
Instituição de Ensino que se Envolve 

- [Após o Projeto de Melhoria das Instalações Educacionais – Caratinga – MG] – 

 

Com o objetivo de educar e proteger 

A cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais, tem população 

aproximada de 100 mil pessoas, com atividade agrícola (com destaque 

para o café), indústria e comércio (principal economia da cidade). Nesta 

cidade se encontra a FUNCIME - Fundação Educacional Cidade dos 

Meninos , uma instituição educacional que oferece aulas de reforço, 

atividades esportivas, de música e dança, e cursos profissionalizantes, 

entre outros, aos jovens de famílias carentes com idade entre 7 e 17 anos. 

No período da manhã a instituição oferece o café da manhã e o almoço e 

na parte da tarde, almoço e lanche. As atividades realizadas têm como 

objetivo elevar a capacidade de aprendizado dos jovens e  afastá-los das 

drogas e da criminalidade. A administração da instituição é realizada pelo 

município e os funcionários são cedidos pela prefeitura. 

   

   

 

 O prédio onde funciona a escola desta instituição educacional era 

utilizado por uma granja, e apesar de ter sido adaptado, era pouco próprio 



e muito deteriorado pelo tempo de uso (as janelas não tinham vidros, 

apenas grades, o que deixava a sala de aula desprotegida nos dias de 

chuva e vento forte; sem forro, a temperatura interna não se diferenciava 

muito da externa; como não havia banheiro no 1º prédio, era necessário 

sair e ir até o 2º prédio ). E dificuldades com a própria aprendizagem. 

Infelizmente o município não tinha verba nem mesmo para a reforma. 

 Além disso, também havia problema com a falta de vagas, com 

aproximadamente 80 crianças na fila de espera.  

 Então, em 2011, o Programa de Assistência a Projetos Comunitários 

de Segurança Humana – APC , através deste consulado, proporcionou a 

melhoria nas instalações e algumas das dificuldades citadas anteriormente. 

A eficácia da conexão entre o curso profissionalizante e a prática 

 Cerca de 2 anos após a melhoria, em 28 de maio de 2014, 

representantes deste consulado foram até a instituição para realizar a 

Visita de Acompanhamento, onde foram recebidos pelo Sr. Antônio, 

prefeito de Caratinga, pelo Sr. Felipe, presidente da FUNCIME e a Sra. 

Selma, vice-presidente da mesma, Sr. Sebastião, presidente da instituição 

na época da doação, além de funcionários, alunos e amigos da FUNCIME. 

     

  

 

 Com a melhoria nas instalações, as crianças estudam mais animadas 

e os jovens trabalham arduamente nos cursos profissionalizantes. A seguir 



apresentamos algumas utilizações que demonstram o esforço da 

FUNCIME. 

 Nesta instituição, além dos cursos profissionalizante, de acordo com 

a idade, aqueles que absorverem melhor o conteúdo têm a oportunidade 

de trabalhar em uma empresa de verdade, como aprendizes, graças à  

parcerias que beneficiam ambos os lados: as empresas conseguem bons 

funcionários e os alunos conseguem experiência e, quem sabe, trabalho 

(só no início de 2013, 50 foram contratados). 

 

As crianças e os pais também 

 Nesta instituição existe uma sala de aconselhamento. Crianças de 

famílias carentes ou com problemas são alguns dos motivos para muitas 

crianças terem dificuldades na escola. Casos como pais desempregados, 

desaparecidos, violentos são alguns exemplos (e não são poucos) em que 

o motivo está relacionado aos pais. 

 Por isso, na FUNCIME, nos casos em que a situação é mais séria, o 

trabalho de aconselhamento é realizado também com os pais, auxiliando a 

resolver o problema. Quando o motivo se deve aos pais não encontrarem 

trabalho, entra a colaboração das assistentes sociais, que auxiliam na 

procura. Lembrando também que o desemprego é um problema que, se 

não for levado a sério, pode afetar também o equilíbrio na economia da 

cidade. 

 Além de oferecer aulas para crianças de famílias carentes, a 

FUNCIME auxilia os jovens a conseguir trabalho, através das aulas práticas 

dos cursos profissionalizantes, e interagindo positivamente com as 

famílias que têm problemas, agindo em questões sociais enfrentadas pela 

cidade. 

 Mesmo após a ampliação, ainda são muitas as crianças aguardando 

uma vaga. Com relação à esta espera, esta instituição tem uma filosofia 

diferente da maioria: com o auxílio de conselheiras e assistentes sociais, 

escolhem as crianças cujas dificuldades são mais graves e as aceitam. 

Normalmente as vagas são preenchidas conforme a idade ou lista de 

espera. Dentre tantas cidades onde existe este tipo de burocracia, esta 

atitude mostra o forte desejo de melhorar a cidade. 



    
 

Também um ponto de encontro  

 Na FUNCIME as crianças participam dos eventos da cidade (atuando 

em pequenas peças, cantando e dançando) ou convidam os idosos para 

visitarem a instituição para ouvir música ou dançar; e aquelas que não 

estudam nela também podem jogar futebol na quadra. Enfim, é oferecido 

um local onde as pessoas da cidade, dos jovens aos idosos, podem se 

encontrar e disfrutar de mais uma opção de lazer, promovendo cada vez 

mais a união. 

 A FUNCIME não é somente uma instituição educacional mas  

também interage positivamente com as famílias carentes ou com 

problemas, e trabalha para melhorar cada vez mais a cidade.  

  

  

 

 


