Release Querubins
Descritivo:
"A educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter".
Platão
Atualmente com vinte dois anos de atuação, a ASSOCIAÇÃO QUERUBINS atende cerca de
200 jovens (compreendidos numa faixa etária de 6 a 21 anos). Esse atendimento acontece
diariamente, em horário complementar à escola formal, sendo os jovens oriundos
prioritariamente da Vila Acaba Mundo.
A fim de trabalhar conforme as potencialidades específicas de cada faixa etária, e
fundamentando-se nos princípios da arte-educação, a grade de atividades é organizada em
dois subprogramas: “Aprendizes de Querubins”, para crianças de 6 a 12 anos e “Querubins
com Arte”, programa de extensão, voltado para adolescentes entre 12 e 21 anos que já
foram “aprendizes”, buscando com isso atingir os melhores resultados do ponto de vista da
formação cultural, do desenvolvimento humano e da transformação social.
O “Aprendizes de Querubins” oferece oficinas culturais de arte, com carga horária de 20
horas semanais por participante, abrangendo as áreas de Dança Afro; Iniciação Musical,
Música e Rap; Percussão e Construção de Instrumentos Musicais; Capoeira; Circo, Artes
Visuais e Vídeo. Além das oficinas, as crianças participam de rodas, com dinâmicas que
trabalham e despertam as 04 competências pessoais e sociais, assim como os valores
humanos de cada participante.
A rotina do programa envolve ainda um “Programa de Socialização” para crianças de 05 a 12
anos, mantidas com recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social; oficinas
esportivas, que contam com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte; cultivo da horta
orgânica (sem patrocínio), cuja produção destina-se ao abastecimento da cozinha; e
fornecimento de refeições para os participantes (café da manhã e almoço, para o turno da
manhã, e almoço e lanche, para o da tarde), totalizando em média 200 refeições por dia.
O “Querubins com Arte” é um projeto de continuidade que busca envolver os ex-aprendizes
em atividades específicas em que se destacaram, sejam na dança, na música ou como
formadores dos novos alunos.
Além das atividades culturais os jovens são incentivados a participar de aulas de informática
com o objetivo de inclusão digital e melhor inserção no mercado de trabalho.
Outra área de formação que a Associação Querubins vem atuando é a qualificação técnica
profissional aos jovens que estão em fase de inserção no mercado de trabalho. Além das
atividades de arte, o QUERUBINS nos últimos dois anos atendeu cerca de 80 jovens de 14 a
24 anos no projeto “Jovem Aprendiz”, com atividades de postura, ética profissional e
técnicas básicas administrativas visando o mercado de trabalho.
Em 2015, o foco da capacitação profissional seguiu em outras áreas, como gastronomia,
estética, produção cultural e eventos. Nesse ano, conseguimos abrir uma turma com 16
alunos para o Curso Básico de Cabeleireiro e em setembro começaremos um curso com
carga horária de 52 horas para a capacitação técnica de Garçons e Comins, aberto a todos
os jovens e adultos da comunidade.
Também em 2015, após firmada parceria com a construtora MRV a proposta para dezembro
desse mesmo ano possibilitará a execução do plano de qualificação na área técnica de
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eletricidade, luz, som e gravação. Os jovens permanecerão na instituição 20 horas semanais,
tendo o curso 12 meses de duração. A proposta é contemplar inicialmente 50 jovens que
receberão meio salário mínimo, posteriormente haverá outras turmas. Todo o projeto de
capacitação profissional tem parceria firmada com o Ministério do Trabalho.
Diariamente oferecemos 14 horas ininterruptas de atividades artísticos, pedagógicas e de
capacitação profissional para crianças, jovens e adultos da Vila do Acaba Mundo. As
atividades se iniciam às 7 da manhã e terminam às 21 horas, abrangendo um público total
de 250 pessoas por dia.
Além das oficinas e cursos de capacitação profissional, mantemos também um Banco de
Oportunidades com intuito de encaminhar os jovens e adultos para cursos de qualificação
profissional e também para vagas de para empregos.
Objetivos:
A proposta do trabalho realizado na instituição é aprimorar o desenvolvimento humano com
a intenção de permitir ao indivíduo a prosperidade na sociedade. Nesse sentido, os objetivos
da Associação Querubins são:
•

Desenvolver competências cognitivas e socioemocionais;

•

Estabelecer parcerias nos contextos família, escola e instituição e comunidade;

•
Ampliar
as
oportunidades
aprendizagem das crianças e adolescentes;

de desenvolvimento

•
Estabelecer articulações institucionais possibilitando
socioeducativo em rede;

integral

um

e

atendimento

•
Promover a formação continuada e em serviço para todos os envolvidos no processo
socioeducativo.
Infraestrutura
A instituição conta com um espaço de 10.000 m² cedido pela Mineradora Lagoa Seca. Além
da área verde e de circulação, conta com as seguintes estruturas construídas:



















Sala de artes visuais;
Sala de educação infantil;
Sala Multiuso de uso geral;
Sala de apoio escolar;
Sala de Dança e Artes Circenses;
Cozinha Industrial;
Dispensa de alimentos;
Sala de Informática;
Secretaria;
Sala de Gerência;
Almoxarifado de material de escritório;
Almoxarifado de Instrumentos;
Depósito de materiais esportivos;
Almoxarifado de material de limpeza e
higiene;
Refeitório;
Sala da Tesouraria;
Biblioteca;
Sala do setor comercial:














Sala da Coordenação;
Sala da Diretoria;
Banheiros para funcionários;
Vestiários para os educandos;
Horta Orgânica;
Ginásio Esportivo;
Sala de Construção de Instrumentos;
Estúdio de Percussão e Música;
Depósitos de Figurinos;
Pátio com brinquedos infantis;
Sala de atendimento psicológico
Depósitos multiuso.
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