
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA 

 
 

NOME DA 
INSTITUIÇÃO 

NOME DO PROJETO 
 

VALOR DO 
PROJETO 

 
Centro Projeto Axé de 
Defesa e Proteção à 
Criança e ao 
Adolescente 

Um Buzopú chamado Desejo R$ 77.712,00 

 

 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECIFICO 
PÚBLICO 

ALVO 

Oferecer proteção 
social a crianças, 

adolescentes, 
jovens e adultos em 

situação de rua e 
suas famílias, e por 

isso de 
vulnerabilidade 

social, submetidos à 
riscos de 

exploração sexual, 
trabalho infantil, 

mendicância, 
aliciamento pelo 
tráfico de drogas, 
etc., por meio do 

desenvolvimento de 
suas 

potencialidades, 
bem como favorecer 

aquisições para a 
conquista da 

autonomia, do 
protagonismo e da 

cidadania, mediante 
o fortalecimento de 

vínculos familiares e 
comunitários. 

"• Cartografar agrupamentos sociais 
vulneráveis, visando sua integração em 

atividades socioeducativas de promoção a 
reinserção e ao desenvolvimento pessoal e 

social;  
• Promover o diálogo e a segurança dos 
grupos vulneráveis, motivando-os à 

participação social, ao convívio familiar e 
comunitário;  

• Promover, através da ação dos 
educadores de rua, o ambiente para que os 

grupos vulneráveis possam construir sua 
percepção e história de vida, visando sua 

integração social; 
• Promover o acesso aos serviços sócio-

assistenciais através do CRAS, CREASPop, 
Unidades de Saúde, CAPS e unidades da 

rede socioassistencial; 
• Desenvolver atividades mobilizadoras 

de arteducativas de fruição em música, artes 
visuais, dança e capoeira estimulando o 
sujeito educante para a escola formal, a 
cultura e a cidadania, o entendimento do 

mundo e seu papel na sociedade;  
• Permitir o acesso ao conhecimento, à 

sociabilidade e o exercício da cidadania 
enquanto usuários, entendendo-os como 

sujeitos de direito, de desejo e de 
conhecimento; e 

• Assegurar espaço para convívio grupal, 
comunitário e social, e o desenvolvimento de 
relações de solidariedade e respeito mútuo" 

Trata-se de uma 
proposta de 

abordagem social à 
550 crianças, 

adolescentes e jovens 
de risco social, 

através da Educação 
de Rua, trabalhando 
em 09 (nove) áreas 

de grande 
vulnerabilidade, em 

Salvador, permitindo 
que este grupo, 

saindo da situação de 
rua, possam 

desenvolver aptidões, 
ter acesso e 

oportunidades, à 
sociabilidade e 

exercício da cidadania 
por meio da 

Arteducação, 
restabelecendo laços 
sociais e familiares, 

enquanto sujeitos de 
direito e de 

conhecimento. A 
completude desta 
proposta, agrega o 

acompanhamento de 
150 famílias, 

considerando aqueles 
que se encontram 

com vínculos 
familiares rompidos 

e/ou fragilizados. 

 

 


