
 

 
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: Julho/2020 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 31 

 

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

 

 
 

Atividades Mensais 
 
 
Mês de Referência: Julho 

 

Número de Atendidos: 31 
 
Atividade: Trabalhando Drogas lícitas: Cigarro e Narguilé 
 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 
 
 
Foram apresentados aos assistidos dois vídeos para posterior debate e discussão de 
ideais, um sobre o uso de cigarro e seus malefícios e outro sobre o consumo do 
narguilé. 
 

Objetivo: debater sobre drogas a partir de material informativo produzido em vídeo 
possibilitando ampliação de conhecimento. 

         

 

 

 



                                               

            

Resultados: Geralmente assuntos relacionados a drogas e dependência química 
chamam bastante atenção dos adolescentes, a grande maioria tem ou já teve contato 
direto com usuários e tem muita curiosidade em compreender mais sobre os vícios e 
suas consequências, inclusive sobre tratamentos. Outro aspecto importante é tentar a 
ligação que fazem entre drogas = diversão, muitos convivem em seus lares com essa 
combinação, onde festas e comemorações sempre estão associadas a consumo de 
alguma substância como álcool e cigarro, também em programas de televisão, internet, 
novelas etc. sendo o assunto nunca deixado de lado quando vem à tona, sempre é 
encaixado para melhor ampliação da visão a respeito dele. 
 
 
Atividade: O que você aprendeu com o distanciamento social? 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

Nesta fase final de execução do Projeto, a proposta desta atividade é que os assistidos 
busquem experiências positivas nestes últimos meses, foi solicitado que gravassem em 
vídeo uma resposta a essa pergunta. 

 

Objetivo: proporcionar expressão emocional e favorecer resiliência a partir do destaque 
de aspectos positivos frente momento adverso. 

 



          

       

Resultado: A partir deste questionamento a partir das experiências dos últimos meses, 
os assistidos trouxeram como resposta em grande maioria o distanciamento dos amigos 
e parentes e a importância das amizades, outro aspecto interessante foi em relação à 
aproximação física, falta de um carinho ou abraço de quem se gosta, sendo um ponto 
chave para nossa discussão possibilitando favorecer essas práticas em casa com a 
família próxima propiciando um fortalecimento de vínculos familiares e de grupo no geral, 
já que reforçamos as ferramentas atuais que permitem um contato com essas pessoas 
distantes que fazem falta e a valorização de muitos aspectos internos e emocionais que 
estão vindo a tona nas reflexões neste momento diferenciado. 

 
Atividade: Mito ou Verdade – Um bate papo sobre drogas... 

 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

Nesta atividade foi um aberto um espaço para esclarecimento de mitos sobre drogas, 
comentários e informações que se ouve falar, mas que não sabem se realmente é uma 
informação correta, os adolescentes poderiam enviar suas dúvidas no próprio grupo ou 
de forma anônima e publicado posterirormente junto com as respostas podendo ser 
debatidas ou complementadas por qualquer membro do grupo. 

 

Objetivo: incentivar debate sobre drogas, sendo a maior demanda de interesse 
destacada pelo grupo. 

     
 



          
 

Resultados: Nesta proposta a maioria das perguntas e dúvidas vieram de forma 
anônima, apenas o responsável sabe quem as formulou e repassou para o grupo com 
uma resposta inicial. É muito comum que o adolescente não se exponha se não sentir 
uma segurança completa no grupo que pertence e neste momento atual com essa forma 
de trabalho adaptada, inclusive com pais participando do grupo, muitos não quiseram 
expor histórias particulares ou familiares, sendo essa forma mais livre para que 
participem. O assunto é o mais solicitado, escolhido, sugerido porem na hora de expor 
sua opinião os assistidos sentem dificuldades por envolver aspectos emocionais e 
experiências pessoais, seno importante trabalhar com delicadeza e leveza para que o 
objetivo de ampliação de visão e conhecimento seja alcançado sem ser invasivo ou 
agressivo. 

 

 

Atividade: Fechamento de Cronograma – Apresentando a Pesquisa de Levantamento 

de dados e Escala de Autoestima. 

 

 

Faixa etária: 10 a 17 anos 

 

No mês passado um formulário foi aplicado aos adolescentes com coletas de dados 
sobre varias áreas e uma escala adaptada de autoestima, nesta atividade os dados 
foram apresentados a eles como fechamento de cronograma de atividades do projeto. 

 

Objetivo: finalizar cronograma de atividades com informações levantadas sobre os 
assistidos. 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

Resultados: Com esse fechamento, pudemos mostrar aos assistidos vários dados do 
grupo, seus interesses e como se sentem, abrindo espaço para que pudessem falar 
como foi sua experiência com o desenvolvimento do projeto nesses 12 meses. As fotos 
correspondem a algumas respostas para ilustrar as atividades e mostram como estão se 
vendo e sentindo atualmente, dando margem para novas temáticas e continuação do 
trabalho. Para que não sentissem alguma forma de desamparo e sim uma mudança de 
proposta, foi aberto um espaço para que possam participar do grupo de outras formas, 
não só direcionadas pelo técnico responsável, mas utilizar o espaço como forma de 
interação com os colegas distantes. 

 

 

 

 



 

Conclusão: Quantitativamente através dos meios de comunicação disponíveis, grande 
parte dos assistidos teve acesso às atividades propostas e corresponderam de acordo 
com suas expectativas e possibilidades. 
Qualitativamente mesmo com a conclusão do cronograma de atividades adaptado, o 
destaque foi para a participação do grupo mesmo com as dificuldades do momento e de 
cada família em especial, o compromisso de estar presente nas atividades como 
ouvinte/leitor ou ativo, proporcionando amplitude de visão e conhecimento sobre 
diversas temáticas e espaço para expressão emocional, interação social e fortalecimento 
de vínculos com a instituição e seus membros. Destacamos que mesmo com a 
conclusão das atividades o projeto continuará a ser desenvolvido dando suporte a 
nossos jovens de acordo com sua faixa etária, necessidades e expectativas do mundo 
adolescente em plena formação para favorecer, mesmo a distância, a construção de 
cidadãos saudáveis, pensantes e participativos em sua comunidade com visão de futuro 
e esperança de novas possibilidades e oportunidades. 
 
 
 
 
 
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 (agora suspensos ou pontuais devido à 
necessidade de isolamento social). 
 
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 distância, além da assistência social que a 
instituição vem oferecendo as famílias assistidas, o trabalho continuará 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. 
 
Algumas atividades não puderam ser executadas devido ao distanciamento social 
exigido na pandemia como as palestras e passeios, ficando pendentes e esperando 
orientação dos devidos órgãos para adequá-las a realidade presente. 
 
 
Data: 30/07/2020 
 



 

 
ENTIDADE SOCIAL:  
 
 
 
 
 
______________________________ 
Assinatura 
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Assinatura 
 



 
 

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 / 99668-0688 – Adm. / 99757-6239 – Com. 

E-mail: admhapet@gmail.com Site: www.hapet.org/ 

https://m.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/ Instagram: Hapet.brasil 

 

 
 
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – JULHO/2020 

 
  

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020   

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 Julho/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  

Especificação do  
Documento  

Natureza da Despesa  Valor  

31/07/2020 Recibo Custeio 545,52 

31/07/2020 Recibo Custeio 270,78 

31/07/2020 Recibo Custeio         1.036,89 

31/07/2020 Recibo Custeio  375,08 

    
Total de despesas Comprovadas no mês   R$  2.228,27 

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

Recursos Próprios    R$ 2.228,27 (+) 

Devolução de tarifas bancarias   R$      84,00 (+) 

Tarifa bancária cobrada a ser ressarcida no próprio mês  R$      84,00 (-) 

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.  

 



 
 

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 / 99668-0688 – Adm. / 99757-6239 – Com. 

E-mail: admhapet@gmail.com Site: www.hapet.org/ 

https://m.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/ Instagram: Hapet.brasil 

 

 

Taubaté, 31 de Julho de 2020  

 

        

                                _____________________________________________  

Associação Projeto Esperança Criança e Família 

                                     Douglas Rogerio Giraldi CPF: 254.574.808-01  

Procurador 


