
O Projeto Família Incrível é um conjunto de ações em favor da família. A verdade é que a 
sociedade não se prepara para a função que prova
durante toda a sua existência. As pessoas são diariamente consumidas pelo tempo e julgam 
que o trabalho de cuidar das famílias, especialmente de cuidar das crianças, não precisa de 
“capacitação”. Nesse sentido, o 
em nome da proteção à infância e da harmonia social, afinal, a família é a primeira célula de 
formação de um cidadão, mais que isso, de formação de seres humanos
atividades educativas para as cr
mais diversas áreas e com outros cuidadores, o 
a melhoria das relações pais
estabelecida também no âmbito doméstico.
CONCILIÁ-LO COM O CUIDAR DO OUT

OBJETIVO GERAL: Promover a convivência familiar saudável, especialmente entre 
pais/cuidadores e filhos para a consequente redução da vulnerabilidade social e de 
situações de violações de direitos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico

PÚBLICO-ALVO: 120 crianças, adolescentes e jovens, visando transmitir técnicas e 
desenvolver habilidades que favoreça o desenvolvimento

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O 
bairros Paulo VI, Montes Claros, Área Verde e Beira Linha.

EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 (doze) 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 62
cinquenta centavos) 

ENTIDADE PROPONENTE: Centro Social de Apoio à Criança e ao 
Paulo VI 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 

centrosocialconjpaulovi.org.br 

FAMÍLIA INCRÍVEL 

é um conjunto de ações em favor da família. A verdade é que a 
sociedade não se prepara para a função que provavelmente irá exercer continuamente 
durante toda a sua existência. As pessoas são diariamente consumidas pelo tempo e julgam 
que o trabalho de cuidar das famílias, especialmente de cuidar das crianças, não precisa de 
“capacitação”. Nesse sentido, o Projeto Família Incrível surge para preencher essa lacuna 
em nome da proteção à infância e da harmonia social, afinal, a família é a primeira célula de 
formação de um cidadão, mais que isso, de formação de seres humanos
atividades educativas para as crianças e adolescentes e de encontros com profissionais das 
mais diversas áreas e com outros cuidadores, o Projeto Família Incrível quer contribuir com 
a melhoria das relações pais/cuidadores e filhos, para que a proteção à criança seja 

no âmbito doméstico. É PRECISO FORTALECER O AUTO CUIDADO E 
LO COM O CUIDAR DO OUTRO. 

Promover a convivência familiar saudável, especialmente entre 
ilhos para a consequente redução da vulnerabilidade social e de 

situações de violações de direitos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico

120 crianças, adolescentes e jovens, visando transmitir técnicas e 
desenvolver habilidades que favoreça o desenvolvimento.  

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 30 (trinta) famílias  

O Projeto será desenvolvido no município de Belo Horizonte, 
bairros Paulo VI, Montes Claros, Área Verde e Beira Linha. 

(doze) meses  

R$ 62.187,50 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete 

Centro Social de Apoio à Criança e ao Adolescente do Conjunto 

) 3435-6440 

centrosocialconjpaulovi.org.br  
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que o trabalho de cuidar das famílias, especialmente de cuidar das crianças, não precisa de 

Família Incrível surge para preencher essa lacuna 
em nome da proteção à infância e da harmonia social, afinal, a família é a primeira célula de 
formação de um cidadão, mais que isso, de formação de seres humanos. Através de 

ianças e adolescentes e de encontros com profissionais das 
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É PRECISO FORTALECER O AUTO CUIDADO E 

Promover a convivência familiar saudável, especialmente entre 
ilhos para a consequente redução da vulnerabilidade social e de 

situações de violações de direitos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico. 

120 crianças, adolescentes e jovens, visando transmitir técnicas e 

rojeto será desenvolvido no município de Belo Horizonte, 

cento e oitenta e sete reais e 

Adolescente do Conjunto 


