
 

 
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, 

adolescentes, famílias e funcionários.” 

 
 

MÊS REFERÊNCIA: Março/2020 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 31 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e 

adolescentes com faixa etária de 

10 a 17 anos. 

 

 
 

Atividades Mensais 
 
 
Mês de Referência: Março 

 

Número de Atendidos: 31 
 

Atividade: Drogas – levantamento de dados 

 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

Para introduzir o tema “Drogas”, foi debatido com os assistidos numa roda de conversa o 

que achavam que eram drogas e quais já haviam ouvido falar, as quais escreveram num 

quadro juntamente com o grupo. 

 

 

Objetivo: introduzir a temática “Drogas”. 



 

 

 

 



 

Resultados: Introduzir as drogas com um levantamento tem o objetivo de obter uma 

base para que o trabalho tenha como ponto de partida o conhecimento prévio dos 

assistidos e inclusive a maneira como eles se referem e destacam o assunto, sendo 

essa observação à direção para os próximos encontros, pois ao dar liberdade de 

expressão, os envolvidos se sentem mais a vontade para questionar e opinar sobre o 

assunto. 

 

 
Atividade: Pesquisando sobre drogas 

 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

Após levantamento segundo o conhecimento prévio dos assistidos, para complementar 

as drogas que eles conheciam foi feita uma pesquisa na internet sobre as drogas mais 

populares em destaque, sendo anotadas no quadro juntamente com o levantamento 

anterior. 

 

Objetivo: levantar nomenclatura de drogas mais comuns para futuro aprofundamento de 

informações. 

 

 

 



 

 

Resultado: ao pesquisar sobre as drogas mais populares, além de estar inserido no 

mundo virtual, pois muitos não têm esse acesso de casa, o complemento de 

informações numa pesquisa direcionada fortalece a questão de ter conhecimento 

ampliado para assegurar maior possibilidade de prevenção e reflexão acerca do tema. 

 
 
Atividade: Drogas Lícitas 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

A partir do levantamento geral, foi explicado o que eram drogas lícitas e proposto a 

montagem de um cartaz como base concreta para discussão e destaque dessas 

“drogas” comercializadas legalmente. 



 

Objetivo: explorar o termo lícito no quesito drogas e suas variações. 

 

 

 

 



 

 

Resultados: Afunilando a questão das drogas, já que foram destacadas num contexto 

geral superficial, os assistidos foram apresentados ao termo lícito e puderam questionar 

sobre as substancias envolvidas nestes produtos que causam dependência e prejudicam 

a saúde mas que são comercializadas em vários estabelecimentos comerciais. 

 

 

 

Conclusão: Quantitativamente praticamente todos assistidos do projeto em algum 

momento tiveram contato com a temática e as atividades propostas. 

Qualitativamente, a apresentação e exploração da temática referente a drogas é 

necessária nos dias de hoje, pois está presente em todos os lugares, tanto a oferta, 

consumo e criminalidade envolvidos, informações que nem sempre são debatidas com 

os jovens num espaço que possam expor suas duvidas e sentimentos com relação a 

esta problemática social. 

Os assistidos de nossa instituição encontram-se numa região geográfica da cidade 

afastada do centro, o que faz com que principalmente as drogas lícitas estejam 

associadas a lazer e encontro familiar, sendo os bares frequentados em larga escala já 

que não existem outros pontos que favoreçam socialização além da escola, como 

praças, parques etc. sendo assim a delicadeza do assunto para que essa ligação de 

consumo com prazer seja quebrada a partir de conscientização e reflexão. 

Mesmo com uma pequena introdução sobre as drogas, sendo um tema muito amplo e 

interessante, pois aborda também a criminalidade, questões de saúde como 

dependência química, o tráfico, etc., nos próximos encontros poderemos explorar essas 

outras vertentes, pois acreditamos que quanto mais informação e orientação os 

beneficiados tiverem, terão melhor qualidade de vida como cidadãos ativos na sociedade 

e como multiplicadores em suas famílias e outros ambientes de convívio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Observações: 
 
Em anexo está à lista de assistidos da Instituição (presenças) com idade entre 10 a 17 

anos.  

 

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. 
 

 

 

Data: 20/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTIDADE SOCIAL:  
 
 
 
 
 
______________________________ 
Assinatura 
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Assinatura 
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DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – MARÇO/2020 

 
  

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020   

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 Março/2020: 0,00                          

Saldo Mês Anterior: 0,01 

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no 
mês para execução do referido convênio.  

Data do 
Documento  

Especificação do  
Documento  

Natureza da Despesa  Valor  

27/03/2020 Recibo Custeio 545,52 

27/03/2020 Recibo Custeio 270,78 

27/03/2020 Recibo Custeio         1.036,89 

27/03/2020 Recibo Custeio  375,08 

    
Total de despesas Comprovadas no mês   R$      2.228,27 

Receita com Aplicação Financeira     R$        0,00 (+) 

Recursos Próprios    R$ 2.228,26 (+) 

Devolução de tarifas bancarias   R$      98,00 (+) 

Tarifa bancária cobrada a ser ressarcida no próprio mês  R$      98,00  (-) 

Saldo para o próximo período  R$       0,00  

Número de Documentos Relacionados: 04 

 

 

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.  
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Taubaté, 31 de Março de 2020  

 

        

                                _____________________________________________  

Associação Projeto Esperança Criança e Família 

                                     Douglas Rogerio Giraldi CPF: 254.574.808-01  

Procurador 


