
PROGRAMAÇÃO - SEMANA DA PÁTRIA 

Cerimônia de Abertura 

Com apresentação de música e flashmob, a cerimônia de abertura da Semana da Pátria 

acontecerá no centro da capital, com acendimento do ‘‘Fogo Simbólico’’, que será 

levado até o 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha, em Vila 

Velha.  O evento é aberto ao público.  

Data: 01 de setembro 

Local: Praça Costa Pereira, Centro, Vitória 

Horário: 15h30 

 

Jogos da Pátria 

Equipes do 38º Batalhão de Infantaria, Escola de Aprendizes-Marinheiros, Capitania 

dos Portos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Departamento 

de Operações Táticas da Secretaria de Justiça vão competir nas modalidades de Cabo de 

Guerra, Pista de Obstáculos e Vôlei. O evento é gratuito e aberto ao público.  

Data: 02 de setembro 

Local: Praia de Camburi, próximo ao Píer 04, Vitória 

Horário: 8h 

 

Exposições de Atividades Operacionais* 

Data: 02 e 03 de setembro 

 Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – Shopping Mestre Álvaro, 

Serra. Os visitantes poderão conhecer equipamentos operacionais da corporação, 

incluindo um Jet Ski utilizado em casos de salvamentos.  

 



 Exército Brasileiro- 38º Batalhão de Infantaria – Shopping Vitória, Vitória. 

Haverá exposição de diversos materiais de emprego militar e viaturas, militares 

caracterizados com uniformes típicos de diversos ambientes operacionais. 

 

 

 Marinha do Brasil – Shopping Praia da Costa, Vila Velha.  

Militares da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) e da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames) estarão oferecendo 

informações sobre a atuação da Marinha do Brasil, especificamente sobre o 

trabalho de salvaguarda da vida humana no mar, segurança do tráfego aquaviário 

e formação militar. A exposição contará com militares fardados, peças navais, 

oficina de “Nós e Voltas” (um militar ensinando ao público a fazer os “nós de 

Marinheiro”) e distribuição de folheteria com informações sobre "como 

Ingressar na Marinha”, “inscrição e regularização de embarcações”, “habilitação 

de condutores” e “Ensino Profissional Marítimo”.  

 

 Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Shopping Moxuara, Cariacica. 

Haverá apresentação da Cia de Cães, educação ambiental com o Batalhão de 

Polícia de Meio Ambiente e atividades da Patrulha da Alegria.  

 

 Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Shopping Vila Velha, Vila Velha. 

As atividades contarão com a participação de quatro viaturas caracterizadas da 

Polícia Civil do Estado, mostra de uniformes, equipamentos e armamentos, 

orientação dos trabalhos da perícia criminal e do programa “Papo de Responsa” 

da Academia de Polícia (Acadepol), projeto “Homem que é homem”, 

apresentação do vídeo institucional das atividades dos policiais que integram o 

GOT, desfile musical da banda Junior da Polícia Militar e mostra de banners e 

totens para os frequentadores do evento tirarem fotos de recordação. 

 

 

 



 Secretaria de Estado de Justiça – Shopping Boulevard, Vila Velha. No local, o 

público poderá conferir materiais usados nas atividades dos inspetores 

penitenciários, um manequim com todo o fardamento e equipamentos de 

proteção individual, além de uma oficina de pintura de rosto para crianças, 

demonstrações de adestramento de cães para detecção de entorpecentes e 

também de um filhote do canil do Grupo de Operações de Cães, da DOT. No 

sábado, o cão filhote poderá ser visto no estande das 10 às 15 horas e, no 

domingo, das 13 às 18 horas. Já as demonstrações do treinamento dos cães da 

DOT ocorrerão, no sábado, às 17h, às 18h e às 19 horas. No domingo, elas serão 

realizadas às 15h30, às 16h30 e às 17h.  

*A visitação é gratuita e de acordo com o horário de funcionamento de cada 

shopping.  

 

Apresentações de Música 

02 de setembro 

Banda de Música da Polícia Militar 

 Shopping Moxuara, Cariacica, 15 h 

 

Banda Júnior da Polícia Militar 

 Shopping Praia da Costa, Vila Velha, 13 h 

 

03 de setembro 

Banda de Música da Polícia Militar 

 Shopping Moxuara, Cariacica, 15h 

 Shopping Mestre Álvaro, Serra, 17h 

 



Banda Júnior da Polícia Militar 

 Shopping Vila Velha, Vila Velha, 11h 

 Shopping Boulevard, Vila Velha, 14h 

 

1º Pedal da Independência - Rua Coletiva 

Com o objetivo de conscientizar sobre a sustentabilidade do meio ambiente e da 

mobilidade urbana, o 1º Pedal da Independência – Rua Coletiva acontecerá na cidade de 

Linhares, Norte do Estado. Os interessados em participar devem trocar 2kg de alimentos 

não perecíveis nos locais definidos por um cupom que dá direito a um kit a ser retirado 

no dia do evento (limitado a 550 kits) e ao sorteio de 4 bicicletas que será feito após o 

pedal. 

Data: 03 de setembro 

Local: Saída da Praça 22 de Agosto, Linhares 

Horário: 8h30 

Apresentações Culturais 

Música, dança e teatro vão agitar a Escadaria São Diogo, no centro da capital. O evento 

é gratuito. 

Data: 05 de setembro 

Local: Escadaria São Diogo, Centro, Vitória 

Horário: 18h 

 

Desfile Cívico-Militar 

O tradicional e aguardado Desfile Cívico-Militar do dia 07 de setembro, que comemora 

a Independência do Brasil, vai acontecer a partir das 9h30, em Linhares, contando com 

a participação de escolas, sociedades organizadas, forças militares, entre outros.   

Data: 07 de setembro 



Local: Avenida Genésio Ferrari (onde há ciclovia), sentido BR 101/Fórum, bairro Três 

Barras, Linhares 

Horário: início às 9h30 

 


