
CAPE

PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2019

1 — DADOS ENTIDADE

Razão Social: CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 13.157.758/0001-80

Endereço: RODOVIA CRT 242 B CEP: 18.680-000

Bairro: FAXINAL - RURAL Município: LENÇÓIS PTA

Telefone: 14-99659-4679

E-mail: casadeapoiolpahotmail.com.br

Site: www.casacape.com.br

Horário de Funcionamento: 24 horas

Número de registro no CMAS: 0021

Número de registro no CEBAS: 71000.001546/2015, 47243

Número de registro no CMDCA 0013

Banco: CAIXA Agência: 0962 Conta Corrente: 3033-9

II- RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: JOSÉ LUIZ ARANTES

Telefone: 14 - 99893-2289

RG: 8.139.130-4 CPF: 697.192.418-53

Data início do mandato: 19/12/2018

Data término do mandato: 19/12/2022

III - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: SUELI MARIANO DE ALMEIDA

Telefone: 14-99645-1503 E-mail: sumarianoggmail.com 

Cargo: A. Social CRESS: 28.262

Casa de Apoio Projeto Esperança - CNPJ. 13.157.758/0001-80
Sitio Faxina - Lençóis Paulista/SP - Fone: (14)99659-4679

casadeapoiolpahotmail.com.br
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IV — RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS

FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS

Nome Função
Carga
horária

RICARDO DOS SANTOS COORD. GERAL 44 h/semanal

SUELI MARIANO DE ALMEIDA ASS1TENTE SOCIAL 10 h/semanal

REGINALDO PATRÍCIO DIAS ORIENTADOR
SOCIAL 44 h/semanal

MILTON APARECIDO DE
OLIVEIRA

ORIENTADOR
SOCIAL 44 h/semanal

ÂNGELO ROGÉRIO SARZI ORIENTADOR
SOCIAL 44 h/semanal

JULIAN() ROGÉRIO
VASCONCELOS PSICÓLOGO 10 h/semanal

IVIARCIA B. L DOS SANTOS VOLUNTÁRIA 4 h/semanal

JOSIMAR GABRIEL VOLUNTÁRIO 3 h/semanal

MADALENA VASCONCELOS VOLUNTÁRIA 4 h/semanal

PEDRO JULIAN° VICTALIANO VOLUNTÁRIO 4 h/semanal

V- IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

A sede da CAPE fica localizado em imóvel cedido (privado), em sítio da área

rural do Município com 06 alqueires e 02 edificações em alvenaria assim

distribuídas:

EDIFICAÇÃO 01 - PRINCIPAL 

01 SALA DE RECEPÇÃO;

01 SALA DE INFORMÁTICA;

01 COZINHA COLETIVA;

01 DISPENSA PARA MANTIMENTOS;
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01 ÁREA COBERTA COM FORNO E MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE

PÃES;

02 QUARTOS COLETIVOS PARA RESIDENTES (10 PESSOAS NO TOTAL);

02 QUARTOS INDIVIDUAIS PARA MONITORES (02 PESSOAS NO TOTAL);

01 SALA DE ESTAR COM TELEVISÃO;

01 AREÁ EXTERNA COBERTA COM MESA E CADEIRAS PARA REFEIÇÕES;

01 ÁREA EXTERNA PARA LAZER COM MESA DE JOGOS;

01 SALA DE REUNIÕES;

01 GUARDA VOLUME;

03 BANHEIROS.

EDIFICACÃO 02- ANEXA

01 ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO;

01 BANHEIRO;

ÁREA EXTERNA

01 ACADEMIA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS (ESPAÇO EXTERNO);

ESPAÇO EXTERNO PARA HORTAS, PLANTAÇÕES E CRIAÇÃO DE ANIMAIS.

VI- FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

Atendimento e apoio social às familias e/ou individuos, de ambos os sexos,

em situação de rua e com dependência em alcool e outras drogas, que se

encontram em situação de risco social e pessoal, violação de direitos ou

contingência, mediante acolhimento institucional.
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VII— BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE:

A CAPE - Casa de Apoio Projeto Esperança — situada na Rodovia CRT 242B

— Bairro Faxinal 024, foi constituída em 19 de dezembro de 2010 sob a forma de

associação sem fins lucrativos, e tem como principal objetivo auxiliar na recuperação

de dependentes químicos e reinseri-los com sucesso na sociedade.

O atendimento é disponibilizado durante os sete dias da semana, e 24 horas

por dia. Nesse período a entidade oferece atividades terapêuticas através do contato

direto com a natureza (hortas e animais), palestras e orientações sobre saúde e

apoio psicossocial visando à reabilitação biopsicossocial do indivíduo afetado, dentre

outros males pela dependência de substâncias psicoativas.

O trabalho se efetiva través do acolhimento, reinserção social e,

principalmente, humanização no trato com os usuários, que em sua maioria, se

encontram com problemas físicos, emocionais e sociais.

VIII- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Execução da 2' Fase do Projeto É Preciso Saber! Que visa a conscientização

e prevenção sobre o uso de drogas, direcionado a crianças e adolescentes

matriculados em escolas públicas municipais, e professores da rede municipal de

ensino.

IV — JUSTIFICATIVA:

Ratificar e aprofundar o conhecimento das informações e orientações

recebidas sobre o uso de drogas e a dependência química, durante a primeira fase

do projeto que abordou 14 temas através da produção de série em vídeo de 24

episódios, 12 vídeos de matérias especiais e 12 entrevistas ao vivo (transmitidas via

Tv Web), proporcionando livre acesso as crianças e adolescentes e comunidade em

geral de nosso Município como um todo.
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A segunda fase do projeto se faz necessária para que haja continuidade no

processo já desencadeado, incluindo o reaproveitamento dos materiais produzidos,

expertise da equipe e demais recursos técnicos, materiais e conhecimentos

desenvolvidos, como instrumentos disponíveis para aprofundamento, envolvimento e

participação efetiva das crianças e adolescentes de nosso município de forma que

elas sejam motivadas a criarem grupos de discussão permanente nas suas

respectivas escolas, para que a conscientização sobre o uso de drogas tenha um

espaço aberto, transparente e de forma constante no ambiente da escola.

Também será produzido um curso de capacitação aos professores da rede de

ensino, através de uma série de vídeos abordando os temas trabalhados com as

crianças e adolescentes, permitindo que estes profissionais da área de educação

tenham condições e embasamento técnico adequado para tratar destas questões

com seus alunos e sejam apoiadores destes na condução das ações propostas nos

grupos de discussão permanente sobre o uso de drogas em suas escolas. Não

obstante, este mesmo curso pode ser aproveitado para distribuição a toda rede de

proteção, visto que as informações e conteúdo técnico são passíveis de serem

aplicadas em diversos outros ambientes e situações.

X — CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA:

• Público Alvo: Crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de

ensino, professores;

• Horário de atendimento:

Manhã e Tarde, durante o período escolar, sendo 2 horas por evento, em

consonância com o cronograma previamente definido.

Demais trabalhos em formato on-line.

• Capacidade de atendimento presencial: em média 25 alunos/mês indicados

pelas escolas do munícipio.
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Estes alunos serão destribuídos em grupos de 10 a 15 alunos por escola, sendo

aplicado em 2 escolas por 2 mês.

• Número de pessoas atendidas pelo plano de trabalho: em média 175 alunos

diretamente.

XI- OBJETIVO GERAL:

Promover a discussão e diálogo entre crianças e adolescentes, com total

protagonismo destes, tendo como base os materiais já produzidos na primeira fase

do projeto, onde uma gama de informações e orientações sobre o uso de drogas

com linguagem e formato apropriado a este público, transmitiu os aspectos da

prevenção e da conscientização sobre a importância de se abordar o assunto da

dependência química desde a infância para gerarmos jovens e cidadãos conscientes

no futuro.

Serão realizadas dinâmicas com grupos formados de 10 a 15 alunos de 14

escolas do município, abordando 14 temas, e estes encontros serão gravados em 14

vídeos que serão distribuídos entre as escolas (alunos e professores). Assim cada

escola participante será protagonista de um vídeo e ao final todas terão o material

completo. Aliado a este objetivo serão produzidos 14 outros vídeos específicos para

os professores, abordando os 14 temas trabalhados com os alunos, porém do ponto

de vista do educador, para que este se sinta capacitado a lidar com os principais

aspectos que permeiam o uso de drogas no ambiente escolar, além de promover

soluções práticas cotidianas que fortaleçam os mecanismos de proteção e

prevenção em benefício destas crianças e adolescentes.

Fortalecer os laços entre professores e alunos motivando a criação de grupos

de discussão permanente nas escolas, criados pelas próprias crianças e

adolescentes, com apoio dos professores, como estratégia e instrumento constante

de prevenção ao uso de drogas. No último mês do projeto serão gravados dois

vídeos extras com os alunos abordando as ações e projetos que eles
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desenvolveram durante o ano em suas escolas, e como eles pretendem manter o

grupo e engajarem outros colegas a participarem. Também serão produzidos dois

vídeos extras aos professores abordando como auxiliar a criação dos grupos

permanentes e mantê-los ativos.

XII — METAS:

Meta Metodologia

Resultados Esperados Método de
verificação

do
cum priment
o das metas

Periodicidade
de avaliaçãoMetas

Quantitativas
Metas

Qualitativas

Executar 1) dinâmicas Em média 25 Criar Lista de Mensal
campanha de de grupo alunos e 04 experiências participantes.
conscientizaçã presencial professores / práticas
o sobre o uso
de drogas
disponibilizand
o informações
e orientações
por meio de
ações digitais
e presenciais,
direcionadas a
crianças e
adolescentes
matriculados
na rede
municipal de
ensino, e
professores.

com
abordagem de
14 temas,
acompanhado
de 2
professores;

2) realização
de 02
dinâmicas por
mês a serem
gravadas,
transformadas
em 16 vídeos
(01 por tema e
02 extras), e
disponibilizada
s aos alunos
das escolas da
rede
municipal;

mês. dentro do
ambiente
escolar,
propondo a
discussão e
participação
de alunos e
professores,
com objetivo
de
conscientizar
que a
prevenção
ao uso de
drogas deve
ser
permanente
e constante.

3) criação de
curso de
capacitação
de professores
em 16 vídeos
aula (02 por
mês, 01 por
tema e mais
02 vídeos
extras que
serão
veiculados no
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último mês do
projeto); e

4) Desenvolvi-
mento de
ações em 14
escolas do
município,
sendo que 02
por mês
protagonizarão
a discussão de
um tema que
será gravado.

OBS: No mês de Maio-19 será feita toda a primeira pré-produção,
planejamento, preparação e desenvolvimento de conteúdo e dinâmicas dos vídeos a
serem gravados e veiculados na mídia digital do projeto em Junho-19, e assim
sucessivamente. Desta forma a organização, planejamento e pré-produção se inicia
em maio-19 e encerra em novembro-19, enquanto a veiculação dos vídeos inicia em
Junho-19 e se encerra em dezembro -19.

XIII — CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ESCOLAS
PERÍODO (em meses)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Guiomar F. Coneglian x

02 Philomena B. Boso X

03 Lina Bosi Canova X

04 ldalina Canova Barros X

05 Edwaldo R. Bianchini X

06 Amélia Benta X

07 Esperança de Oliveira X

08 Eliza Pereira de Barros X
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09 Nelson Brollo X

10 Luiz Zillo X

11 Ezio Paccola X

12 Maria Zélia Camargo X

13 Irmã Carrit X X

14 Rubens Pietraróia X X

Observação: O cronograma previamente estabelecido poderá sofrer alterações
após a implantação do Projeto e será adequado de acordo com as necessidades e
em consenso com a Secretaria de Educação.

Atividades/Ações
Profissional
Responsável

PERÍODO (em meses)
1 2 3 4 5 6 7 8

Organização e
planejamento estratégico

geral

CAPE X X X X X X X X

Reuniões de pauta
CAPE X X X X X X X X

Produção global dos
materiais digitais e demais

conteúdos

X X X X X X X X

Trabalho de divulgação em
mídias tradicionais

CAPE X X X X X X X X

XIV - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS — DESPESAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO Concedente Proponente Total

1 FOLHA DE PAGAMENTO

1.1 COORDENADOR DO
PROJETO

R$ 3.400,00 R$ 27.200,00

1.2 ENCARGOS FGTS
(8%)

R$ 272,00 R$ 2.176,00
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2 SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.1 DESENVOLVIMENTO
DE CONTEUDO

DIGITAL

R$ 8.700,00 R$ 69.600,00

2.2 ASSESSORIA
TÉCNICA E GESTÃO
DE CONTEUDO

R$ 5.900,00 R$ 47.200,00

TOTAL GERAL R$ 146.176,00

XV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO — CONCEDENTE

° Mês 2° Mês 3° Mês 40 Mês 5° Mês 6° Mês

R$ R$ R$ R$ R$ R$
18.272,00 18.272,00 18.272,00 18.272,00 18.272,00 18.272,00

7° Mês 8° Mês

R$ R$
18.272,00 18.272,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

0 mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês ,

R$ R$ R$ R$ R$ R$

7° Mês 8° Mês

R$ R$
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XVI- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da CASA DE APOIO PROJETO

ESPERANÇA declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Lençóis

Paulista, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora

ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de

dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de

trabalho.

Pede deferimento,

Lençóis Paulista, 10 de Maio de 2019.

OSÉL I RANTES

XVII - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.

Gestor: ÇÇJ Aprovado ( ) Reprovado

Lençóis Paulista,  •H /   Assinatura:
A PA A BA SI GÓES

Coorden dora de ontrole e
Acompan amento de Convênios

RG 33.195.416-3
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