
SUMÁRIO DOS PROJETOS 

EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO 

NOME DO PROJETO: Escola do Bem  

FAIXA ETÁRIA: Crianças e adolescentes de 06  a 17 anos, ambos os sexos. 

OBJETIVO: 
Processo ás informações sobre os direitos e participação cidadão, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários, possibilitando acesso a 
experiências e manifestas esportivos, artísticas, culturais e de lazer, com inclusão 
social e comunitário. 

 

ASSOCIAÇÃO DE BRAÇOS ABERTOS 

NOME DO PROJETO: Qualidade de Vida 

FAIXA ETÁRIA: Crianças e adolescentes até 18 anos com deficiência intelectual 
e ou múltiplos e transtorno do espectro autista. 

OBJETIVO: 
Desenvolver ações que promovam o enfrentamento dos desenvolvedores sócias, 
respeitando as diversidades e pluralidade humano, bem como o reconhecimento 
das diferenças pelos decorrentes.    

 

ASSOCIAÇÃO ACONTECER – TECENDO VIDA 

NOME DO PROJETO: Tecendo Vidas 

FAIXA ETÁRIA: Adolescentes de 15 a 18 anos incompletos em situação de 
vulnerabilidade social. 

OBJETIVO: 
Fortalecimento dos vínculos familiares  
Ação preventiva ao uso de drogas e outras substâncias nocivas. 

 

 



AMIGOS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

NOME DO PROJETO: Centro Dia 

FAIXA ETÁRIA: Crianças e Adolescentes de 06 meses a 17 anos 

OBJETIVO: 
Colaborar para o efetivo fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
através da participação e controle social do sistema de garantia de direitos. 

 

ASSOCIAÇÃO DESPOSTIVA DE ARTES MARCEAIS DE CRUZEIRO 

NOME DO PROJETO: Projeto Social do Jô 

FAIXA ETÁRIA: Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11meses, ambos os 
sexos, com ou sem necessidades especiais, famílias carentes e de baixa renda. 

OBJETIVO: 
Priorização da satisfação dos serviços essenciais disponibilizados pela rede para 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; melhoria da qualidade de 
vida de crianças e adolescentes, especialmente as submetidos a ameaça e vida 
da direitos, respeitando as diversidades e pluralidades humanas. 

 

INSTITUTO PALPARE 

NOME DO PROJETO: Toque Delicado em Vidas 

FAIXA ETÁRIA: Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, sob medida protetiva de 
abrigo. 

OBJETIVO: 
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidade, de 
fortalecimento de vínculos sócias e familiares, prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco social de crianças, adolescentes e seus familiares. 

 


