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Conheça o Centro Paula Elizabete 

- Somos referência na comunida-

de, trabalhando na prevenção e 

contribuindo efetivamente para 

que crianças e adolescentes não 

quem expostas ao tráco de 

drogas, violência e  gravidez na 

adolescência. As atividades são 

ofertadas com vista à  garantia 

dos direitos e promoção da 

cidadania.Jantar Benecente 7ª Edição

Rodas de Conversa

Fia - Fundo da Infância e Adolescência

Comemoração do mês das crianças

Aconteceu a Conferência sobre os direitos da crian-

ça e do adolescente reunindo autoridades, pais e 

instituições na Prefeitura de Montes Claros. O objeti-

vo foi levantar as necessidades e demandas de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabili-

dade social na busca de soluções. O Centro Paula 

Elizabete esteve por lá!

Conferência sobre os direitos
da Criança e do Adolescente

Já pensou em chamar vizinhos, crianças, pais,

mães e reunir para assistir um cineminha ao ar

livre, todos juntos? Momento de diversão,

lazer e muita socialização!

Cinema ao Ar livre

Rua Sagrada Família de Nazaré, nº555
Jaraguá - Montes Claros/MG

(38) 3215-3718

w w w. a s s o c i a c a o p a u l a e l i z a b e t e . o r g . b r

@APaulaElizabete

@centropaulaelizabeteI
Um evento tradicional e muito aguardado
anualmente, é a FEIJOADA BENEFICENTE 
que em 2018 esteve na 7a edição. Esse ano 
contou com a animação das músicas ao vivo
de André Pinheiro & Lincoln, Negro e a banda
Deixa Virar. Um evento que visa angariar
recursos para os projetos sociais de atendimento
às crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade e suas famílias. Enquanto as
pessoas saboreiam uma comida de qualidade
em um evento bastante animado, elas ajudam
muitas pessoas!

Programa de Formação Integral
Possui como foco as ações e os projetos que ofertam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos por meio de atividades socioeducativas (oficinas de futebol e natação, oficinas de música e 
acompanhamento pedagógico).Procura-se com estas atividades contribuir e estimular o 
desenvolvimento de habilidades e potencialidades das crianças e adolescentes, bem como envolver a 
família no atendimento dos usuários através do Programa de Acompanhamento Familiar.

Programa de Acompanhamento Familiar 
Tem como objetivo principal a identificação e prevenção de situações de risco pessoal e social nas 
comunidades atendidas, nomeadamente aquelas relacionadas com abusos, violência, negligência, 
abandono, trabalho infantil ou descriminação; promover o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários e articulação com os serviços socioassistenciais disponíveis na comunidade. Estes 
projetos são financiados por organismos da sociedade no âmbito da responsabilidade social das 
empresas, parceria com o Poder Público ou pelo Fundo da Infância e Adolescência. 

Projeto Conviver
Tem como objetivo promover momentos de convivência e fortalecimento de vínculos, através de 
atividades socioeducativas, culturais, visitas domiciliares, encaminhamento aos serviços oferecidos 
pela rede de atendimento pública, atividades comunitárias, socialização, o que propicia o 
desenvolvimento do protagonismo dos seus usuários/as. São beneficiadas diretamente 200 crianças e 
adolescentes matriculadas e frequentes, assim como de forma indireta as famílias dos usuários/as 
atendidos do território.

Projeto Show de Bola e Talentos do Futebol
Desenvolvido no contra turno escolar, contempla atividades de esportes para adolescentes em um time 
de futebol, com aulas teóricas e práticas com incentivo a trabalhos em grupos, e cooperatividade entre 
os usuários/as atendidos/as. 

Projeto Aprimorar para fazer mais
Tem como finalidade melhorar a central de dados Institucionais através da aquisição de um servidor, 
garantindo a segurança do material e/ou instrumentais que contém dados sigilosos, estudos e histórico 
digital utilizados no atendimento às famílias, construído ao longo de vários anos.

Projeto de Extensão Cidadania e Saúde
O projeto é uma ação promovida por estudantes da Faculdades Integradas Pitágoras, que tem como 
objetivo promover ciclos de palestras voltadas ao debate de conteúdos relevantes à formação do 
cidadão, melhores condições de saúde e ações humanitárias. As ações, denominadas “oficina de 
cidadania e saúde”, ocorrem semanalmente e são realizadas na Associação e na comunidade. 

Novo Mais Educação 
Este programa contribui para uma educação voltada à formação integral do ser humano, para que 
possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade.

CONHEÇA UM POUCO DOS NOSSOS PROJETOS SOCIAIS



O tão esperado mês das crianças no 

Paula Elizabete foi comemorado 

este ano com muita diversão. 

Preparamos um sábado festivo com 

shows de mágica, palhaços, recrea-

ções com slackline, cama elástica, 

piscina de bolinhas, muitas brinca-

deiras, lazer, esporte, sorteios e 

muita comida gostosa! As nossas 

crianças merecem ser valorizadas e 

tratadas com respeito e muito amor. 

Foi um dia de muita alegria, sorrisos 

e descontração, conra os olhinhos 

felizes das crianças nesse dia!

7ª Edição do Jantar Benecente
Uma viagem à Gastronomia Brasileira

Foi uma noite de viagem à gastronomia brasileira no 

Mirante Eventos,  com comida mineira, baiana e do 

Sul do Brasil, além de muitas danças e som ao vivo.

Foi uma noite com muitas apresentações que anima-

ram a noite regada à delícias preparadas por chefs 

de cozinha renomados da cidade, sob a coordena-

ção de Bernadete Guimarães. Estiverem por lá, 

vários empresários da cidade que já conhecem e 

prestigiam o evento há vários anos. O Jantar 

Benecente 2018 foi um sucesso!

A 7ª Edição do Jantar Benecente foi um sucesso, com muitos momentos marcantes!

Mês das Crianças com
Sábado Divertido

O Fundo para Infância e Adolescência - FIA - 

é uma lei de incentivo scal, instituído pela LEI 

11.397 de 06/01/1994, e é gerido pelo 

Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

O FIA tem por objetivo captar e aplicar 

recursos destinados às ações de atendimento 

à criança e ao adolescente em situação de 

vulnerabilidade social. A doação através do 

FIA tem gerado impacto na vida de mais de 

300 crianças, adolescentes e famílias de 

Montes Claros e tem nos ajudado a tirar 

crianças do tráco de drogas e da violência, 

além de promover projetos de incentivo ao esporte e ao convívio familiar, fazendo a diferença na 

sociedade. Para saber como doar parte do seu Imposto de Renda ao FIA fazendo esse recurso chegar 

até a nossa instituição.

Quem doa para o FIA
transforma caminhos
junto com a gente

As Rodas de Conversa têm acontecido semanal-

mente em diversos bairros da cidade, atendendo 

as pessoas ( jovens, adultos, adolescentes e 

idosos) com informações, bate-papo e tira 

dúvidas sobre vários assuntos importantes que 

impactam a vida das comunidades e principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesse Semestre, tivemos a participação do CRAS e da FIP-MOC que nos ajudaram na realização desse 

projeto, trabalhando os seguintes temas:

Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bullying, Saúde da Mulher, Primeiros Socorros, Prossão e Mercado 

de Trabalho, Saúde Mental e Inteligência Espiritual, Direitos do Consumidor, Saúde do Jovem, etc.

F I A

Conra o passo a passo em nosso site https://www.associacaopaulaelizabete.org.br/a

ou ligue (38) 3215-2718 ou (38) 99861-0260 / (38) 98431-3972 - Contato: Nágila

Rodas de Conversa
trazem mais orientações e informações sobre

 temas importantes para cada público


