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ANEXO V

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1. Identificação do projeto: Sexualidade, Drogas e Cidadania: uma proposta educativa e
preventiva para crianças, adolescentes, famílias e funcionários.
1.1. Instituição proponente: Associação Projeto Esperança, Criança e Família - HAPET.
1.2 CNPJ: 08.378.108/0001-24
1.3 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

1.4 Agência: 6953-1

1.5 Conta: 24.190-3

1.6 Site: www.haapet.org
1.7 Certificações:
CRCE ( X )
CEBAS ( X )
OSCIP (
)
Utilidade Pública Estadual
( X )
CMAS ( X )

Utilidade Pública Federal (
)
Utilidade Pública Municipal ( X )
CMDCA ( X )

1.8 Nome do Responsável legal: Jonas Barbetta de Souza
1.9 RG: 40.283.259-0
jonasbarbetta@gmail.com

1.10 Órgão Expedidor: SSP SP

2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da organização: A Associação Projeto Esperança Criança e Família têm
sede na Estrada Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chácara Ingrid (Estrada do Barreiro)
em Taubaté, São Paulo e teve início de suas atividades em 24 de novembro de 2003.
A idealizadora do Projeto, Tine H-E Andreassen Lopes, nascida na cidade de Bergen,
Noruega, é formada em Administração e Economia, com cursos de Psicologia e Direitos Humanos.
Associação Projeto Esperança Criança e Família
Endereço: Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 3200 – Chácara Ingrid
Taubaté / SP – Caixa Postal 44 - Telefone: 3622-2905
Visite nosso site www.haapet.org
1

CNPJ 08.378.108/0001-24
Os recursos financeiros, desde o início, são advindos da Noruega, onde o Projeto tem boa
aceitação, com uma diretoria de voluntários que buscam outras doações, parceiros e “padrinhos”,
sendo direcionada e liderada a comunicação do Brasil com a Noruega pela própria Tine.
Em novembro de 2006 o Projeto conquistou o registro do CNPJ e, posteriormente, em 2009
conquistou o título de Utilidade Pública Municipal na cidade de Taubaté, SP. Em 2012 obteve o
registro de funcionamento do corpo de bombeiros. Em 2013 obteve sua inscrição no Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social e Alvará da
Vigilância Sanitária (cadastro estadual de vigilância sanitária).
O objetivo social do Projeto consiste em trabalhos sociais e educacionais, voltados para
crianças a partir de três anos até a adolescência, quando os alunos completam o nono ano escolar,
normalmente 15 anos. Nossa capacidade é para 90 crianças.
A exigência do Projeto para a inserção das crianças é que estejam regularmente
matriculados em Escola Pública ou Privada, e que passem por avaliação social e psicossocial do
próprio Projeto.
O Projeto proporciona para os assistidos que residem no bairro Barreiro e adjacências,
atividades recreativas, estímulo à leitura, reforço escolar, atividades desportivas, conscientização
ambiental, conhecimentos de informática, aulas de artesanato, inglês, dança, alimentação,
assistência social e psicológica. Visando prevenir a ocorrência de situações de risco social, com
caráter preventivo e proativo pautado na defesa de direitos fazendo com que os assistidos tenham
participação e cidadania, trabalhando o desenvolvimento de seu protagonismo.
Os familiares dos assistidos também contam com a atenção e carinho do Projeto recebendo
orientações sobre seus direitos e deveres como cidadãos, trabalhos de orientação em saúde,
higiene bucal com os assistidos, auxílio com pedido de inclusão em benefícios oferecidos pelo
Município e Estado, dentre outras atividades desenvolvidas no decorrer do ano.
Atualmente, o Projeto possui uma estrutura com oito salas para atividades, um salão, um
refeitório, cinco banheiros, duas cozinhas, sendo uma de uso exclusivo de funcionários, um
escritório, uma sala de informática e uma biblioteca capacitada para atender noventa crianças e
adolescentes, divididos em dois períodos.
Todo objetivo do Projeto é embasado em motivar as crianças, adolescentes e familiares, a
fim de proporcionar-lhes condições de criarem novas perspectivas de vida, formando indivíduos
cidadãos conscientes e auxiliando em sua educação formal.
3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto: Sexualidade, Drogas e Cidadania: uma proposta educativa e preventiva
para crianças, adolescentes, famílias e funcionários.
3.2. Justificativa
A adolescência é uma fase marcante do desenvolvimento humano, de grande importância
para a formação da personalidade, portanto variável e fundamental para uma vida adulta saudável,
em especial quando bem orientada.
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Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência corresponde à faixa etária
de 12 a 18 anos de idade, onde o adolescente encontra-se em pleno despertar para o mundo, mas
ainda não tem completa maturidade e responsabilidade sobre suas ações, ou seja, o adolescente
é um ser sexualizado, independente de praticar relações sexuais ou não, buscando assim, seu
espaço e identidade no mundo, sendo um processo complexo, às vezes difícil, cheio de conflitos e
crises, e também de bons momentos de descoberta e realização.
Ativados pela curiosidade, novidade e pela busca do desconhecido, os adolescentes, em
sua maioria despreparados, expõe-se a experiências de forma inconsequente, podendo enfrentar
situações complicadas como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, uso de
drogas, envolvimento na criminalidade, etc..
O papel do psicólogo neste momento do desenvolvimento humano é mediar os conflitos e
dúvidas que surgem acerca da adolescência e promover um ambiente seguro e didático de
discussão e explanação dos assuntos, possibilitando assim momentos de reflexão e incorporação
de novos valores, conhecimentos e recursos de enfrentamento cotidiano.
Frente ao exposto, esta proposta desenvolvida para adolescentes, visa trabalhar os temas
relacionados à sexualidade através de encontros direcionados a essa faixa etária, onde possam
expor seus anseios, dúvidas, permitindo discussões sobre as temáticas trabalhadas por meio de
várias atividades, pois na realização da orientação sexual e de cidadania, são fundamentais ações
preventivas e de assertividade.
Qual o papel da família nessa temática? Como primeiro espaço de convivência e confiança,
o ambiente familiar seria o melhor espaço de conversa sobre assuntos do cotidiano adolescentes
como sexualidade, drogas e atualidades, mas na maioria dos lares devido à educação dos pais,
falta de escolaridade, preconceito, tabus, vergonha ou medo de falar alguns assuntos com os filhos
e influencia-lós negativamente, etc., esse diálogo primordial não ocorre, fazendo que os jovens
procurem suas respostas em ambientes inadequados, fantasiosos ou vivenciem de forma
desregrada essa fase de desenvolvimento. A orientação dos pais de como trabalhar com os filhos
as questões atuais é parte integrante desta proposta a fim de fortalecer os vínculos familiares
proporcionando liberdade e proximidade dentro da família influenciando diretamente na formação
desse jovem e em seu futuro.
Além do ambiente familiar, o adolescente que frequenta outros ambientes de educação não
formal também deve encontrar ali referências para as questões relacionadas à sua faixa etária,
portanto os funcionários devem ser preparados a lidar didaticamente com questionamentos de
assuntos que muitas vezes não se sentem a vontade para dialogar a respeito sendo assim essa
orientação profissional mais uma vertente da nossa proposta: preparar os funcionários a lidar com
clareza, acolhimento e profissionalismo as vivências trazidas do dia a dia dos assistidos fornecendo
uma devolutiva assertiva, podendo ser parte desse preparo grupos de debate com psicólogo da
instituição e palestras com outros profissionais como complemento de informações.
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3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado: A instituição
encontra-se na zona rural do município, o que desencadeia várias carências por ser afastado da
cidade, com poucas opções de lazer, tecnologias, comércio e escolas, não existem praças ou
parques, sendo a principal fonte de diversão familiar os bares do bairro. A instituição oferece
atividades relacionadas a reforço escolar, lazer, acompanhamento psicológico e social, esportes,
informática, etc. suprindo necessidades básicas da comunidade.
3.4. Abrangência Geográfica O presente projeto pretende atender adolescentes e famílias
residentes no município de Taubaté no bairro Chácara Ingrid localizado na zona rural e bairros
adjacentes, como: Chácara Dallas, Barreiro, Continental, Mato Comprido, etc. e funcionários da
própria instituição;
4. Objetivos do Projeto:
4.1. Objetivo Geral: Promover encontros temáticos sobre a sexualidade na adolescência, doenças
sexualmente transmissíveis e drogas a fim de desenvolver uma proposta preventiva e estimular a
construção da cidadania para jovens, suas famílias e funcionários da instituição.
4.2. Objetivo (s) Específico(s):











Desenvolver orientação sexual preventiva;
Promover discussões em reuniões com o grupo de adolescentes sobre alguns aspectos
envolvendo a sexualidade, como a, adolescência, puberdade, sexualidade, métodos
contraceptivos, ciclos sexuais e reprodutivos, anatomia dos órgãos sexuais, drogas,
relacionamentos, gravidez na adolescência, DST's, etc.;
Incluir atividades de reflexão a respeito dos assuntos em evidência na mídia e no cotidiano,
como homossexualidade, criminalidade, internet e redes sociais, etc., com foco na
adolescência promovendo a construção de cidadãos participativos e conscientes;
Realizar atividades diversas para complementos de conteúdo, como: filmes, dinâmicas,
jogos, colagens, passeios, etc.;
Favorecer o desenvolvimento da autoestima, resiliência e autoconhecimento através dos
temas discutidos;
Possibilitar expressão verbal e emocional, e tolerância frente às diferenças individuais;
Orientar as famílias quanto à fase da adolescência e a forma de possibilitar um diálogo com
o adolescente em seus lares.
Orientar os funcionários da instituição como pessoas referências dos jovens e prepara-los
para serem assertivos e funcionais na comunicação das temáticas adolescentes
Promover a convivência em grupo, entretenimento e diversão.

5. Beneficiários: Crianças, adolescentes e suas respectivas famílias e funcionários da instituição.
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5.1. Beneficiários Diretos (especificar):
30 crianças e adolescentes assistidos na instituição com idade entre 10 a 17 anos em média, com
precário acesso à renda e aos serviços públicos, moradores da zona rural do município de Taubaté,
podendo este número variar no decorrer do ano.
20 famílias dos adolescentes e crianças assistidos.
13 funcionários da instituição de diversas áreas de trabalho
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):
Considerando o grupo familiar e de funcionários que receberão orientações para dialogar com os
adolescentes sobre sua fase de desenvolvimento, podemos considera-los como multiplicadores,
pois levarão o conhecimento adquirido além da instituição, portanto provavelmente atingiremos em
média mais 100 pessoas.
5.3 Valor da Proposta:
R$ 55.210,00
6. Metodologia
O projeto será desenvolvido com os jovens assistidos pela Associação Projeto Esperança
Criança e Família – Håpet, suas famílias e funcionários.
Adolescentes:
Os encontros grupais referentes ao Projeto acontecerão duas vezes na semana, com
aproximadamente 50 minutos de duração cada, e constarão de várias atividades com finalidade
terapêutica e suas variações, não sendo determinado prazo para que estas sejam desenvolvidas,
tão menos ordem fixa, como: debates de textos, exibição de filmes, confecção de jogos, discussão
de temas, colagens, dramatizações, dinâmicas, pesquisas na internet, passeios condizentes com
os temas propostos, etc., divididas da seguinte forma:




1ª etapa: Sexualidade: anatomia corporal, diferenças do masculino e feminino,
relacionamentos, gravidez, sexo, métodos contraceptivos, DST’s: contágio, sintomas,
sequelas, tratamento, etc.
2ª etapa: Drogas lícitas e ilícitas.
3ª etapa: Mundo: família, homossexualidade (homofobia), diferenças individuais,
criminalidade, maioridade penal, internet e redes sociais, prostituição, corrupção, meio
ambiente, profissões, etc.

As dinâmicas, temáticas, os textos de fundamentação teórico-metodológica, filmes e
atividades serão selecionados pela psicóloga, para que o conhecimento seja compatível com o
universo dos adolescentes participantes do projeto (a ordem das etapas pode ser alterada de
acordo com a necessidade do grupo).
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Ao longo do trabalho, nos horários disponíveis além dos grupos, os adolescentes serão
acompanhados juntamente com suas famílias pela assistente social e psicóloga diariamente
(dentre outros profissionais ofertados pela Instituição para fortalecimento da equipe e melhor
acompanhamento dos assistidos e suas famílias), fornecendo orientações, atendimentos e
encaminhamentos quando necessário, inclusive a evolução e extensão das atividades para os
familiares. As visitas e acompanhamento da família são fundamentais no que diz respeito à
extensão do trabalho desenvolvido, pois a intenção é que este atinja o máximo de pessoas, direta
ou indiretamente. Enquanto um grupo é assistido e dirigido pela psicóloga, o grupo livre ficará aos
cuidados de uma Educadora Social com atividades recreativas.
Famílias:
Os encontros temáticos com as famílias acontecerão trimestralmente em grupo por cerca
de 50 minutos, e serão desenvolvidos por profissionais da instituição ou convidados através de
debates, palestras e ou dinâmicas, tendo como base a orientação referente aos assuntos
trabalhados paralelamente com os adolescentes, como: comunicação, sexualidade, gravidez,
métodos contraceptivos, DST’s, drogas lícitas e ilícitas, homossexualidade (homofobia), diferenças
individuais, criminalidade, maioridade penal, internet e redes sociais, prostituição, corrupção, meio
ambiente, profissões, etc.
Funcionários:
As orientações com os funcionários acontecerão trimestralmente juntamente às famílias e
serão conduzidas por profissionais da instituição ou convidados através de debates, palestras e ou
dinâmicas sobre os assuntos trabalhados paralelamente com os adolescentes, como:
comunicação, sexualidade, gravidez, métodos contraceptivos, DST’s, drogas lícitas e ilícitas,
homossexualidade (homofobia), diferenças individuais, criminalidade, maioridade penal, internet e
redes sociais, prostituição, corrupção, meio ambiente, profissões, etc. A psicóloga da instituição
também disponibilizara horários para orientação e aconselhamentos individualizados conforme a
necessidade do momento.
* Para que as reuniões sejam marcadas, organizadas e a procura e contato com os profissionais
convidados seja efetivado será necessário um auxiliar administrativo como responsável, inclusive
para a parte de compras e prestação de contas.
7. Resultados esperados
É esperado durante o projeto, além de ampliar o conhecimento dos participantes, possibilitar
que eles identifiquem que a sexualidade não se limita apenas ao ato sexual, abrangendo outros
fatores e que estejam preparados a exercer sua sexualidade de forma segura e preventiva,
inclusive com relação à exposição às drogas e adversidades cotidianas, diminuindo assim, os riscos
à saúde, e proporcionando o bem-estar físico, psicológico e social, trabalhando de forma lúdica,
simples e ativa, pra envolvê-los com naturalidade.
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Pretende-se, inclusive, aumentar o número de assistidos ao longo do ano incluindo novos
adolescentes no desenvolvimento do projeto, e através dos resultados alcançar novos parceiros
que possam auxiliar na manutenção do mesmo.
Acreditamos ser de vital importância à vinda deste incentivo, pois com a diminuição dos
recursos advindos do exterior (Noruega), o projeto corre o risco de ser restringido ou até mesmo
extinto, o que afetará diretamente os adolescentes, a família e a sociedade futura no geral.
Portanto que seja um recurso que possa cooperar na conscientização dos adolescentes e
na tomada de decisões acerca da sexualidade, para que eles adotem comportamentos que não
comprometam suas relações afetivas, saúde e futuro, inclusive na extensão deste aprendizado
para os familiares e demais pessoas que convivem diariamente, pois estarão mais preparadas para
esse dialogo devido às orientações oferecidas, não só em casa, mas no ambiente da instituição
através de seus funcionários.
8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Resultado(s)
Ampliar o conhecimento
dos
participantes,
possibilitar que eles
identifiquem
que
a
sexualidade não se
limita apenas ao ato
sexual,
abrangendo
outros fatores e que
estejam preparados a
exercer sua sexualidade
de forma segura e
preventiva,
inclusive
com
relação
à
exposição às drogas e
adversidades
cotidianas, diminuindo
assim, os riscos à
saúde,
e
proporcionando o bemestar físico, psicológico
e social.

Indicadores
qualitativos
Melhora
nos
processos
de
reflexão,
conscientização e
aplicação
no
cotidiano
dos
conhecimentos
adquiridos.

Indicadores
quantitativos
 Acompanhar e
assistir os 30
adolescentes da
instituição.


Diminuir
e/ou
extinguir
as
taxas
de
contração
de
doenças
sexualmente
transmissíveis,
gravidez
precoce,
consumo
de
drogas lícitas e
ilícitas atingindo
90%
dos
assistidos.

Meios de Verificação


Observação;



Registros
documentais em
fotos, vídeos;



Produções
individuais
e
coletivas;
Diálogo constante
grupal
com
responsável
técnico.
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Possibilitar aos
funcionários maior
confiança e
conhecimento no
contato diário com os
adolescentes, tornandoo mais assertivo e
direcionado.

Ampliar nas famílias o
conhecimento a cerca
da adolescência
fornecendo ferramentas
que possam ser
utilizadas em seu
cotidiano

Melhora na
qualidade do
atendimento e
convivência diária
com os assistidos

Melhora na
convivência
familiar diária e
fortalecimento de
vínculos



Reduzir em
90% os conflitos
devido questões
de
relacionamento
funcionário X
adolescente



Diminuir em
90% as
desistências
dos
adolescentes
relacionadas a
funcionários e
comunicação



Diminuir em
90% as
desistências de
vagas feitas
pela família.




Observação
Permanência ou
aumento nas
matriculas dos
adolescentes



Diálogo constante
grupal e individual
com responsável
técnico.



Permanência ou
aumento nas
matriculas dos
adolescentes



Acompanhamento
grupal e individual
das famílias com
responsável
técnico.



Espaço para
dúvidas, críticas,
elogios e
sugestões

9. Recursos humanos
Vínculo
(CLT, prestador serviços,
voluntário)
Psicologia
Psicóloga
48 h
CLT
Serviço Social
Assistente Social
32 h
CLT
Ensino Médio
Educador Social
48 h
CLT
Ensino Superior
Auxiliar Administrativo
52 h
CLT
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Função no projeto

Nº de
horas/mês
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10. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades desenvolvidas)
Plano de Trabalho Anual
Atividades/Mês
ADOLESCENTES
Levantamento de expectativas,
dúvidas e temas
(Planejamento e Organização do
Projeto)
O que é Adolescência? Mudanças
corporais primárias e secundárias
– anatomia
Autorrespeito e Autocuidado: meu
corpo, minhas regras (Compra de
materiais de consumo e
permanentes)
Relacionamentos (Ficar, Namoro,
Casamento, Família, PaisXFilhos,
etc.)
Sexo e Reprodução Humana –
DST’s
Gravidez Precoce e Métodos
Anticoncepcionais
Drogas Lícitas
Drogas Ilícitas

1

2

3

4

5

X

X

6

7

X

X

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Família, Homossexualidade,
Redes Sociais e Internet,
Diferenças Individuais, etc.
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Atividades/Mês
FAMILIAS e FUNCIONÁRIOS
O que é a adolescência?

1

2

3

4

5

6

X

A importância dos modelos e
exemplos

X

Adolescência e família: respeito e
valores

X

Como conversar sobre
relacionamentos?

X

DST’s e métodos
anticoncepcionais

X

A importância do estudar
Internet e redes sociais

8

9

10

11

12

X

Como se comunicar com o
adolescente

Drogas

7

X
X
X

Direitos e deveres do cidadão
Mercado de trabalho e a
adolescência
Encerramento

X
X
X
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PLANO DE TRABALHO
1. DADOS DO PROPONENTE
Órgão/Instituição Proponente

C.N.P.J.

Associação Projeto Esperança Criança e Família – HAPET

08.378.108/0001-24

Endereço

E-mail

Estrada Municipal José Cândido de Oliveira, 3200

contatohaapet@gmail.com

Cidade

UF

CEP

(DDD) Telefone/Fax

Taubaté

SP

12093-740

12 3622 2905

E.A.

Conta Corrente

Banco

Agência

Praça de pagamento

24.190-3

001 Banco do Brasil S. A.

6953-1

Taubaté - SP

Nome do responsável pela instituição

C.P.F.

Jonas Barbetta de Souza

322.663.058-08

R.G./Órgão Expedidor

Cargo

Função

40.283.259-0 SSP SP

Diretor
Administrativo
CEP

Diretor
Administrativo

Endereço Completo
Rua Luciano Amâncio, n° 150, Vila Elvira
Taubaté - SP

12052-385

Matrícula

(DDD) Tel./Fax
12 98804 4004

2. OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE
Nome
Endereço

C.N.P.J.

E.A.
CEP

Associação Projeto Esperança Criança e Família
Endereço: Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 3200 – Chácara Ingrid
Taubaté / SP – Caixa Postal 44 - Telefone: 3622-2905
Visite nosso site www.haapet.org
11

CNPJ 08.378.108/0001-24
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Sexualidade, Drogas e Cidadania: uma proposta educativa e
preventiva para crianças, adolescentes, famílias e funcionários.

Período da Execução
Início
Término
01/2018

12/2018

Eixo Temático
II – Saúde
B – Prevenção, atendimento, acompanhamento e/ou tratamento ao uso e abuso de
dependência de substâncias e psicoativas;
D – Planejamento familiar, educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência;
Identificação do Objeto
Promover encontros temáticos sobre a sexualidade na adolescência, doenças sexualmente
transmissíveis e drogas a fim de desenvolver uma proposta preventiva e estimular a construção
da cidadania para jovens, suas famílias e funcionários da instituição.
Justificativa da proposição
A adolescência é uma fase marcante do desenvolvimento humano, de grande importância
para a formação da personalidade, portanto variável e fundamental para uma vida adulta
saudável, em especial quando bem orientada.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência corresponde à faixa
etária de 12 a 18 anos de idade, onde o adolescente encontra-se em pleno despertar para o
mundo, mas ainda não tem completa maturidade e responsabilidade sobre suas ações, ou seja,
o adolescente é um ser sexualizado, independente de praticar relações sexuais ou não, buscando
assim, seu espaço e identidade no mundo, sendo um processo complexo, às vezes difícil, cheio
de conflitos e crises, e também de bons momentos de descoberta e realização.
Ativados pela curiosidade, novidade e pela busca do desconhecido, os adolescentes, em
sua maioria despreparados, expõe-se a experiências de forma inconsequente, podendo enfrentar
situações complicadas como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, uso de
drogas, envolvimento na criminalidade, etc..
O papel do psicólogo neste momento do desenvolvimento humano é mediar os conflitos e
dúvidas que surgem acerca da adolescência e promover um ambiente seguro e didático de
discussão e explanação dos assuntos, possibilitando assim momentos de reflexão e incorporação
de novos valores, conhecimentos e recursos de enfrentamento cotidiano.
Associação Projeto Esperança Criança e Família
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Frente ao exposto, esta proposta desenvolvida para adolescentes, visa trabalhar os temas
relacionados à sexualidade através de encontros direcionados a essa faixa etária, onde possam
expor seus anseios, dúvidas, permitindo discussões sobre as temáticas trabalhadas por meio de
várias atividades, pois na realização da orientação sexual e de cidadania, são fundamentais
ações preventivas e de assertividade.
Qual o papel da família nessa temática? Como primeiro espaço de convivência e
confiança, o ambiente familiar seria o melhor espaço de conversa sobre assuntos do cotidiano
adolescentes como sexualidade, drogas e atualidades, mas na maioria dos lares devido à
educação dos pais, falta de escolaridade, preconceito, tabus, vergonha ou medo de falar alguns
assuntos com os filhos e influencia lós negativamente, etc., esse diálogo primordial não ocorre,
fazendo que os jovens procurem suas respostas em ambientes inadequados, fantasiosos ou
vivenciam de forma desregrada essa fase de desenvolvimento. A orientação dos pais de como
trabalhar com os filhos as questões atuais é parte integrante desta proposta a fim de fortalecer
os vínculos familiares proporcionando liberdade e proximidade dentro da família influenciando
diretamente na formação desse jovem e em seu futuro.
Além do ambiente familiar, o adolescente que frequenta outros ambientes de educação
não formal também deve encontrar ali referências para as questões relacionadas à sua faixa
etária, portanto os funcionários devem ser preparados a lidar didaticamente com
questionamentos de assuntos que muitas vezes não se sentem a vontade para dialogar a respeito
sendo assim essa orientação profissional mais uma vertente da nossa proposta: preparar os
funcionários a lidar com clareza, acolhimento e profissionalismo as vivências trazidas do dia a
dia dos assistidos da instituição e saberem dar uma devolutiva assertiva, podendo fazer parte
desse preparo grupos de debate com psicólogo da instituição e palestras com outros profissionais
como complemento de informações.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta
1
Execução
do Projeto

Etapa/Fase
1.1 Custeio
(Recursos
Humanos)

Especificação
Recursos
Humanos:
Psicólogo
Recursos
Humanos:
Assistente Social
Recursos
Humanos: Auxiliar
Administrativo

Indicador Físico
Duração
Unidade
Quantidade Início
Término
48 h
mensais

01
01/2018
Profissional

12/2018

32 h
mensais

01
01/2018
Profissional

12/2018

52 h
mensais

01
01/2018
Profissional

12/2018
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1.2 Custeio
(Bem e
Consumo)

*
*

Recursos
Humanos:
Educador Social
Livros educativos
e/ou relacionados
ao tema
DVDs de filmes
educativos e/ou
relacionados ao
tema
Material de
Oficinas
Tatame
Tonner para
Impressora
Palestrantes
Canal de vídeos,
desenhos e filmes.
Passeios
direcionados
(entradas,
combustível,
lanche, etc.).
Alimentação diária
e utensílios
Água
Luz
Internet

1.3 Aquisição
(Bens
Permanentes)

Notebooks

48 h
mensais

01
01/2018
Profissional

12/2018

UN

40

01/2018

12/2018

UN

04

01/2018

12/2018

UN

Variados

01/2018

12/2018

UN

04

01/2018

12/2018

UN

02

01/2018

12/2018

UN
Plano
Anual

04

01/2018

12/2018

01

01/2018

12/2018

UN

04

01/2018

12/2018

Parcial

-

01/2018

12/2018

Parcial
Parcial
Plano
Anual

-

01/2018
01/2018

12/2018
12/2018

01

01/2018

12/2018

03

01/2018

12/2018

UN

DVD Player
UN
01
01/2018 12/2018
*
Quadro Branco
UN
01
01/2018 12/2018
Jogos de mesa
plásticos (mesas e
UN
06
01/2018 12/2018
cadeiras)
HD portátil
UN
01
01/2018 12/2018
* Observação: Os itens: ÁGUA, LUZ e QUADRO BRANCO foram excluídos do quadro pois a
instituição entrará com essa contrapartida.
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5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$)
Natureza da despesa
Código Especificação
Custeio (Recursos Humanos)
Custeio (Bens e Consumo)
Aquisição (Bens Permanentes)
Total Geral

Total

Concedente

29.700,00
19.339,00
6.171,00
55.210,00

29.700,00
19.339,00
6.171,00
55.210,00

Proponente

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
Concedente:
Meta
Meta
1

1.1 Custeio
(Recursos
Humanos)
1.2 Custeio
(Bem e
Consumo)
1.3 Aquisição
(Bens
Permanentes)

Meta

Cat.
Econ.
Custeio

Custeio

Humanos)
1.2 Custeio
(Bem e
Consumo)
1.3 Aquisição
(Bens
Permanentes)

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

2.475,00

2.475,00

2.475,00 2.475,00

2.475,00

2.475,00

977,89

3.582,21

1.227,89

977,89

2.977,89

1.227,89

Aquisição

Cat.
Econ.

1.1 Custeio

Meta
(Recursos
1

1º mês

Custeio

Custeio

6.171,00

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11° mês

12° mês

2.475,00

2.475,00

2.475,00

2.475,00

2.475,00

2.475,00

977,89

977,89

1.227,89

977,89

2.977,89

1.227,89

Aquisição

Total: 55.210,00
Associação Projeto Esperança Criança e Família
Endereço: Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 3200 – Chácara Ingrid
Taubaté / SP – Caixa Postal 44 - Telefone: 3622-2905
Visite nosso site www.haapet.org
15

CNPJ 08.378.108/0001-24

7. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a
ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA CRIANÇA E FAMILÍA – PROJETO HAPET, para os
efeitos e sob as penas do art. 29 do Código Penal, que inexiste na mora ou débito junto a qualquer
órgão ou instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Fundo Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma deste plano de trabalho.

_____________________________
Local e Data

_______________________________________
PROJETO HAPET/PROCURADOR

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

São Paulo, _____/_____/2018.

__________________________________________
Assinatura /carimbo do concedente
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