Projetos Sociais







Projeto Voluntárias da Caridade - apoio financeiro para a doação de cestas básicas e
assistência aos necessitados;
Camisas do Bem - Confecção e venda das camisas de uniforme do CSVP por um preço
próximo ao de custo. A cada três camisetas vendidas, uma é doada para um bolsista
100%. A verba arrecadada também é usada para compra de material escolar e livros
para os alunos bolsistas;
Projeto Caixa de Abelhas - Projeto social executado no Vale do Jequitinhonha com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida de famílias rurais através da apicultura, criar
fontes de trabalho e renda para reter a mão de obra no local e evitar o êxodo rural,
promover o meio ambiente e a produção de alimentos pela polinização;
Creche Nino Vila Kennedy - Projeto iniciado com os alunos do 9º ano, em 2015, que
dá assistência de várias formas à Creche Nino. Já foram realizadas obras de melhoria
em sistema de mutirão, doações de mantimentos, entre outras ações.

Projetos Culturais e Educacionais










PUC Mirim - Patrocínio das inscrições;
Corais e Teatro do Ensino Médio - Patrocínio para ajudar na cenografia, luz e som.
Jogos Vicentinos/Torneios e olimpíadas - Apoio financeiro para viabilizar a realização
dos Jogos, com medalhas para todos os participantes e premiações;
Projeto ONU JR SISV - Patrocínio das inscrições;
Sala de Leitura – Patrocínio de Palestras de escritores;
Projeto Ciranda do Livro - compra de livros para repor o acervo;
Palestras - patrocínio dos palestrantes;
Concurso Fotográfico Pe. Lauro Palú - Promovido pela Associação desde 2014 com
alunos do Ensino Fundamental, Médio e Ensino de Jovens e Adultos;
Revista A Chama - Publicação quadrimestral com notícias sobre o que acontece na
comunidade escolar.

Eventos






Encontro dos Alunos Formandos - Patrocínio do churrasco e organização do
reencontro de alunos e professores;
Excursão ao Caraça organização de excursão aberta a todas as famílias do colégio;
Festa Junina- Nos últimos anos patrocínio de cabine de fotos, onde o aluno pode tirar
fotos gratuitamente;
Campeonato de futebol Amigos do São Vicente, feito por funcionários e ex-alunos;
Festa do Natal dos funcionários - patrocínio dos presentes para funcionários e filhos
de funcionários até 12 anos.

Doação de nova mesa de luz e som para o auditório.

