
EMPODERAR PARA CRESCER 

 

A partir da ideia de uma educação unindo ciência e cultura, é importante oferecer 

atividades diversas para os acolhidos. Sabe-se que a música assume um papel 

fundamental no processo de formação do indivíduo, em seus vários aspectos. Outro 

ponto importante é que, no dia a dia de uma unidade de acolhimento institucional, é 

possível observar que a ausência de formação pode comprometer o trabalho, visto que 

as conduções são pautadas no senso comum e na própria experiência de vida do 

funcionário. Mostra-se necessário que o saber teórico venha se somar ao 

conhecimento prático, visando ações mais assertivas. 

 
Pensando nessas situações, a Associação Irmão Sol vê a necessidade de preencher 

essa lacuna, vislumbrando aprimorar o trabalho desenvolvido com as crianças e 

adolescentes em acolhimento institucional. No projeto, isso se dará através de arte e 

cultura para os acolhidos e capacitação para os funcionários. 

 
OBJETIVO GERAL: Qualificar o atendimento aos acolhidos da entidade, a partir de 

oficinas culturais aos jovens e capacitação continuada aos funcionários, propiciando 

um ambiente que favoreça o enriquecimento de suas experiências de vida, crescer 

como cidadãos autônomos, relacionar melhor em grupo, entre outros. 

 
PÚBLICO-ALVO: Destina-se a crianças e adolescentes a partir dos 2 até os 18 anos 

incompletos, da Associação Irmão Sol, acolhidos em caráter de medida protetiva, 

como também aos educadores sociais. 

 
PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Familiares de acolhidos e de funcionários serão 

beneficiados indiretamente, a partir do momento em que as atividades propostas 

criarem conscientização e ampliarem a visão desses acolhidos e educadores. 

 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: O projeto será executado dentro das cinco unidades de 

acolhimento institucional da Associação Irmão Sol, localizados dentro da cidade de 

BH. 

 
EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto está previsto para durar 24 meses, a partir da 

captação do recurso. 

 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 295.657,42 (Duzentos e noventa e cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos). 

 
VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2018: R$ 2.595,81 

 
ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO IRMÃO SOL 

 
CONTATO: (31) 3411-3103  

 
SITE: www.irmaosol.org.br 

http://www.irmaosol.org.br/

