ENTIDADE: Associação Projeto Esperança,
Criança e Família - PROJETO HAPET

PROCESSO Nº 1245/2018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
“Sexualidade, Drogas e Cidadania: uma proposta
educativa
e
preventiva
para
crianças, MÊS REFERÊNCIA: Maio/2020
adolescentes, famílias e funcionários.”

NÚMERO DE ATENDIDOS: 31

PÚBLICO ALVO: Crianças e
adolescentes com faixa etária de
10 a 17 anos.

Atividades Mensais

Mês de Referência: Maio
Número de Atendidos: 31
Atividade: Qual música te representa neste momento de quarentena?

Faixa etária: 10 a 17 anos

Para introduzir a última etapa do projeto denominada Mundo, onde iremos trabalhar
assuntos da atualidade, devido ao momento que estamos vivenciando mundialmente a
pandemia além de limitar nossas atividades será também nosso primeiro tema a ser
trabalhado a distância. Os assistidos receberam orientações por aplicativo de
comunicação através de seus familiares do roteiro de atividades a partir de agora.
Semanalmente serão enviadas atividades que podem ser feitas individualmente ou com
o apoio das famílias, deixando espaço aberto para dúvidas, sugestões e discussões.

A primeira atividade solicitada foi intitulada: Qual musica te representa neste momento
de quarentena? Os participantes poderiam enviar seus registros através da própria
música, clipe, letra, trecho da letra, cantando ou da forma que se sentissem mais a
vontade para se expressarem.
Objetivo: iniciar trabalho com a temática Mundo sobre as atualidades que vivenciamos.

Resultados: Após a explicação da nova metodologia de trabalho, reunir e acessar as
famílias, os adolescentes compreenderam e corresponderam muito bem a proposta.
Vários mandar suas musicas, falaram o porquê de suas escolhas e interagiram com os
demais. O falar sobre a pandemia, sobre seus sentimentos na quarentena e ver que os
colegas estão esperançosos quanto a dias melhores é muito significativo devido à
distância de todas as atividades sociais. Expor-se, ouvir sobre sua exposição, arriscar-se
a críticas e elogios são atitudes que ajudam na formação do adolescente e na
preparação para a vida adulta, já que enfrentarão muitos desafios e incertezas. A
participação da família indiretamente vem sendo bem interessante, alguns familiares
opinaram também, incentivaram os adolescentes e para eles o reforço e apoio vindo de
adultos tem um peso diferenciado em suas reflexões e ações.

Atividade: Quem sou eu?

Faixa etária: 10 a 17 anos
OS adolescentes e familiares foram orientados que o próximo tema seria “Quem sou
eu?” e que trabalharíamos com fotos e imagens.
Os assistidos poderiam enviar fotos do passado, quando eram bebês, atual
representeando o presente e de futuro, onde poderiam escolher uma imagem que
significasse como gostariam de estar daqui a uns anos, a escolha era livre, poderia ser
referente à profissão, pertences, lugares, relacionamentos etc., através de fotos soltas
ou montagens.
Objetivo: fortalecer vínculo com colegas e família através de colagem fotográfica e de
imagens, possibilitando aproximação e interação além de visão esperançosa de futuro.

Resultado: com essa atividade de autoexpressão, os assistidos puderam mostrar um
pouco seus objetivos de futuro, onde almejam chegar ou estar com o apoio dos colegas.
Todos tiveram um feedback individual de motivação e incentivo, o que fez com que um
número maior se sentisse a vontade para participar, promovendo interação no grupo,
momentos de alegria e diversão e impulso para seguirem em frente mesmo com as
dificuldades diárias.

Conclusão: Quantitativamente a maioria dos assistidos do projeto em algum momento
teve contato com a temática e as atividades propostas através de seus familiares e seus
celulares que possibilitaram esse tipo de comunicação.
Qualitativamente promover essas atividades foi um desafio, pois além dos assistidos
residirem em área rural de nossa cidade, o que dificulta o acesso a recursos como a
internet, tem a questão do momento que estamos com muitas famílias desempregadas e
necessitando de itens básicos de higiene e saúde, onde reflete certamente na disposição
d e se envolver com atividades mais subjetivas frente às dificuldades cotidianas.
Mesmo com todos os obstáculos acredito que a atividade a distancia esteja se
desenvolvendo dentro do possível, existir um canal de comunicação direcionado a
auxiliar com o apoio e incentivo nesse isolamento passou a ser uma válvula de escape
para nossas adolescentes, que puderam relembrar um pouco de como era seu dia-a-dia,
inclusive valorizando suas atividades e liberdade, já que estão privados de tudo, e
interagindo socialmente com os colegas e familiares, que muitas vezes são os
responsáveis pela transmissão das atividades, ou seja, veio como um fortalecedor de
vínculos dentro e fora de casa, que poderão ser mais bem trabalhados futuramente e
utilizados a favor da construção de cidadãos conscientes antenados ao seu redor.

Observações:

O número de beneficiados diretamente corresponde a 31 crianças/adolescentes,
podendo ser variável e rotativo devido fatores externos, como ausências, licenças,
afastamentos, novos ingressos, etc.
Em todos os meses de execução do Projeto são feitas, conforme necessidade,
orientações sociais e psicológicas, novas matrículas, anamneses, entrevistas,
acompanhamentos, encaminhamentos e visitas.
Devido orientações do Governo do Estado de São Paulo e Decreto Municipal n° 14.689,
nossas atividades foram executadas até a data do dia 20 de março de 2020, sendo
suspensas a partir do dia 23 de março de 2020 a priori por 30 dias, aonde aguardaremos
novos posicionamentos quanto a Pandemia Corona vírus.
De acordo com nova proposta de trabalho a distancia, além da assistência social que a
instituição vem oferecendo as famílias assistidas, o trabalho continuara sendo realizado
de forma adaptada através de recursos de comunicação e internet, tentando acessar de
alguma forma a maior parte dos assistidos dando sequencia ao cronograma inicial de
forma diferenciada.

Data: 29/05/2020

ENTIDADE SOCIAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

______________________________
Assinatura

_______________________________
Assinatura

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – MAIO/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Processo: 1245/2018 – SEDS 1927372/2019
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo
OSC: Associação Projeto Esperança Criança e Família
Vigência da parceria: 09/04/2019 a 09/04/2020
Data de Recebimento do Recurso: 10/06/2019
Valor Recebido no Mês Maio/2020: 0,00
Saldo Mês Anterior: 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no
mês para execução do referido convênio.
Data do
Documento
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020

Especificação do
Documento
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo

Natureza da Despesa

Valor

Custeio
Custeio
Custeio
Custeio

545,52
270,78
1.036,89
375,08

Total de despesas Comprovadas no mês
Receita com Aplicação Financeira
Recursos Próprios
Devolução de tarifas bancarias
Tarifa bancária cobrada a ser ressarcida no próprio mês
Saldo para o próximo período
Número de Documentos Relacionados: 04

R$ 2.228,27
R$
0,00 (+)
R$ 2.228,27 (+)
R$
98,00 (+)
R$
98,00 (-)
R$
0,00

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Projeto Esperança Criança e
Família CNPJ: 08.378.108/0001-24 que a documentação acima relacionada comprova a
exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Associação Projeto Esperança Criança e Família
Estrada Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chác. Ingrid (Estrada do Barreiro) em
Taubaté / SP, Telefones: (12) 3622-2905
E-mail: projetohapet@hotmail.com Site:
haapet.com / facebook.com/esperaca hapet
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Taubaté, 31 de Maio de 2020

_____________________________________________

Associação Projeto Esperança Criança e Família
Douglas Rogerio Giraldi CPF: 254.574.808-01
Procurador
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