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O Projeto Aprender – Bem Viver trata
Casa Lar. É uma iniciativa que busca contribuir, através de aulas de reforço
experimentos de física, com o processo de aprendizagem dos jovens
instituição de acolhimento “Serviço de Acolhimento para
Instituto Bem Viver” do municípi
estes jovens apresentam significativa
relacionadas à física e matemática, encontrando
processo de aprendizagem. O Instituto Bem 
em situação de risco e vulnerabilidade social, oferecendo serviço de acolhimento
provisório para crianças e adolescentes afastados de seu vínculo familiar por
de medida protetiva. Em sua maioria são jovens cujas f
estruturadas e que sofreram algum rompimento de seus laços familiares.
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Bem Viver trata-se da continuidade do Projeto Aprender
iniciativa que busca contribuir, através de aulas de reforço

experimentos de física, com o processo de aprendizagem dos jovens
instituição de acolhimento “Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 
Instituto Bem Viver” do município de Sete Lagoas nas diversas faixas etárias. Pois 
estes jovens apresentam significativa dificuldade, principalmente, nas disciplinas 

matemática, encontrando-se com diversas deficiências no 
aprendizagem. O Instituto Bem Viver tem por objetivo acolher jovens 

situação de risco e vulnerabilidade social, oferecendo serviço de acolhimento
provisório para crianças e adolescentes afastados de seu vínculo familiar por
de medida protetiva. Em sua maioria são jovens cujas famílias não são
estruturadas e que sofreram algum rompimento de seus laços familiares.
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