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Histórico
A Fundação Conscienciarte é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública federal. Fundada em
1992, como Projeto Conscienciarte por protagonistas juvenis de movimentos sociais e grupos
ambientalistas de Paracatu, com o objetivo de ministrar cursos profissionalizantes à população de baixa
renda e organizações comunitárias. E 1995 o projeto tornou-se Fundação Conscienciarte credenciando-se
como Instituição prioritariamente social, desenvolvendo projetos e programas socioeducativos e culturais
com o objetivo de fortalecer a organização social desse público através da reconstrução da autoestima, do
desenvolvimento de competências, habilidades e valores, buscando o exercício da cidadania.

Missão
Incentivar e fomentar a elevação do nível de consciência e a qualidade de vida da comunidade, buscando a
conquista da cidadania plena, através de atividades de cunho socioeducativas e culturais desenvolvidas em
parceria com o poder público e privado, numa ação de cooperação e solidariedade.

Objetivos
A Fundação Conscienciarte tem por finalidades a atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde,
prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo,
pesquisa e promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, e de:
I- Incentivar e fomentar a elevação de consciência de vida da comunidade buscando a conquista da
cidadania plena, através de atividades de cunho sócio-político-educacional-cultural, visando à afirmação
dos seguintes valores humanos: ética, solidariedade, fraternidade, dignidade, verdade, amor, paz, ações
correta e não violência e dos seguintes sub-valores: trabalho comunitário, liberdade, justiça, ecumenismo,
cooperativismo, dentre outros afins, bem como a afirmação de conceitos como ecologia,
interdisplinaridade, multidisciplinaridade, transdiciplinaridade, pensamento complexo e holismo,
abordando o ser humano em seu processo evolucionário-bio-psíquico-social;
II- Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, organizações e grupos
populares e de usuários;
III- Fomentar e apoiar projetos de inclusão cidadã, com base nas vulnerabilidades e riscos identificados nos
diagnósticos socioterritorial, que visem o enfrentamento da pobreza e o desenvolvimento social e
econômico.
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IV- Favorecer a inserção no mundo do trabalho, por meio da identificação de potencialidades do território,
desde o planejamento, estruturação, monitoramento e avaliação das ações de inclusão produtiva em âmbito
local e da articulação com o sistema público do trabalho, emprego e renda;
V- Fortalecer o protagonismo dos usuários na defesa dos seus direitos de cidadania;
VI- Promover acesso a conhecimento, meios recursos e metodologias direcionadas ao aumento da
participação social e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de
cidadania.
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Projeto Educarte
Criar um espaço interativo de democratização do acesso de crianças e adolescentes de baixa renda a
atividades esportivas, reduzindo assim a exposição dos mesmos aos riscos sociais presentes no município,
em como a evasão escolar, promovendo ainda inclusão, desenvolvimento pessoal e social dos
participantes. As oficinas aconteceram as terças-feiras no horário de 08:00 as 10:30, no Centro de
Formação da Juventude – CFJ – Bairro Cidade Nova. Durante o ano de 2018 o projeto atendeu 20
crianças e adolescentes dos bairros Chapadinha I e II, Cidade Nova, Santa Lucia e adjacências com idade
entre 07 a 18 anos de ambos os sexos.

Resultados Alcançados

1- Propiciou a 20 crianças e adolescentes a prática de atividades esportivas, recreativas e culturais;
2- Melhora no relacionamento com a família e com outras pessoas;
3- Participação e desempenho escolar mais satisfatório;
4- Responsabilidade, organização e disciplina;
5- Amadurecimento e desenvolvimento pessoal e social;
6- Superação da timidez e/ou segurança e maior participação em grupo;
7- Diminuição de comportamento agressivo e rebelde;
8- Melhora no desenvolvimento físico e mental;
9- Aumento da autoestima;
10- Inclusão da criança em situação de vulnerabilidade a um lugar adequado.
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A Hora do Conto
Objetivo: Criar um circuito cultural de difusão e circulação da cultura literária, criando um processo
interativo entre aprendizagem e o lazer de forma a despertar nos participantes o gosto e o interesse pela
leitura como fonte de informação, recreação e desenvolvimento pessoal e social. As atividades do projeto
foram realizadas as segunda, quartas e sextas no horário de 14:00 as 17:00 no Centro Educacional
Conscienciarte, situado a Praça JK Nº 09 Centro.
No decorrer das atividades do ano de 2018, o projeto realizou diversas ações como: oficinas de contação de
história, Atividades recreativas, concurso de redação, debates, apresentações teatrais, Baú de Leitura e
teatro de fantoche, atendendo um público de 5.647 pessoas divididos entre escolas, praças e associações
de bairros. Atendemos ainda 26 Adolescentes multiplicadores dos saberes Literários com idade entre 14 e
24 anos de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social e integrantes de família de baixa renda,
advindos dos bairros de Paracatuzinho, Bom Pastor, São João Evangelista, Novo Horizonte, Chapadinha I e
II, Residencial Sarah Kubitschek, Nossa Senhora de Fátima, JK, Alto da Colina e Alto do Açude.

Resultados alcançados:
1- Melhoria na frequência escolar dos Multiplicadores Juvenis do Saber Literário;
2- Elevação da autoestima e valorização interpessoal;
3- Inclusão cultural de integrantes da Comunidade de baixa renda do Município de Paracatu; Incentivo à
Leitura;
4- Promoção da integração entre Escola e Comunidade.

7

8

Projeto Adolescente Aprendiz - Empregabilidade
Objetivo: Promover a inserção de adolescentes e jovens de baixa renda no programa de Aprendizagem
conforme a Lei de Aprendizagem, por meio cursos de formação teórica profissional através do Cadastro
Nacional de Aprendizagem Profissional.
No ano de 2018 o projeto atendeu um total de 124 adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos de
ambos os sexos, provenientes de famílias econômicas e socialmente desfavorecidas e em situação de
vulnerabilidade social, advindos dos bairros: Paracatuzinho, Chapadinha I e II ,Residencial Sarah
Kubitschek, Bom Pastor, Nossa Senhora de Fátima ,JK, Alto da Colina, Alto do Açude, Projeto 21, São
João Evangelista, Centro, Prado, Santo Eduardo, Aeroporto, Bela Vista I e II, Amoreiras I e II, Alvorada,
Vila Mariana, Primavera, Jardim Serrano, Alto do Córrego, Santa Lúcia, Arraial D´Angola, Vila do Sol,
Santana, Bandeirantes, Vila Cristiano, Novo Horizonte, Povoado do Cunha, Lagoa Rica, São Domingos,
São Sebastião, Lagoa de Santo Antônio, Cidade Jardim, Esplanada, Cidade Nova, Vila Cristiano. As
atividades do projeto aconteceram na segunda e sexta nos horários de 08:00 as 12:00 e 13:30 as 17:30, no
Centro Educacional Conscienciarte situado a Praça JK Nº09 Centro.

Resultados Alcançados
1- Formação profissional e cidadã;
2- Melhoria na convivência familiar;
3- Compromisso e responsabilidade com os estudos;
4- Oportunidade de emprego e renda;
5- Melhoria no orçamento familiar.
6- Acesso ao primeiro emprego;
7- Melhoria no convívio social;
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Adolescente Aprendiz - Introdutório
Convenio Prefeitura de Paracatu Nº: 20/2018
Objetivo: Promover a capacitação inicial de adolescentes e jovens de baixa renda, com vistas á sua
inserção no Programa de Aprendizagem conforme a lei de aprendizagem, decreto nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005, contribuindo para maior permanência dos mesmos no mercado de trabalho. O projeto
atendeu 134 adolescentes e jovens de 14 a 24 de ambos os sexos, proveniente de famílias econômicas e
socialmente desfavorecidas e em situação de vulnerabilidade social.
O projeto atendeu os seguintes bairros: Paracatuzinho, Chapadinha I e II ,Residencial Sarah Kubitschek,
Bom Pastor, Nossa Senhora de Fátima ,JK, Alto da Colina, Alto do Açude, Projeto 21, São João
Evangelista, Centro, Prado, Santo Eduardo, Aeroporto, Bela Vista I e II, Amoreiras I e II, Alvorada, Vila
Mariana, Primavera, Jardim Serrano, Alto do Córrego, Santa Lúcia, Arraial D´Angola, Vila do Sol,
Santana, Bandeirantes, Vila Cristiano, Novo Horizonte, Povoado do Cunha, Lagoa Rica, São Domingos,
São Sebastião, Lagoa de Santo Antônio, Cidade Jardim, Esplanada, Cidade Nova, Vila Cristiano. As
atividades do projeto aconteceram na terça, quarta, quinta e sexta nos horários de 08:00 as 12:00 e 13:30 as
17:30, no Centro Educacional Conscienciarte situado a Praça JK Nº09 Centro.

Resultados alcançados:
1- Melhoria da postura e do envolvimento dos alunos nas atividades escolares;
2- Formação profissional e cidadã;
3- Melhoria na convivência familiar;
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Projeto Gerando Cidadania
Objetivo: Sensibilizar adolescentes com idade entre 12 a 18 anos, oriundos de famílias de baixíssima
renda, inscritos no CadÚnico do Programa Bolsa Família, moradores de territórios caracterizados por
vulnerabilidades sociais e econômicas, para futuro ingresso em programa, cujo foco sejam a preparação
dos mesmos para ingresso no mercado de trabalho. O projeto atendeu 228 alunos das comunidades do
Cunha e Morro Agudo e os bairros Novo Horizonte, Nossa Senhora de Fátima, Paracatuzinho e
Chapadinha e Sarah Kubistchek.
Além das oficinas por bairros, tivemos 4 encontros com todas as turmas beneficiadas do projeto com um
total de 334 participantes. O projeto Gerando Cidadania promoveu duas Palestra SGD e da RPS durante a
realização do projeto com um total de 58 participantes.
Os adolescentes receberam capacitação pelo período de 14 dias, com carga horária total de 40 horas com
o desígnio de prepará-los para a inserção no mercado de trabalho.

Resultados alcançados:
1- Formação profissional e cidadã;
2- Melhoria na convivência familiar;
3- Compromisso e responsabilidade com os estudos;
4- Oportunidade de emprego e renda;
5- Melhoria no orçamento familiar;
6- Acesso ao primeiro emprego;
7- Melhoria no convívio social;
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Projeto Suas Marias
Chamada Pública Nº: 05/2018
Com a finalidade de Celebração de Parceria Com Organização da Sociedade Civil Para A Consecução de
Finalidade de Interesse Público e Recíproco Que Envolve A Transferência de Recursos Financeiros à
Organização da Sociedade Civil no Âmbito do Programa de Garantia de Renda Mínima e Inclusão
Produtiva da Mulher do Município de Paracatu-MG.
Objetivo
Atender 50 mulheres cadastradas no CadÚnico; que se encontre desempregada; em condições precárias de
trabalho; chefes de família; e em situações de vulnerabilidade.
Durante o ano de 2018, o projeto Suas Marias atendeu 50 mulheres em situações de vulnerabilidade. Foram
realizadas oficinas de habilidades cidadãs, com carga horária inicial de 6 horas/dia de segunda a sextafeira.
As alunas executaram seus estágios no Polo de Costura, no CRAS, CREAS, Equipamentos da Secretaria de
Assistência Social e Prefeitura de Paracatu. A Equipe do Projeto avaliou e acompanhou as áreas de
desenvolvimento do aprendizado do Projeto.
As bolsistas participaram de encontros semanais no mesmo horário do estágio para melhoria do
aprendizado nas linhas de empreendedorismo, associativismo, cidadania, mercado de trabalho,
atendimento, telefonista, auxiliar administrativo, serviços gerais e informática.

Resultados alcançados
1- Auxílio financeiro para suprir suas necessidades básicas imediatas de alimentação, vestuário, higiene e
saúde;
2- Reinserção da mulher-provedora ao mercado de trabalho;
3- Qualificação, capacitação e readequação profissional;
4- Reingresso destas mulheres e seus familiares ao ensino de formação educacional;
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Criança Feliz
Chamamento: Nº 02/:2018
Objetivo: Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua
família e seu contexto de vida.
Durante o ano de 2018 o programa atendeu um total de 180 gestantes e crianças na primeira infância, bem
como suas famílias beneficiárias do bolsa família, ou do benefício de prestação continuada, e crianças com
até seis anos afastada do convívio familiar em razão de aplicação de medida de proteção. As atividades
realizadas foram divididas em 06 etapas sendo: Mobilização, Mapeamento, Capacitação de equipe técnica,
Visitas domiciliares, Qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais e Fortalecimento da articulação
da rede socioassistencial e Qualificação da rede de serviços de acolhimento.
As atividades foram desenvolvidas nos CRAS – Centro de referência e Assistência Social dos bairros:
Novo Horizonte, Bela Vista e Paracatuzinho.

Resultados alcançados:
1- Estimulação intelectual no ambiente doméstico;
2- Desenvolvimento cognitivo e psicomotor;
3- Fortalecimento dos vínculos familiares;
4- Prevenção de situações de negligência e violência contra a criança;
5- Redução da subnutrição das crianças atendidas;
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Acessuas Trabalho – Inclusão em Ação
Termo de colaboração: N º: 02/2017
Proporcionar aos usuários do SUAS em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso a
informações sobre o trabalho como direito, e a iniciativas de inclusão produtiva, a fim de possibilitar sua
inserção formal ou informal na produção de bens e serviços. O Acessuas Trabalho, visa a promoção de
ações que possibilitam a inserção de seus usuários no mercado de trabalho, proporcionando trabalho e
renda, que é fundamental para o processo de autonomia pessoal e social destes indivíduos.
No ano de 2018, a equipe técnica do Acessuas realizou o monitoramento e acompanhamento dos 25 alunos
inseridos no curso de lubrificador industrial, realizado no SENAI de Paracatu, acompanhamento e
monitoramento das 50 mulheres do Projeto Suas Marias.
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Carrinhos e Bonecas – Abrigo
Chamamento Público: Nº 04/2018
Prestação de Serviço com disponibilização de pessoal, capacitação e acompanhamento para serviço de
proteção social especial de alta complexidade de abrangência municipal.
Objetivo: Capacitar e qualificar profissionais para o exercício de cuidados de crianças e adolescentes em
situação de acolhimento.
No ano de 2018 a Fundação Conscienciarte realizou a capacitação dos profissionais que prestaram serviço
no Abrigo Municipal. As atividades aconteceram em dois momentos, sendo um com a equipe técnica da
Fundação e a outra com a Entidade Aconchego de Brasília –DF.
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Fanfarra Conscienciarte
Promover melhores condições de continuidade da Fanfarra Conscienciarte, ampliando o atendimento para
50 adolescentes e jovens de baixa renda possibilitando a redução e a exposição dos mesmos aos riscos
sociais presentes no município de Paracatu.
Em 2018 o Projeto Fanfarra Conscienciarte efetivou a formação de 50 adolescentes e jovens de baixa
renda, o acesso a técnicas e conhecimentos relacionados a percussão através de aulas teóricas e práticas
além de promover maior qualidade na formação sócio cultural e relações interpessoais dos participantes,
contribuindo ainda para o desenvolvimento de vocações e aptidões musicais, aliada a promoção da cultura,
através do resgate das tradições musicais no município.
A fanfarra foi composta por 50 adolescentes e jovens atendidos nos diversos projetos desenvolvidos pela
Fundação Conscienciarte com carga horária de 41 horas.

Resultados alcançados:
1- Melhora no relacionamento com a família e com outras pessoas;
2- Redução da ociosidade dos participantes, auxiliando assim na redução da exposição aos riscos sociais
presentes no município;
3- Promoção e integração social do educando, proporcionando-lhe recreação sadia e incentivo ao trabalho
de grupo;
4- Desenvolvimento de vocações e aptidões musicais;
5- Oportunidade a profissionalização musical;
6- Melhora no desempenho escolar;
7- Responsabilidade, organização e disciplina;
8- Amadurecimento e desenvolvimento pessoal e social;
9- Vencimento da timidez e/ou segurança e maior participação em grupo;
10- Melhora de comportamento agressivo e rebelde;
11- Aumento da autoestima;
12- Inclusão do adolescente em situação de vulnerabilidade;
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Prestação de Serviços – Programa Integrar
As propostas de ação do Integrar Cultura tiveram como objetivo fomentar e fortalecer o acesso, a difusão e
a criação artístico-cultural em Paracatu. Dividido nos eixos Escolas, Comunidades e Na Praça, o Integrar
Cultura realizou suas ações buscando gerar agenda cultural e mobilização comunitária para fortalecimento
de vínculos e democratização do acesso e da criação de arte e cultura.
O desafio das propostas para o ano de 2018 foi o trabalho com as juventudes, focando na mobilização do
público juvenil para a participação no evento, oferecendo maior visibilidade aos grupos locais e ampliando
a democratização do acesso. O evento teve duas edições em 2018, atendendo um total de 15.000 pessoas,
sendo uma em no mês de maio e outra no mês de outubro. As atividades aconteceram nas escolas inscritas
no eixo cultura, comunidades vizinhas a mina e na Praça do Rosário.
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Em 2018, vários projetos se organizaram e apresentaram à comunidade ações e apresentações artísticas
culturais em diversos contextos e espaços, valorizando a cultura local e regional, as necessidades do
público atendido e possibilitando as crianças, jovens e adultos entretenimento e cultura. Os jovens
protagonistas, alunos dos projetos desenvolvidos na Fundação Conscienciarte se apresentaram em escolas
da rede pública e particular do município, instituições de terceiro setor, associações e praças públicas.

No ano de 2018 contabilizamos um público total de 21.504 pessoas, no município de Paracatu, que
participaram das ações desenvolvidas no âmbito cultural, e social da entidade.

Em 2018 a Fundação Conscienciarte através do Chamamento Público Nº 02/2017 promoveu a elaboração
do Diagnóstico Situacional da Criança e do Adolescente de Paracatu, através do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente. A construção do documento demonstra o compromisso do
CMDCA e do poder público com a política pública da infância e adolescência estruturando estratégias para
o enfrentamento das violações, fortalecendo ou criando mecanismos e novas políticas públicas voltadas a
garantia das crianças e adolescentes de Paracatu. Para conhecer mais sobre o Diagnóstico basta acessar o
link http://www.conscienciarte.org.br/institucional/documentos/
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Balanço Patrimonial 2018
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