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EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

José Eugênio Castro Fernandes 

Psicopedagogo Clínico e Institucional e Gestor de RH - especialista 

Diretor Presidente 

 

Rita Santos 

Pedagoga, especialista em Gestão Empresarial. 

Diretora de Relações Institucionais 

 

 

Escarlena Pacífico Teixeira 

Psicóloga e Especialista em RH 

Diretora Executiva 

 

 

Fernando Fernandes 

Designer Gráfico e Fotógrafo 
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Nossa Missão: Desenvolver a Consciência Social disseminando a Cultura de Paz, a Educação 

Humanista e a Educação de Valores nas relações de qualquer natureza, atuando no 

aprimoramento de pessoas e organizações nacionais e internacionais. 

Nossa Visão: Ser uma Instituição referência, por sua atuação ética, transparente e eficiente 

na aplicação da tecnologia social de criação de Valores Humanos. Ampliando sua atuação e 

parcerias. 

Nossos Valores: 

V – Valorizar a Vida. – Que está em nós e no mundo do qual somos parte nas relações de 

interdependência. 

A – Avançar continuamente. – Com ações concretas para o desenvolvimento pessoal e social 

instrumentalizando a esperança. 

L – Lapidar Valores. – Oportunizando espaços para experimentar, identificar e incorporar 

valores humanistas. 

O – Orientar para o sucesso. – Desenvolvendo a autonomia para tomadas de decisões pró-

ativas. 

 

R – Respeitar a diversidade. – Como condição necessária para o convívio social democrático. 

 

E – Educar para a Paz. – Utilizando o diálogo como instrumento de comunicação na produção 

coletiva de idéias para resoluções de conflitos desenvolvendo uma postura resiliente. 

S – Ser socialmente responsável – Identificando formas de atuação solidária em situações 

cotidianas no exercício da cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quem faz o COLORIR 
_____________________________________________________________________ 

 

Diretoria 2013/2015 
 

                                      
Rita Santos                         Eugênio Fernandes                     Escarlena Pacífico 

Diretora Relações               Diretor Presidente                    Diretora Executiva 

Institucionais 

 

 

 

Conselho Fiscal 

 

 

                 
Norma S. Louzada                 Cláudia Nascimento 

Diretora Escolar                   Moradora da Comunidade Serra Dourada 

 

 

Prestadores de Serviços 
 

 EP Consultoria 

 Social Contábil 

 02 Profissionais autônomos 

 

 

Voluntários 
 

 Diretores, coordenadores, pedagogos, funcionários administrativos e serviços gerais e 

professores das escolas integradas. 

 Funcionários das empresas parceiras (diretos e indiretos) 

 Estudantes/voluntários – UVV 

 

 



 
_____________________________________________________________________ 

Serra, 15 de Agosto de 2013. 

Ilmo: 

Engº Izaías Entringer 

Diretor Executivo Empresa Elkem 

 

Prezado Diretor: 

Temos a imensa alegria de compartilharmos os nossas ações e resultados do primeiro 

semestre de 2013. A OSCIP COLORIR Criando Valores vem desenvolvendo Projetos de 

Prevenção e de Enfrentamento a violência promovendo a cultura de paz na grande Vitória. 

 Este ano tem nos trazido grandes desafios e com eles grandes oportunidades. Começamos 

com a certeza de uma única parceria, a empresa ELKEM, a qual temos profunda gratidão por 

toda a confiança depositada no nosso trabalho. Participamos de algumas licitações e mais uma 

vez fomos contemplados pelo Instituto Marca Ambiental, o que nos garantiu atuar no 

município de Cariacica. Fomos convidados para apresentar a nossa organização em várias 

reuniões, Seminários e Fóruns, fizemos questão de estarmos presentes em todos estes 

espaços, pois entendemos a necessidade de estabelecer uma rede nos tecidos sociais, como: 

PAC (Programa Adolescente Cidadão), Secretária de Educação do Município da Serra, 

Secretária de Educação do Município de Vila Velha, Secretária de Educação do Estado do 

Espírito Santo, I Semana Estadual de Energia -ASPE(Agencia de Serviços Públicos do Estado 

do Espírito Santo), Terceiro Setor Conectado dentre outras. Fomos homenageados com 

certificado Voto de Louvor concedido pela Câmara Municipal de Vitória pelo lançamento do 

livro “COLORIDO E SUA TURMA EM TODOS CONTRA AS DROGAS”.  

Agradecemos todo o apoio direcionado ao nosso trabalho e desejamos estimulá-los a manter 

esta parceria.  

 

_________________________ 

José Eugênio Fernandes 

Diretor Presidente 

 

 



Parceiros  

         

_____________________________________________________________________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que seria de nós sem sua parceria? 
Uma vida sem maestria!  
Um empreendedor sem ousadia!  
Uma criança sem alegria!  
Um convívio sem cortesia!  
Um mestre sem sabedoria! 
 

 A nossa organização não recebe recursos 

regulares, da União, nem do governo local e, 

portanto, depende de seus parceiros para se 

manter em funcionamento. O recurso regular 

recebido é da nossa grande parceira ELKEM, 

que ao longo destes 10 anos, 

independentemente do município ou projeto 

continua garantindo a continuidade e a 

qualidade das ações. Temos outro parceiro, o 

Instituto Marca Ambiental, que contribui com 

recursos financeiros destinados ao 

pagamento de Recursos Humanos, no entanto,  

é sazonal, instável,com tempo de duração 

estabelecida para finalizar em Dezembro de 

2013. A Colorir Criando Valores conta com 

contrapartidas não financeiras como é a nossa 

parceria com escritório de advocacia Marques 

Freitas que tem nos auxiliado na análise de 

contratos de convênio, emendas 

parlamentares, estatutos e demais assuntos 

jurídicos. E também com Arcelor Mittal que 

nos ajudou em 2012 na publicação do 

livro:“COLORIDO E SUA TURMA EM TODOS 

CONTRA AS DROGAS” que estão sendo 

utilizados como recursos de apoio para o 

Projeto desenvolvido nos Municípios de 

Cariacica e Serra, COLORIR SUSTENTÁVEL 

– MÓDULO AUTOCUIDADO. E nas demais 

ações.  

Não podemos deixar de mencionar a nossa 

parceria com a Prefeitura Municipal da Serra 

e com  Governo do Estado do Espírito Santo 

que disponibilizam os espaços escolares e sua 

equipe para o desenvolvimento das ações. 

 



Ações Desenvolvidas  

 

 

 

 Implantação e Desenvolvimento – Projeto Colorir Sustentável: 
 Oficinas para alunos, Curso de Aprimoramento para Equipe Escolar e Escola de Pais. 

 

                                          

 

 

 
 

• 350 Crianças e Adolescentes 

•  45 Profissionais      

• 345 Famílias   

 
 

• 348 Crianças  

• 54 Profissionais  

• 348 Famílias 
 

Escolas Integradas 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Qq4aIkdHn7SBfM&tbnid=ZEMoeWMHly65EM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://grandevix.com/agrandevitoria/index.php&ei=KO_yUcCEHYz_4APKxYHABQ&psig=AFQjCNECFt9Y6kGQ1-oa8cd--VE0P7Z4TQ&ust=1374961832510495


  

Ações Pontuais 
_____________________________________________________________________ 

Palestras  

Temas: Bullying Brincadeira Sem Limite e Família x Escola Parceria Necessária 

Escolas 

 

     
    

EMEF Jonas Farias    

                                                                                                          

                                                                                              

   

EEEFM Vila Nova de Colares                                                                                               

 

 

 

 

EMEF Izaura Marques da Silva 

 

Escola São Bernardo 

 

 

45

Alunos

 

60

Alunos

 

150

Famílias

 

120

Alunos



Ações Pontuais 
_____________________________________________________________________ 
Palestras 

Tema: Bullying Brincadeira Sem Limite 

Instituições de Educação Profissional 

Instituto Federal do Espírito Santo  

 

 SENAI - Semana de Cidadania e Ética – CIVIT I  

Programa Menor Aprendiz 

 

SENAC – Programa Adolescente Aprendiz  

                                                                        

 

300

Alunos

 

143

Alunos

 

280

Alunos



 

Oficinas 
________________________________ 

                  

EMEF valeria Maria Miranda 

 Sustentabilidade – Subsídios para 

Professores 

 

 

Instituto Marca Ambiental 

 Elaboração de Projetos Sociais 

 

 

 

 Os Fatores de Risco no Consumo de 

Droga 

 

     
 

 

 

 

 

 

90

Professores

25

Profissionais

20

Socio-educandos



 

Cursos 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

                                 

CURSO CONTANDO HISTÓRIAS 

COLORINDO VIDAS  

Era um sonho antigo... compartilhar nossas 

vivências na área da educação de maneira 

sistematiza, com carga horária mais extensa. 

Iniciamos pela contação de histórias fazendo 

justiça a esta arte tão esquecida e que tanto 

nos auxiliou, nestes 10 anos de projeto, a 

encantar crianças, jovens e adultos que são 

tocados e convidados a mudar suas vidas.  

Faz parte da nossa missão despertar a 

sociedade para a prática do voluntariado, por 

isso, não houve custo para os participantes 

da primeira turma.  

  

30 Alunos 



       

Pessoas Atendidas 

 

Escolas integradas 

 

 

Atividades Pontuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças e 
Adolescente698

Profissionais 90

Família 698

Crianças e 
Adolescente 

948

Familias; 
120

Profissionais
165

2.699 Pessoas Atendidas 



Livros Distribuídos                       

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

2.200 Livros 

http://issuu.com/zotaestudio/docs/todos_contra_o_bullying?mode=window&backgroundColor=
http://www.projetocolorir.org/livros/aprendendo_a_colorir/
http://www.projetocolorir.org/livros/limpar/
http://www.projetocolorir.org/livros/orientar/
http://www.projetocolorir.org/livros/Reciclar/
http://www.projetocolorir.org/livros/organizar/
http://www.projetocolorir.org/livros/cooperar/


Destaques 
_____________________________________________________________________ 

COLORIR NA MÍDIA 

 

 

 

 

       

Psicopedagogo Clínico Eugênio Fernandes fala 

sobre a violência     escolar e enfatiza o Bullying. 

16 de Fevereiro 2013 

 

Psicóloga Escarlena Pacifico fala 

sobre Rebeldia na Adolescência 

06 de Abril de 2013 

Psicopedagogo Clínico Eugênio 

Fernandes Fala sobre a Importância 

do Lazer na redução da violência. 

 27 de Maio 2013 



Destaques 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psicopedagogo Clínico Eugênio 

Fernandes participa da discussão sobre 

violência nas escolas do ES juntamente 

com outro especialista e com o 

Secretário de Educação do Estado. 

14 de Maio de 2013 

Psicopedagogo Clínico Eugênio 

Fernandes participa do Programa Fala 

Espírito Santo explanando sobre a 

Dislexia. 

18 de julho de 2013 

Equipe Colorir participa 

da I Semana Estadual de 

Energia.  

Revista ES BRASIL 

2.Foto ao lado os 

Diretores Rita Santos e 

Eugênio Fernandes. 

 

 



 Redes Sociais              

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

FANPAGE – Colorir Criando Valores -Foi criada com objetivo de melhorar a proximidade com 

os nossos parceiros e com o público atendido, procuramos comunicar e informar de maneira 

interativa onde o diálogo é estimulado. É também um jeito de tornar visível todos que 

participam e apoiam a nossa organização. 


