
Prezados Pais/Responsáveis, 

 

O Projeto Maker Movement traz novidades para este segundo semestre de 2017! 
 
Vocês gostariam de participar de um Workshop para auxiliar pessoas com deficiência? 
 
Neste mês de agosto vamos trabalhar com Assistive Technology.  
 

Os participantes desenvolverão um projeto cujo objetivo será auxiliar pessoas com dificuldades 
manuais. Além de aprimorar o aprendizado da língua inglesa, poderão desenvolver novas 
habilidades com muita diversão.  
 
Inscreva-se já! E traga também um amigo... Será uma atividade “mão na massa”, em inglês 
(com suporte em português, caso necessário).  

 
Vocês terão a oportunidade de aprender sobre tecnologias assistivas e ainda poderão ajudar 
os internos do Lar Vida. 
 
Público alvo: a partir de 07 anos 

  
Datas, Locais e Horários: 

Magalhães Neto: 28/08 e 30/08 das 14h às 16h 
Pituba: 29/08 e 31/08 das 14h às 16h 
       
As inscrições já estão abertas nas bibliotecas das Unidades ACBEU  
Valor: R$ 10,00 
 
Atenção: as vagas são Limitadas! 

 
 
 
Saiba mais sobre o Lar Vida:  http://www.larvida.org.br/index.html 
 

 

A instituição abriga atualmente mais de 100 crianças, 
adolescentes e adultos com idades que variam de 0 a 35 
anos, com várias deficiências, auditivas, visuais, Síndrome de 

Down, hidrocefalia, portadores de paralisia cerebral, 
deficiências múltiplas, psicóticos, com graves deformidades 

de face, enfim, uma enorme e atípica família que convive e se respeita como tal. 
 
A VIDA é uma instituição civil, sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública através de 
leis municipal, estadual e federal e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS. Fundada em abril de 1985 pela socióloga Maria Cristina Cordeiro Caldas, que preside a 

casa até hoje, recebe, desde então, crianças deficientes sem família, encaminhadas pelo 
Juizado da Infância e Juventude. 
 
O Lar Vida está localizado no seguinte endereço: 
Av. Aliomar Baleeiro km 5 – Sítio Ipitanga (Estrada Velha do Aeroporto) Bairro Novo 
Marotinho 

 
CEP 41388-005 Salvador – Bahia – Brasil 
ATENÇÃO: Esse evento poderá ser cancelado ou reagendado, caso não alcance o número 
mínimo de inscrições. As informações sobre o cancelamento ou reagendamento serão 

enviadas por e-mail para cada participante. 
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