
Desde a sua criação, em 1994
ambientais, com atendimento diário a crianças e j
em oficinas pedagógicas, esportivas, cultural e artísticas.

A Vila do Acaba Mundo e o Aglomerado Santa Lúcia, principais comunidades atendidas pela 
Associação Querubins, estão localizados na Regional Centro Sul de
Encontram-se próximos a bairros de classes economicamente privilegiadas, cuja população, 
entretanto, as ignora. As comunidades apresentam um quadro infelizmente típico e 
complexo de exclusão social, violência, crime, drogas e tráfico, refo
escolaridade, falta de qualificação e de oportunidades profissionais.

Os jovens atendidos, em situação de risco e vulnerabilidade social, encontram novas 
oportunidades educativas nas atividades que, complementares à escola formal, contribu
para uma formação mais qualificada e cidadã

OBJETIVO GERAL: Ofertar à 180 crianças e adolescentesda Vila Acaba Mundo e Aglomerado 
Santa Lúcia ocupação no horário extraescolar, por meio de 
em ambiente seguro, saudável e lúdico.

PÚBLICO-ALVO: 180 crianças e adolescentes  com idades
Mundo, Aglomerado Santa Lúcia e outras regiões periféricas de Belo Horizonte. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):
Aglomerado Santa Lúcia familiares dos benficiários do projeto.  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Vila Acaba Mundo e Aglomerado Santa Lúcia em Belo Horizonte. 

EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 meses

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 312.500,00

ENTIDADE PROPONENTE: Associação Querubins 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3227

www.querubins.org.br 

UM NOVO TEMPO 

em 1994 a Associação promove iniciativas culturais, educacionais e 
ambientais, com atendimento diário a crianças e jovens, na faixa etária entre 06 e 17 anos, 
em oficinas pedagógicas, esportivas, cultural e artísticas. 

A Vila do Acaba Mundo e o Aglomerado Santa Lúcia, principais comunidades atendidas pela 
Associação Querubins, estão localizados na Regional Centro Sul de

se próximos a bairros de classes economicamente privilegiadas, cuja população, 
entretanto, as ignora. As comunidades apresentam um quadro infelizmente típico e 
complexo de exclusão social, violência, crime, drogas e tráfico, refo
escolaridade, falta de qualificação e de oportunidades profissionais. 

Os jovens atendidos, em situação de risco e vulnerabilidade social, encontram novas 
oportunidades educativas nas atividades que, complementares à escola formal, contribu
para uma formação mais qualificada e cidadã. 

Ofertar à 180 crianças e adolescentesda Vila Acaba Mundo e Aglomerado 
Santa Lúcia ocupação no horário extraescolar, por meio de oficinas de caráter pedagógico 
em ambiente seguro, saudável e lúdico. 

180 crianças e adolescentes  com idades em 06-17 anos moradores da Vila 
Mundo, Aglomerado Santa Lúcia e outras regiões periféricas de Belo Horizonte. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): 20 mil pessoas moradores da Vila Acaba Mundo e 
Aglomerado Santa Lúcia familiares dos benficiários do projeto.   

Vila Acaba Mundo e Aglomerado Santa Lúcia em Belo Horizonte. 

12 meses 

R$ 312.500,00 

Associação Querubins  

(31) 3227-7454 

www.querubins.org.br  

 

a Associação promove iniciativas culturais, educacionais e 
ovens, na faixa etária entre 06 e 17 anos, 

A Vila do Acaba Mundo e o Aglomerado Santa Lúcia, principais comunidades atendidas pela 
Associação Querubins, estão localizados na Regional Centro Sul de Belo Horizonte. 

se próximos a bairros de classes economicamente privilegiadas, cuja população, 
entretanto, as ignora. As comunidades apresentam um quadro infelizmente típico e 
complexo de exclusão social, violência, crime, drogas e tráfico, reforçado pela baixa 

Os jovens atendidos, em situação de risco e vulnerabilidade social, encontram novas 
oportunidades educativas nas atividades que, complementares à escola formal, contribuem 

Ofertar à 180 crianças e adolescentesda Vila Acaba Mundo e Aglomerado 
oficinas de caráter pedagógico 

17 anos moradores da Vila 
Mundo, Aglomerado Santa Lúcia e outras regiões periféricas de Belo Horizonte.  

20 mil pessoas moradores da Vila Acaba Mundo e 

Vila Acaba Mundo e Aglomerado Santa Lúcia em Belo Horizonte.  


