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PLANO DE TRABALHO PROJETO É PRECISO SABER! (FASE 03)

EXERCÍCIO 2020

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

Telefone: 14-99659-4679

E-mail: casadeapoiolp@hotmail.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

Banco: 104 (CEF) Agência: 0962 Conta Corrente: 03003033-9

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: sumariano@gmail.com

Cargo: Assistente Social CRESS: 28.262

IV — RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS

Nome Função Carga horária

RICARDO DOS SANTOS COORD. GERAL 44 h/semanal
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SUELI MARIANO DE ALMEIDA ASSISTENTE SOCIAL 10 h/semanal

CARLOS ALBERTO CRUZEIRO COORD. PROJETO

ESCOLAR
20 h/semanal

REGINALDO PATRÍCIO DIAS ORIENTADOR 44 h/semanal

MILTON APARECIDO DE ORIENTADOR 44 h/semanal

ÂNGELO ROGÉRIO SARZI ORIENTADOR 44 h/semanal

JULIANO ROGÉRIO PSICÓLOGO 10 h/semanal

MARCIA B. L. DOS SANTOS VOLUNTÁRIA 4 h/semanal

JOSIMAR GABRIEL VOLUNTÁRIO 3 h/semanal

MADALENA VASCONCELOS VOLUNTÁRIA 4 h/semanal

PEDRO JULIANO 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;

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;
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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:
Prestar atendimento da proteção social especial de alta complexidade, na modalidade

serviços de acolhimento institucional, bem como por meio de serviços, programas, projetos e

benefícios da assistência social que visam prevenir situações de vulnerabilidade e risco social

por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e

comunitários.

VII- BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE:
A CAPE - Casa de Apoio Projeto Esperança - é uma organização sem fins lucrativos.

Nosso principal objetivo é auxiliar o máximo possível na recuperação de dependentes químicos

e reinseri-los com sucesso na sociedade. Nosso atendimento visa fundamentalmente à

reabilitação biopsicossocial e espiritual do indivíduo afetado pela dependência de substâncias

químicas.

Consideramos a dependência química uma doença crônica, física, emocional e

espiritual, sendo assim é necessária uma mudança de hábitos e atitudes por parte do dependente

bem como de sua família, que geralmente também sofre diante deste mal.

Trabalhamos com acolhimento, reinserção social e principalmente a humanização no

trato com os acolhidos, que geralmente passam pelos mais variados problemas fisicos,

emocionais e sociais devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

Oferecemos o auxilio fisico e psíquico, autoconhecimento, conhecimento teórico e

global sobre a dependência de drogas e álcool, prevenção à recaída, preparação para

reintegração à sociedade e família. Também preparamos a família para receber de volta este
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ente querido ao seio familiar, bem como recuperá-la após os danos sofridos na convivência com

o dependente durante a fase de uso das drogas. Dentro desta perspectiva também apoiamos e

executamos projetos de prevenção e difusão de informações técnicas e orientações educativas

que produzam resultados práticos e produtivos para a formação de conscientização a grupos

específicos, indivíduos e a comunidade em geral, sobre os maleficios e as demais situações

envolvidas no uso de drogas e dependência química. Além disso, no ano de 2018 iniciamos a

primeira fase do projeto intitulado "É Preciso Saber!", junto às escolas públicas do Município

de Lençóis Paulista para conscientização e prevenção do uso de drogas, sendo a segunda fase

deste projeto executada no ano de 2019.

VIII- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Execução da terceira fase do Projeto "É Preciso Saber!", que visa a conscientização e

prevenção do uso de drogas, especialmente direcionado para crianças e adolescentes

matriculados em escolas públicas municipais da rede de ensino.

IX — JUSTIFICATIVA:

Na primeira fase do projeto o trabalho desenvolvido utilizou a abordagem de 14 temas

sobre prevenção e conscientização do uso de drogas, 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 há mais de 40.000 (quarenta mil) pessoas, entre crianças e

adolescentes e comunidade em geral de nosso Município, contendo diversos conteúdos técnicos

e especializados tendo na conscientização a principal "ferramenta" estratégica de prevenção ao

uso de drogas. Em continuidade ao projeto, foi executada no ano de 2019 a segunda fase,

quando foram trabalhados os processos de ratificação das informações e conteúdos já

implantados anteriormente, incluindo aí o reaproveitamento dos materiais produzidos, expertise

da equipe do projeto adquirida pela experiência do trabalho, demais recursos técnicos, materiais

e conhecimento desenvolvidos, como instrumentos disponíveis para aprofundamento,

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

que fossem motivseins a participarem de grupos de dinâmicas nas suas respectivas escolas, para

que a conscientização sobre o uso de droga tivesse um espaço aberto e transparente para a
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discussão e expressão das opiniões e sentimentos destas crianças e adolescentes no ambiente

da escola. Também foi 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 projetos próprios que abordem

a temática do uso de drogas em suas escolas e comunidade. Além disso, este mesmo curso

permitiu seu aproveitamento futuro para toda rede de proteção, visto que as informações e

conteúdo técnico são passíveis de serem aplicadas em diversos outros ambientes e situações.

Nossa missão foi criar e estimular o diálogo com liberdade e transparência para gerar ambientes

de proteção com resultados contínuos e práticos em beneficio da prevenção. Nesta fase foram

atingidas cerca de 8.000 (oito mil) pessoas direta e indiretamente entre alunos, professores e

comunidade em geral.

Para o ano de 2020, o projeto terá a missão de coordenar grupos de alunos participantes

em 2019, que participarão de oficinas de criação de projetos e mobilização social, para com

supervisão e apoio da equipe, criem projetos específicos para sua escola com o objetivo de

mobilizar seus colegas sobre a importância da prevenção do uso de drogas. Cada grupo terá a

missão de "elaborar" um projeto de acordo com as demandas percebidas pelos alunos no

ambiente da sua escola, abordando a partir da sua realidade e experiência própria, sendo

auxiliados pelos integrantes da equipe do projeto a superarem todas as etapas e desafios

impostos pela tarefa elegida. Concomitante ao objetivo anteriormente citado, este mesmo grupo

também desenvolverá atividades voltadas para mobilização comunitária coletiva, que consiste

em cada grupo das escolas elaborará algum tipo de atividade específica que posteriormente se

juntarão as demais dos outros grupos, culminando com a apresentação coletiva deste

"mosaico" em datas específicas na comunidade, tais como: Dia Mundial do Combate as Drogas,

JOELP. Serão escolhidas mais duas datas para as apresentações, sendo que estas serão definidas

posteriormente levando em consideração o calendário de início do projeto.

Finalmente, como terceira atividade deste projeto, será também desenvolvida uma

oficina de projetos legislativos, cujo objetivo principal é que ao final cada um dos grupos

elabore uma sugestão de Projeto de Lei para ser entregue ao Presidente da Câmara de

Vereadores da Cidade, em que o teor da mesma seja a prevenção o uso de drogas pelas crianças
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e adolescentes e correlatos. Desta forma os alunos receberão informações sobre como funciona

o trâmite de um projeto de lei e como ele é feito. Além disso, a proposta é criar sentimento de

participação na vida política da sua comunidade e cidadania nestas crianças e adolescentes.

X — CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA:

• Público Alvo: Criança e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino,

professores, famílias e comunidade em geral direta e indiretamente.

• Horário de atendimento: Presencial nas 11 escolas duas vezes por mês, encontros de 02

(duas) horas cada no mínimo, totalizando 56 (cinquenta e seis) horas mês.

Em 03 unidades escolares haverá 02 grupos.

As oficinas serão realizadas dentro da unidade escolar no contra turno, as crianças que

asestudam de manhã realizarão oficias no período oposto.

[

capacidade de atendimento presencial: 01(um) grupo de até 15 (quinze) alunos por mês,

em cada escola, totalizando 210 (duzentos e dez) por mês.

• Número de pessoas atendidas pelo plano de trabalho: 210 por mês.

XI- OBJETIVO GERAL:

Ampliar as informações, conteúdos e dinâmicas realizadas até aqui no projeto,

potencializando o espectro de entendimento, atuação e participação dos alunos ao implantar nas

1 1 escolas participantes as oficinas de criação de projetos e mobilização social.

XII - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1 — Identificar necessidades específicas de cada escola e comunidade pertencente, com objetivo

de propor soluções através de projeto criado pelos próprios alunos, com supervisão e apoio da

equipe do projeto cujo objetivo é construir junto com os alunos, a formação de um grupo

permanente de discussão e ação sobre a prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar e da

sua comunidade, capaz de criar ações efetivas para transformar a sua escola em um ambiente

seguro e livre das drogas.
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2 — Construir "instrumentos" de mobilização comunitária coletiva, unindo todos os grupos

participantes das 11 escolas, para participação de atividades envolvendo a prevenção do uso de

drogas pelas crianças e adolescentes, durante datas específicas e relevantes, tais como: 26 de

junho (Dia Mundial de Combate as Drogas) e Joelp. Durante estas datas, com apoio, supervisão

e coordenação da equipe do projeto, os grupos organizaram e executaram mobilizações

presenciais para "chamar a atenção" de toda a comunidade escolar e da cidade sobre o tema.

3 — De forma didática e propositiva auxiliar os grupos de alunos participantes a criarem

sugestões de Projetos de Lei, para ao final do projeto entregar estes ao Presidente da Câmara

para sua apreciação e debate para transformação em Lei Municipal, que tenham em seu teor a

geração de benefícios e proteção as crianças e adolescentes do Município em relação a

prevenção e combate ao uso de drogas. Desta forma, se trabalhará a consciência política e

espírito cidadão destes alunos, que serão motivados a perceber a importância da participação

de toda sociedade nos assuntos interesse público.

Em resumo, cada grupo das escolas participantes será protagonista de um projeto com ações

locais (em sua própria escola e ou comunidade), com absoluta liberdade de criação. Em paralelo

estes grupos trabalharão, com atividades e responsabilidades divididas, para compor a

totalidade da mobilização coletiva. Também paralelamente, será executada a oficina de Projetos

de Leis, cujos objetivos são apresentar a estrutura e formato de construção de projeto de Lei,

como funciona a tramitação de um projeto de lei, etc... Como resultado prático desta oficina,

cada grupo irá compor um Projeto de Lei próprio para apresentação a Câmara de Vereadores

do Município.
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XIII — METAS:

METAS Metodologia

Resultados Esperados Método de

verificação do

cumprimento

das metas

Periodicidade

de avaliação
Metas

Quantitativas

Metas

Qualitativas

Executar Disponibilizar 210 alunos por Proporcionar Lista de Mensal.

campanha de profissionais nas áreas mês. para 100% dos Presença

conscientização de produção e alunos Relatório de

e prevenção

sobre o uso de

drogas,

disponibilizando

informações e

orientações por

meio de oficinas

presenciais

direcionadas a

crianças e

adolescentes

matriculadas na

rede municipal

pública de

ensino,

execução de oficinas,

artes plástica e Jurídico

para o desenvolvimen-

to de oficinas culturais

(criação de projetos,

mobilização social e

projetos legislativos)

que serão realizadas

mensalmente nas

escolas do município.

As oficianas abordarão

os 14 temas sobre

droga (já abordados na

primeira e segunda fase

do projeto), em 11

escolas, com grupos de

trabalhados

maior

conscientização

e prevenção

sobre o uso de

drogas, no

ambiente

escolar, bem

como na

comunidade em

que estão

inseridos.

Atividades

15 alunos que serão

indicados pelo

responsável cada

unidade escolar.

Serão desenvolvidas

oficinais, de 2 horas de
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duração, no contra

turno, duas vezes por

mês em cada escola,

sendo 11 escolas com

1 turma de 15 alunos e

3 escolas com 2 turmas

de 15 alunos.

As atividades

englobarão oficinas

com materiais escolar

e reciclável e estudos

sobre direito público,

possibilitando que os

alunos criem projetos

específicos para sua

escola com os

objetivos de mobilizar

seus colegas sobre a

importância da

prevenção do uso de

drogas.
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XIV — CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades/Ações
Profissional

Responsável
Periodicidade

MESES 1 :
,

'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organização,

planejamento estratégico

geral e pré-produção.

Coordenador —
Assessor
Técnico
CAPE

Mensal

X X X ,

.

Elaboração e produção de

materiais e conteúdos das

oficinas de projetos e

mobilização.

Assessor

Técnico CAPE e

Profissionais da

Área

X X X X X X

,

-

1 00
1

'X X

i& 1
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Planejamento com

escolas e Secretaria de

Educação

Coordenador —
Assessor Técnico
CAPE X X X

Execução das oficinas

presenciais nas escolas

Assessor
Técnico CAPE e
Profissionais da
Área

X X X X X X X X

Trabalho de divulgação

em mídias digitais

Coordenador —
Assessor Técnico
CAPE

X X X X X X X X X X

Reuniões de pauta e

avaliação das atividades e

metas

Coordenador —
Assessor Técnico
CAPE X X X X X X X X X X

Apresentação dos

projetos desenvolvidos

em cada escola

Coordenador —
Assessor Técnico
CAPE X X

Apresentação das

Sugestões dos projetos de

lei para Câmara

Municipal

Coordenador —
Assessor "Fécnico
CAPE

X

Apresentação das

atividades de mobilização

comunitárias

Coordenador —
Assessor Técnico
CAPE X X

ESCOLAS PARTICIPANTES

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GUIOMAR F. CONEGLIAN x x x x x x x x

PHILOMENA B. BOSO x x x x x x x x

IDALINA CANOVA BARROS x x x x x x x x
AMÉLIA BENTA x x x x x x x x
ESPERANÇA DE OLIVEIRA x x x x x x x x
ELIZA PEREIRA DE BARROS x x x x x x x x

LUIZ ZILLO x x x x x x x x
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EZIO PACCOLA x x x x x x x x
MARIA ZÉLIA CAMARGO x x x x x x x x

IRMÃ CARRIT x x x x x x x x

RUBENS PIETRAROIA x x x x x x x x

XV - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Item Especificação Concedente Proponente Total

1 FOLHA DE PAGAMENTO

1.1 Coordenador do projeto R$ 33.462,23 R$ 33.462,23

1.2 Assessor Técnico R$ 31.538,40 R$ 31.538,40

1.3 Encargos sociais (FGTS, GPS,

IRRF), 130 salários e férias

proporcionais e 1/3 sobre Férias

R$ 51.590,07 R$ 51.590,07

2 OUTRAS DESPESAS

2.1 Combustível R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3.1 Profissional Jurídico R$ 12.800,00 R$ 12.800,00

3.2 Profissional Artes Plástica R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

3.3 Profissional de Criação de Projeto R$ 36.121,30 R$ 36.121,30

3.4

TOTAL R$ 176.512,00

XVI- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL — CONCEDENTE

1° Mês 2° Mês 3° Mês 40 Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês

RS 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20 R$ 17.651,20

90 Mês

R$ 17.651,20

100 Mês

R$ 17.651,20
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XVII — 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, 04 de março de 2020.

JO L Z ARANTES

Presid te — Casa Cape

XVII- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.

Gestor: (K) Aprovado ( ) Reprovado

Lençóis Paulista, (:)(  / C3   ssinatura:
7/0

lio Antôni
Secr. 

Planelamento e

RG 1 .345.
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PROJETO: É Preciso Saber! —32 Fase

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES

ETAPAS ATIVIDADES PRAZOS

Etapa 1 Reunião com a Secretária de Educação Até 12 de março de 2020

Etapa 2

Apresentação do Projeto à escola Guiomar F. Coneglian

Até 20 de março de 2020

Apresentação do Projeto à escola ldalina C. Barros
Apresentação do Projeto à escola Philomena B. Boso

Apresentação do Projeto à escola Amélia Benta
Apresentação do Projeto à escola Esperança de Oliveira
Apresentação do Projeto à escola Eliza Pereira de Barros
Apresentação do Projeto à escola Luiz Zillo
Apresentação do Projeto à escola Ezio Paccola
Apresentação do Projeto à escola Maria Zélia Camargo
Apresentação do Projeto à escola Irmã Carrit
Apresentação do Projeto à escola Rubens Pietraróia

Etapa 3 Contratação dos Profissionais das áreas jurídicas e artes Até 25 de março de 2020

Etapa 4
Escola entrega lista dos alunos indicados para
participarem das oficinas. Até 27 de março de 2020

pa Eta 5
Início da execução das Oficinas
* A definir datas com as escolas.

01 de abril de 2020

Etapa 6
Entrega das ações de Mobilização comunitária coletiva
para o Dia Mundial de Combate às Drogas

Até 22 de Junho de 2020

Etapa 7 Entrega das ações de Mobilização comunitária coletiva
para o Joelp

Até 07 de agosto de 2020

Etapa 8 Entrega do Projeto de Lei Até 04 de novembro de 2020

Etapa 9 Encerramento do Projeto 04 de dezembro de 2020

Lençóis Paulista, 04 de março de 2.020.


