
As condições de vulnerabilidade social em que encontram
no contexto de pandemia, deixando este público ai
diversos. A aprendizagem estagnada ou com retrocessos significativos; o desenvolvimento 
socioemocional prejudicado; o aumento do abandono e da evasão escolar; o aumento do 
trabalho infantil; a ampliação da insegurança 
mental e mudanças de comportamentos e o aumento da violência são apontados em 
diversos estudos como reflexos desta realidade.
diferente. As Regionais Barreiro, Norte e Venda N
que já apresentavam índices preocupantes de vulnerabilidade social antes da pandemia, 
também sofreram este agravamento.
em projetos que fortaleçam a educação, 
crianças e seus familiares. 

OBJETIVO GERAL: Realizar atividades socioeducativas que contribuam para a mitigação dos 
impactos gerados pelo contextode p
em sua saúde mental, vida escolar edesenvolvimento socioemocional. 

 

PÚBLICO-ALVO: O projeto prevê o atendimento a 240 crianças de 6 a 11 anos, estudantes 
do Ensino Fundamental I, moradoras da Regional Barreiro, Norte ou Venda Nova, em 
condição de vulnerabilidade. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Regiona

EXECUÇÃO DO PROJETO:24 (vinte e quatro) 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$

ENTIDADE PROPONENTE: Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 

www.cdm.org.br

COLORIR O FUTURO 

As condições de vulnerabilidade social em que encontram-se muitas crianças agravaram
no contexto de pandemia, deixando este público ainda mais exposto a violações e riscos 
diversos. A aprendizagem estagnada ou com retrocessos significativos; o desenvolvimento 
socioemocional prejudicado; o aumento do abandono e da evasão escolar; o aumento do 
trabalho infantil; a ampliação da insegurança alimentar; os problemas relacionados a saúde 
mental e mudanças de comportamentos e o aumento da violência são apontados em 
diversos estudos como reflexos desta realidade. Em Belo Horizonte, o contexto não é 
diferente. As Regionais Barreiro, Norte e Venda Nova, onde pretende-se executar o projeto, 
que já apresentavam índices preocupantes de vulnerabilidade social antes da pandemia, 
também sofreram este agravamento. Evidencia-se, portanto, a necessidade de investimento 
em projetos que fortaleçam a educação, promovam o cuidado com a saúde mental das 

Realizar atividades socioeducativas que contribuam para a mitigação dos 
impactos gerados pelo contextode pandemia na vida de crianças e suas famílias, sobretudo 
em sua saúde mental, vida escolar edesenvolvimento socioemocional.  

O projeto prevê o atendimento a 240 crianças de 6 a 11 anos, estudantes 
do Ensino Fundamental I, moradoras da Regional Barreiro, Norte ou Venda Nova, em 

 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Não se aplica. 

Regionais Barreiro, Norte e Venda Nova 

(vinte e quatro) meses 

R$ 1.899.239,01 

Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana

(31) 3362-4701 

www.cdm.org.br 
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O projeto prevê o atendimento a 240 crianças de 6 a 11 anos, estudantes 
do Ensino Fundamental I, moradoras da Regional Barreiro, Norte ou Venda Nova, em 
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