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O programa EDUCAR é uma parceria com a Organização Não
(ONG) Instituto Miguel Fernandes Tôrres, localizada na cidade
MG cuja missão é promover a transformação e o
adolescentes através de valores e virtudes,
e desenvolvimento pessoal, social,
desenvolvidas com cerca de 320
no Ginásio Poliesportivo da
Programa EDUCAR que consiste 
Projeto Em Prática, Projeto Gincana do Conhecimento e Projeto DivulgaCAP cujas 
principais ações são: fornecer auxílio às tarefas escolares, promover oficinas 
práticas em diversas áreas de conhecimento, promov
conhecimento e divulgar as oportunidades de estudos da região
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O programa EDUCAR é uma parceria com a Organização Não
(ONG) Instituto Miguel Fernandes Tôrres, localizada na cidade de Ouro Branco 
MG cuja missão é promover a transformação e o crescimento pessoal de crianças e 
adolescentes através de valores e virtudes, oportunizando atividades de integração 

nto pessoal, social, educacional e profissional. As atividades são 
desenvolvidas com cerca de 320 alunos da região, durante o contraturno da escola, 
no Ginásio Poliesportivo da cidade. Para contribuir com essa missão, nasceu o 

consiste de quatro projetos: Projeto Melhoria na Escola, 
Projeto Gincana do Conhecimento e Projeto DivulgaCAP cujas 

ações são: fornecer auxílio às tarefas escolares, promover oficinas 
em diversas áreas de conhecimento, promover gincanas e olimpíadas de

conhecimento e divulgar as oportunidades de estudos da região.  

Departamento de Estatística, Física e Matemática 

O programa EDUCAR é uma parceria com a Organização Não Governamental 
de Ouro Branco - 
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