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: Abril/2020
adolescentes, famílias e funcionários.”

NÚMERO DE ATENDIDOS: 31

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

Relatório de Atividades Adaptado – COVID 19
Conforme ofício enviado, com as atividades presenciais suspensas de acordo com
Decreto Municipal e Estadual, a instituição vem promovendo atividades voltadas à
conscientização da pandemia atual e assistência direta aos assistidos e seus familiares.
Dente as práticas que estamos adotando encontram-se, em nível de redes sociais,
informativos sobre higienização, cuidados, formas de precaução, vídeos motivacionais,
entrevistas com especialistas de diversas áreas com orientações a respeito da
atualidade, etc. Quanto ao acompanhamento dos assistidos, todas as famílias estão em
contato com a instituição no qual, com auxilio de parceiros, esta sendo oferecida
assistência de vários ângulos, como assistência social (orientação, benefícios,
documentações, cestas básicas, etc.), assistência psicológica (orientações,
acompanhamento, aconselhamento) na maioria das vezes a distancia conforme
orientação dos órgãos competentes respaldados pelos conselhos profissionais.
A Associação Projeto Esperança, Criança e Família – HAPET, de forma que possa
dar continuidade ao cronograma e objetivos propostos no Projeto original apresenta uma
proposta de trabalho diferenciada, a qual promoverá atividades com os assistidos para
serem realizadas em casa a partir de contato virtual resguardando dessa forma sua
integridade, sendo um novo ângulo de trabalho, porém não menos importante.
O trabalho de reflexão usado como medida educativa e preventiva utilizado em
todas as etapas do processo é resguardado pelo sigilo profissional, pois em muitos
momentos os adolescentes expõem seus sentimentos e acontecimentos pessoais,

portanto a nova proposta vem oferecer outras formas de reflexão de tal maneira que os
assistidos possam colaborar e não sintam que possam ter acesso a conteúdos
individuais.
Com as atividades propostas para serem desenvolvidas em casa, podendo
inclusive contar com o suporte da família, acreditamos que os objetivos serão atingidos
principalmente no que se refere ao ultimo trimestre do trabalho, onde é desenvolvida a
partir do tema Mundo, que consiste em atividades relacionadas a ser cidadão, como:
família, homossexualidade (homofobia), diferenças individuais, criminalidade, maioridade
penal, internet e redes sociais, prostituição, corrupção, meio ambiente, profissões, etc.,
acrescentando certamente o assunto do momento que é a pandemia de Corona vírus,
de forma adaptada, mas com resultados satisfatórios devido à condição de
distanciamento que o momento exige, como:
• 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, etc.;
• Favorecer o desenvolvimento da autoestima, resiliência e autoconhecimento
através dos temas discutidos;
• Possibilitar expressão verbal e emocional, e tolerância frente às diferenças
individuais;
• Promover convivência, entretenimento e diversão.
Assuntos mais específicos, pessoais e pontuais serão avaliados e acompanhados
individualmente pelo psicólogo para proteger o assistido sem expô-lo, já que lhe é
garantido o sigilo profissional.
Sobre a metodologia, as instruções das atividades serão enviadas semanalmente
as famílias através de vídeos explicativos curtos, mensagens ou fotos explicativas (para
que não haja ônus financeiro) por aplicativos de comunicação, nos quais poderão
visualizá-los pelo celular, desenvolver a atividade com a criança e enviar fotos e
depoimentos de como foi o processo com a mesma. Não faremos uma proposta de
trabalho em grupo através de aplicativos que permitem essa interação, pois as famílias
possuem conexão de internet limitada (zona rural com operadoras e sinais restringidos)
não podendo estar conectadas por um período amplo, evitando mais gastos já que a
maioria se encontra em situação de vulnerabilidade.
Quanto ao cronograma do último trimestre, voltado para temas gerais, as atividades
serão adaptadas, algumas alteradas, para serem feitas em casa, como materiais de fácil
acesso aos assistidos e de execução simples para serem realizados individualmente ou
em família.
Os resultados esperados estão diretamente relacionados ao enfrentamento dos
assistidos as dificuldades hoje apresentadas, onde acreditamos que será expandido aos
familiares, fortalecendo seus vínculos e unindo-os frente às adversidades.

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.

Data: 30/04/2020

ENTIDADE SOCIAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

______________________________
Assinatura

_______________________________
Assinatura

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – ABRIL/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
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 Abril/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
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020

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$
84,00 (+)
R$
84,00 (-)
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.
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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:
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Taubaté, 30 de Abril de 2020

_____________________________________________

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