
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM E ADOLESCENTES – NOVAS TRILHAS 

 

Este projeto atenta para a violação de direitos que atinge a média da juventude 

municipal: 34,7% de crianças, adolescentes e jovens vivendo em vulnerabilidade 

social, e contempla especialmente aprendizes abrigados. O CEDUC VR conta com 

uma equipe multidisciplinar, com graduação em diversas áreas das ciências humanas 

e exatas. Há 13 anos atuando na promoção do Desenvolvimento Humano via trabalho, 

desenvolveu mais de 15 projetos sociais na inclusão social e produtiva de seu público. 

Pelos serviços de educação profissional prestados aos adolescentes, foi premiada nos 

anos de 2007 e 2017 pelo Fundo Itaú Excelência Social, na categoria educação para o 

trabalho; em 2017, recebeu prêmio do Banco Santander, com indicação da Fundação 

ABRINQ. No Programa de Aprendizagem em Belo Horizonte e Região Metropolitana, 

o CEDUC VR atende 169 empresas parceiras, e capacitou mais de 5 mil aprendizes; 

destes, 3.500 ingressaram no mercado de trabalho, e 1.500 investiram em cursos 

técnicos e superiores. 

OBJETIVO GERAL: contribuir com o processo de desabrigamento e inclusão social 

de adolescentes em acolhimento institucional do Município de Belo Horizonte, 

integrando-os em um percurso educativo de preparação para vida e para o mundo do 

trabalho. Garantir o acesso a atividades socioculturais a 330 aprendizes do CVR. 

PÚBLICO-ALVO: 30 aprendizes residentes em Unidades de Acolhimento Institucional, 

300 Aprendizes com idade entre 14 a 18 anos, e pelo menos 2 técnicos de cada casa 

de Acolhimento institucional. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): todos os técnicos das UAIs com jovens no 

projeto, 300 famílias, e cerca de 620 crianças e idosos de nove instituições abraçadas 

na Campanha de Natal Solidário. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 56% residentes na Região Norte, 12% na região 

Nordeste, 7% na região da Pampulha, 5% na região Leste, e os restantes 20% nas 

demais regiões de BH. 

EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 meses. 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 437.500,00 (Quatrocentos e trinta e sete mil e 

quinhentos reais). 

VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2017: R$ 6.050,00 (Seis mil e cinquenta reais). 

ENTIDADE PROPONENTE: Centro de Educação para o trabalho Virgilio Resi 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 2103-2711 

 

SITE: www.cvr.org.br 

 


