
TREM BOM É BH 

Na cidade de Belo Horizonte existem espaços culturais que são pouco conhecido ou mesmo 
desconhecidos de grande parte da população, seja por não saber da existência desses 
lugares ou por não compreender que a cultura está para todos. No entorno institucional, ou 
seja, nos arredores das residências das crianças e adolescentes atendidos pelo Tecendo a 
Vida, há espaços culturais que são desconhecidos pela comunidade. O cotidiano das 
famílias, a luta diária pela sobrevivência, o excesso de horas de trabalho, as fragilidades nas 
relações e a ausência de valorização destes espaços, fazem com que se acesse pouco, ou 
não, lugares que irradiam cultura. É na contramão das desigualdades de acesso a espaços 
culturais que o projeto “Trem bom é BH” se justifica. Nele será possível oportunizar ao 
público infanto-juvenil o conhecimento e/ou reconhecimento dos espaços culturais da 
cidade a partir de uma contextualização social.  

OBJETIVO GERAL: Contribuir para a ampliação da visão cultural das crianças e adolescentes 
do bairro União, Belo Horizonte / MG. Objetivos específicos: * visitar espaços de cultura e 
lazer; * realizar oficinas temáticas e reflexivas e * produzir material cultural. 

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos vindos de famílias em situações de 
vulnerabilidade social e/ou risco pessoal do bairro União, região nordeste de BH. Público 
exposto a drogadição, violências... 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Familiares das crianças e adolescentes atendidos e 
demais membros da comunidade, conforme capacidade de atendimento e possibilidades 
técnicas.  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bairro União - BH, área referenciada CRAS / Arthur de Sá. Usuários 
outros bairros são acolhidos a partir da análise técnica da assistente social.  

EXECUÇÃO DO PROJETO: Execução entre os meses de março e dezembro de 2021. 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 65.599,07 

ENTIDADE PROPONENTE: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 2526-6121 / (31) 98345-0331 

ciic.org.br / Facebook @projetotecendoavida / Instagram 
@projeto_tecendo_a_vida 

 


