
Projeto Circuito Inclusão Solidária
O projeto visa proporcionar atividades de lazer inclusivo para pessoas com deficiência e suas famílias da cidade de 
Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais;

 Trazendo uma oportunidade para que pessoas (crianças e jovens e adultos ), possam sair de casa junto a seus 
familiares, sabendo que serão tratados com igualdade.

Conviver com a diferença é possível e nossa meta é conscientizar as pessoas e criarmos um ambiente de lazer, 
esportes totalmente inclusivo.

História do projeto
O projeto nasceu no ano de 2017, através de Debora Batista, nascida em João 
Monlevade.(MG), residente em Contagem, mãe da Julia, portadora de anomalia 
cromossômica que gerou um atraso neuropsicomotor.

Com o olhar de mãe tenta voluntariamente reunir famílias de pessoas com 
deficiência, Tendo em vista que o lazer e o esporte é para todos, e que todos 
independente de suas mobilidade reduzida tem direito a saírem de suas rotinas que 
na maioria das vezes é do tratamento de reabilitação para casa.

O brincar é a principal ocupação de uma criança, e muitas das vezes o lazer se torna 
a única opção de muitos jovens e adultos com algum tipo de comprometimento

Com esta visão o projeto busca garantir a participação social- desde a infância, nas 
opções de lazer, cultura, esporte e entretenimento, utilizando nas maioria das vezes 
dos espaços públicos.

Garantindo o brincar com brinquedos acessíveis a pessoas com Deficiência, 
proporcionando sensaçoes novas que antes não poderiam nem pensar em sentir 
como andar de skate e ou brincar em um balanço sem precisar sair de sua cadeira 
de rodas, sendo que o diferencial é que estes brinquedos são itinerantes podendo ir 
a vários lugares sem precisar ficar em um único limitando o acesso das pessoas por 
questoes de deslocamento, possibilintando também a criação do aniversário e 
eventos inclusivos. 
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