 

ancorando-se num sólido e saudável vínculo afetivo, é que seu desenvolvimento será equilibrado e seguro”. 

(Dora Incontri, Educação e Ética. 1997). 

As instituições de ensino de um modo geral  não possuem condições de assumir este papel tendo em vista que os educadores não estão 

preparados. 

 Este cenário nos leva a refletir sobre a necessidade de discussões temáticas sobre a educação de valores e afetividade  visando a 

formação de educadores que possam  atender a formação integral do indivíduo. 
 

 
 

44..  PÚBLICO ALVO   

 
 Evangelizadores e educadores sociais.  
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55..  LLOOCCAALL,,  DDAATTAA  EE  HHOORRÁÁRRIIOO  

 
Local: Rua Milão, 127, casa 1 e 2, Quintino Bocaiuva. Rio de Janeiro 
Data: 15/02/14 
Horário: de 8:30 às 16:30 

 

66..  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  

 

 VALOR: R$ 25,00 por pessoa. 
 

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 15/01/14 até 09/02/14; 
 

 LOCAL DE INSCRIÇÃO: Pelo site http://grupoluzdosol.blogspot.com.br/ 

 

 NÚMERO TOTAL DE INSCRIÇÕES: 50 (cinquenta). 
 

Obs.: Cada participante terá direito a lanches, almoço e material do evento. 
 
 

IIII))  PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEVVEENNTTOO  
 

Temática: 

Afetividade e Valores morais: caminhos para educação 
 
 

1. Identificação dos Participantes e Café da manhã: 
Horário: 8:30 às 9:00h 

  
2. Abertura do evento, página e prece: 

Horário: 9:00 às 9:15h 

 
3. Apresentação do Grupo Luz do Sol: 

Horário: 9:15 às 9:30 

 
4. Mesa redonda - Tema: “Educação Integral” 

Horário: 9:30  às 11:15  
Palestrantes: Angela Delou 

 Maria Priscila Chagas 

 

5. Coffee Break 
Horário: 11:15  às 11:30  

 

6. Oficina - Tema: “Afetividade do Ser e a convivência social” 
Horário: 11:30  às  12:30  
Palestrante: Marcus Alberto de Mario 

http://grupoluzdosol.blogspot.com.br/
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7. Almoço: 
Horário: 12:30  às 13:45 

 
8. Oficina – Tema: “Vivendo valores para a vida” 

Horário: 14:00  às 15:00 
Palestrante: Rosana Cruz 

 
9. Exposição dialogada - Tema: “Desenvolvimento do Ser – da Infância a Adolescência” 

Horário: 15:00  às 16:00  
Palestrante :  Álvaro Luiz da Silva 

                       
 

10. Prece final e encerramento 
Horário: 16:00  às 16:15 

 
 

IIVV))  GGRRUUPPOO  LLUUZZ  DDOO  SSOOLL  
 

11..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

O Grupo Luz do Sol, fundado em 1987, é uma organização não governamental que visa a promoção social de crianças, 
jovens e suas famílias, por meio da educação integral para que tenham autonomia no pensar, agir e sentir. Seu público 
alvo é composto de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e suas respectivas famílias que residem em comunidades em 
vulnerabilidade social nos bairros de Quintino Bocaiuva e Vila Isabel. Essas famílias apresentam-se em situações 
vulneráveis e de risco, tais como: carência emocional, baixa renda, desestruturação familiar, risco de envolvimento com o 
narcotráfico, baixo rendimento escolar, entre outras situações que ocasionam uma baixa autoestima. 

22..  MMIISSSSÃÃOO  

 

Promoção social de crianças, jovens e suas famílias, por meio da educação integral para que tenham autonomia no 
pensar, agir e sentir. 

 

33..  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

 

Em 1986, um grupo de jovens amigos decidiu iniciar um trabalho de socialização com algumas crianças e adolescentes 
que dormiam embaixo do Viaduto Negrão de Lima, no bairro de Madureira, doando agasalhos e alimentos. Sensibilizados com as 
dificuldades destas crianças, passaram a visitá-los uma vez por semana com uma atividade recreativa e lanche. 

Através de atividades recreativas, procuraram se aproximar com a expectativa de ajudá-los a retornarem às suas 
famílias e à sociedade. Mais tarde, a Igreja Católica do local, representada por um frei franciscano, se uniu ao trabalho. 
Oferecendo alguns meses depois abrigo, alimentação e educação a essas crianças.           

Nesta época, esse grupo de jovens colaboradores foi convidado pela direção do Hospital Allan Kardec a trabalhar com 
crianças e adolescentes das comunidades do Morro dos Macacos e do Pau-da-Bandeira, em Vila Isabel, que estavam 
apedrejando e saqueando o hospital. A proposta inicial deste trabalho era diminuir a agressividade dessas crianças. Assim 
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sendo, em 05/06/87 o Grupo Luz do Sol ganhou personalidade jurídica e utilizava as artes plásticas como ferramenta para o 
desenvolvimento sócio afetivo e de promoção humana. 

A proposta amadureceu até que, em 2002, este projeto tornou-se uma ONG, ampliou sua capacidade de atendimento e 
hoje vive um processo de consolidação. Desde 2004 o programa Centro de Apoio Sócio Afetivo atendeu cerca de 70 crianças e 
adolescentes anualmente, com idades de 7 a 17 anos, em diferentes projetos localizados no Centro de Cultura Social em Vila 
Isabel. 

No ano de 2013 o Grupo Luz do Sol passou por uma nova fase de mudanças e oportunidade de expansão de seus 
projetos. 

No segundo semestre de 2012 o Centro de Cultura Social sentiu a necessidade de ampliar os seus projetos, se fazendo 
necessário para tal que o Grupo Luz do Sol buscasse um novo local para se estabelecer. Em meio ao processo de mudanças 
algumas oportunidades surgiram e na busca de dar continuidade ao trabalho às crianças residentes no Morro dos Macacos em 
Vila Isabel, a instituição voltou a uma das suas antigas sedes, o antigo Hospital Allan Kardec, prédio administrado pela União 
Discípulos de Jesus – UDJ, onde foram cedidas duas salas.  

Nesse mesmo ínterim surgiu a parceria com uma nova instituição, a União Espírita Cristo Rei, localizada em Quintino, 
bairro este carente de projetos sociais.  Esta instituição cedeu ao grupo uma de suas casas, onde em 2013 iniciou-se um novo 
trabalho, com novos desafios.  

 
 

44..  CCOONNTTAATTOOSS  

 
 

Nome: Cristina de Assis  
Email: mcassis@ig.com.br 
Telefone: (21) 98181-9749 
 
Nome: Gilberto Gomes  
Email: gilalvesgomes@gmail.com 
Telefone: (21) 98612-1196 
 
 
Nome: Luana Sá  
Email: luanasa07@gmail.com 
Telefone: (21) 98152-5241 

 
 

Caso queira maiores informações sobre o Grupo Luz do Sol acesse: www.grupoluzdosol.org.br 
 
 

VV))  AAPPOOIIOOSS  
 

Instituição: União Espírita Cristo Rei 
Endereço: Rua Milão, 127, casa 1. Quintino Bocaiuva 
 

http://www.grupoluzdosol.org.br/

