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NOME DA ENTIDADE: AJA – PROJETO SOCIAL C3 

CNPJ: 08519227/0001-50 

NOME DO PROJETO: Prevenção às Drogas através do Esporte e Promoção a Saúde. 
Nº DO TERMO DE FOMENTO:  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL À JUNHO/19 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Entende-se que nos dias atuais o esporte pode ser o um dos 

maiores aliados na luta pelo combate às drogas e na inclusão 

social. Através do exercício físico, crianças e jovens são 

atraídos para a convivência coletiva, comunitária e social. As 

necessidades de respeitar os limites estabelecidos e as regras da 

competição e do esporte acabam se tornando um aprendizado 

essencial ao processo do desenvolvimento humano. A prática 

de se exercitar e de ultrapassar a cada dia os próprios limites do 

corpo, como único objetivo de subir mais um degrau, direciona 

o atleta. O saldo é uma vida centrada, saudável e, com certeza, 

mais distante do mundo das drogas. Portanto, contribuição da 

pratica esportiva na formação de crianças e adolescentes está 

atrelada não apenas de cunho físico, mas social e ético-moral, 

ou seja, na formação integral do indivíduo. 

O Projeto visa promover atendimento diário de crianças e 

adolescentes com proposta de prevenção ao consumo de drogas 

licitas e ilícitas, hoje ainda carente de políticas públicas na 

O objetivo é promover e atender diariamente 40 crianças e adolescentes com proposta de 

prevenção ao consumo de drogas, usando principalmente a ferramenta de práticas 

esportivas. O papel do projeto nesses meses foi promover prevenção e combate ao 

consumo de drogas na infância e na adolescência utilizando ferramentas educacionais, 

culturais, lúdicas e atividades esportivas com intuito de estancar os índices de jovens que 

fazem a procura e uso das drogas. Além disso, levar para as comunidades atividades 

esportivas para que possa atingir além da família dos atendidos, outras famílias. 

Concluímos, que a equipe foi surpreendida positivamente, por percebermos que a escolha 

pelo tema da “Prevenção às Drogas” foi sem dúvida nenhuma uma excelente opção, por se 

tratar de um assunto de extrema carência no Município e por ficar claro que as ações 

planejadas serão de extrema relevância para as crianças beneficiadas. Outro aspecto 

positivo foi a aceitação e o interesse por parte das crianças, que foi muito além das nossas 

expectativas 

Atividades ofertadas no período. 
OFICINAS SEMANAIS DE FUTEBOL 

A oficina de futebol tem sido o principal instrumento para o desenvolvimento social das 

crianças e adolescentes do Projeto principalmente depois da instalação da grama sintetica, 
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cidade. A peça fundamental será a prevenção primaria, 

utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e 

atividades esportivas com intuito de estancar os índices de 

jovens que fazem a procura e uso das drogas. Além disso, levar 

para as comunidades atividades esportivas como: futebol, artes 

marciais, vôlei e esporte recreativo, onde o impacto destas 

ações refletem não somente nas crianças atendidas, mas nos 

seus familiares e nas comunidades. 

pois seu caráter transformador cooperou para agregar valores como prazer, 

enriquecimento da cultura esportiva, construção da cidadania e a valorização da 

autoestima. Objetivando a busca pela autonomia e desenvolvimento pleno e saudável da 

criança e adolescente, formando os mesmos, como indivíduos ativos e pensantes.  

OFICINAS SEMANAIS DE JUDÔ – JIU JITSU – KUNG FU 

O trabalho das artes tem sido de grande importância para os atendidos, pois todas as 

oficinas ocorreram semanalmente. As atividades tem como objetivos estimular as práticas 

esportivas, a disciplina além do bem que o esporte faz para a saúde. Outra arte 

acrescentada na rotina dos atendidos, foi a série de alongamentos, que se mantem toda 

semana, pois além das crianças se divertirem, puderam também entender a importância e 

necessidade desta prática para uma melhor qualidade de vida. Podemos dizer que muitas 

das nossas crianças assimilaram o conhecimento e levaram para seus ambientes 

familiares, pois o conhecimento tem sido passado de forma em que sua aplicabilidade não 

se resume apenas a modalidades esportivas mas para qualquer atividade do nosso 

cotidiano como trabalho, estudo dentre outras. 

OFICINAS SEMANAIS DE INFORMÁTICA 

A informática nesse projeto tem um caráter muito importante, pois através dela que as 

crianças fazem uma série de pesquisas, umas mais livres, outras mais diretivas, porém, 

seguindo sempre a mesma temática que é: “modalidades esportivas e drogas”. Podemos 

dizer que os atendidos absorveram bastante conhecimento, pois além de conhecerem mais 

profundamente algumas modalidades esportivas tem a oportunidade de “descobrir” o 

mundo de oportunidades que o esporte pode proporcionar, e por outro lado, os malefícios 

das drogas. O laboratório também é usado para trabalhos escolares e momentos livres. 
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OFICINAS SEMANAIS DE PREVENÇA ÀS DROGAS 

Na temática das drogas foram trabalhadas várias atividades reflexivas sobre a importância 

de nos conhecermos, ou seja, sobre nossa identidade.  

Foram feitas atividades diversas, tais como:  

Começamos problematizando nossa singularidade, isto é, refletindo sobre quem nós 

somos.  

Entendemos que somos uma soma de:  

- Como nos vemos,  

- Como achamos que somos vistos pelos outros,  

- Como gostaríamos de sermos vistos,  

- Como realmente as outras pessoas nos veem. 

Abordamos a temática de drogas licitas e ilícitas e suas consequências que foi um dos 

assuntos que mais geraram perguntas. 

Trabalhamos também durante o projeto o tema “Família e as Drogas”, quando foram 

trabalhadas diversas atividades, como bate-papos, filmes, aulas expositivas, dinâmicas de 

grupo.  

Trabalhamos o tema “A comunidade”, que foi de grande importância para nossos 

assistidos, afinal a comunidade é um espaço no qual os jovens criam e desenvolvem a 

maior parte das suas relações sociais.  

Concluímos que foi de grande valia cada bate papo e discursão que tivemos, pois as 

crianças puderam tem um acréscimos muito grande nos malefícios que a droga traz. 

TRANSPORTE DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA 

Graças a aquisição do veículos as crianças são levadas diariamente para suas respectivas 

escolas e para todos os eventos externos e tem sido de gratificante, pois os atendidos 
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ficam super animados com o carro novo 

ALIMENTAÇÃO DOS ATENDIDOS 

A alimentação é realizada da seguinte forma: 

Manhã: - café da manhã;  

             - almoço; 

             - kit no final do turno. 

Tarde:  - lanche; 

             - Kit de no final do turno. 

OFICINAS SEMANAIS DE GRAFITTI 

Esta oficina tem como objetivo primário oferecer às crianças o primeiro contato com as 

técnicas de graffiti e desenho. E o mais legal desta atividades que as crianças podem 

participar na confecção dos banners interativos espalhados pelo o projeto. Essa oficina é 

bem gratificante para aquilo que o projeto tem como objetivo. 

 

METAS 

METAS CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DAS METAS MEIO DE VERIFICAÇÃO 

1 – METAS: Promover prevenção e combate ao consumo de 

drogas licitas e ilícitas na infância e na adolescência para 40 

crianças diretamente e indiretamente para mais de 100 

familiares 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma. A análise é feita sobre o número 

total de crianças/famílias que aderiram as propostas do 

projeto e também fazemos uma avaliação do grau de 

interesse e participação. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

2 – METAS: Motivar os atendidos a praticarem diferentes 

modalidades esportivas 

A análise é feita sobre o número total de crianças/famílias 

que aderiram as propostas do projeto e também fazemos 

uma avaliação do grau de interesse e participação nas 

Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 
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oficinas propostas pelo programa. As atividades 

esportivas tem sido de grande adesão entre os atendidos, 

principalmente a oficina de futebol. 

do grau de interesse e 

participação. 

 

3 – METAS: Apresentar a importância das práticas esportivas 

para o desenvolvimento do trabalho em grupo, estilo de vida 

saudável, promoção à saúde e convivência com as diferenças 

interpessoais e inclusão, além da construção de um senso 

crítico. 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma e até o presente momento 

estamos conseguindo cumprir as metas que tem como 

proposta a prevenção ao consumo de drogas, usando a 

ferramenta de práticas esportivas. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS: 

 

RESULTADO AVALIADO PARECER DO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO NA 

INSTITUIÇÃO QUANTO À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE. 

O projeto tem como maior objetivo ter o máximo de adesão dos atendidos 

às propostas, tendo como base a frequência regular das atividades, obtendo 

os conhecimentos e a formação inerente a cada uma delas, permanecendo 

cada vez mais tempo longe das situações de risco, aumentando o interesse 

pelo desenvolvimento na prática esportiva, melhorando os seus 

relacionamentos sociais e familiares. 

Estamos no meio do projeto, mas a equipe está otimista com os resultados 

alcançados, a aceitação e o interesse por parte das crianças, principalmente 

no que diz respeito ao combate ao uso de drogas. 

 
Conforme apresentado neste relatório, a equipe entende que está 

conseguindo alcançar os três Es (EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E 

EFETIVIDADE) com sucesso total todas as etapas propostas e previstas no 

Projeto. Percebemos ainda mais a importância da prevenção primária com a 

temática das drogas, ficando ainda mais claro para nós, que trabalharmos o 

esporte como uma ferramenta de enfrentamento e de prevenção ao uso de 

drogas; Foi uma estratégia que dá certo. Concluindo gostaríamos de destacar 

o quanto é importante trabalhar de forma lúdica com as crianças a temática 

das drogas Lícitas e Ilícitas, pois a grande maioria das famílias não têm 

acesso a informações desta natureza  
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CAIXA ECONOMICA AGÊNCIA: 0188 CONTA: 4476-6 PERÍODO: ABRIL À JUNHO 

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 0,00 Despesas realizadas no período 121.018,26 

Valor da parcela recebida 126.404,26 Saldo 5.386,00 

Rendimentos de aplicação 0,00     

TOTAL DA RECEITA 126.404,26 TOTAL DA DESPESA 126.404,26 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE DOCUMENTO NÚMERO DO 

DOCUMENTO 

DATA FORNECEDOR OU PRESTADOR DO 

SERVIÇO 

CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019 30/04/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  30/04/19 IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  30/04/19 RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  30/04/19 JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Alimentação N.F. 000.018.731 30/04/19 MERCADO PETROVERDE LTDA 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Instalação de grama sintética N.F. 00000138 09/05/19 

GAMA DE OLIVEIRA COM DE GRAMA 

SINTETICA LTDA ME 11.581.819/0001-06 10.640,26 

Aquisição de Veiculo C.V. 3606486 16/05/19 LOCALIZA RENT A CAR S.A 16.670.085/0001-55 59.900,00 

Equipamentos Digitais N.F. 140 31/05/19 MPINFO - MONICA TELES P. MATHIAS 11.750.373/0001-04 20.000,00 

Alimentação N.F. 23382 27/05/19 DINAMS COM ALIM UTIL LTDA ME 72.175.060/0001-56 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019 31/05/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 
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Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  31/05/19  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  31/05/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  31/05/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Alimentação N.F. 000.019.411 18/06/19 MERCADO PETROVERDE LTDA 21.404.104/0001-31 619,00 

Alimentação N.F. 341 13/06/19 DOCES VIZANI LTDA 07.762.793/0001-25 381,00 

Equipamentos Digitais N.F. 141 19/06/19 MPINFO - MONICA TELES P. MATHIAS 11.750.373/0001-04 4.000,00 

Combustível/Transporte crianças N.F. 269 19/06/19 AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019 28/06/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  28/06/19  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  28/06/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  28/06/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

      

TOTAL DAS DESPESAS 121.018,26 
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Participantes da instituição no monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

José Claudio de Souza Junior  Técnico informática  105.208.477-09  

 

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação  

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

Hélito Couto Coordenador 041.439.297-32  

 

 

 

Petrópolis, 20 de julho 2019 

 

 

 

 

                 _________________________________                                                                          ______________________________ 

                              ZENI FREITA PINTO                                                                                      VINICIOS PIMENTA DE OLIVEIRA 
                                CPF: 341844497-00                                                                                                            CRC:100343/0-9 
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Petrópolis, 20 de julho de 2019 

 

____________________________ 
ZENI FREITAS PINTO (PRESIDENTE) 

 

 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 
(PROJETO PREVENÇÃO ÀS DROGAS ATRAVÉS DO ESPORT E PROMOÇÃO A SAÚDE) 

 TURNO MANHÃ  TURNO TARDE 
01 Anair Cecília Almeida do Espírito Santo 20 Alison Raposo cruz 
02 Anderson dos Santos Ribeiro Luiz 21 Arthur Raposo Cruz 
03 Bernardo da Silva Diniz 22 Arthur da Silva Garcia 
04 Bernardo Helízio Alves 23 Beatriz da Silva Andrade 
05 Bethina Maria Alves Moraes dos Santos 24 Breno Gomes da Conceição Mariano 
06 Carlos Eduardo Gabriel Pereira 25 Caio Henrique da Silva Cláudio 
07 Davi Ferreira Carvalho 26 Cauã Stutzel Pereira 
08 Hudson Gabriel Mariano Coelho Gomes 27 Evelyn Custódio 
09 Iasmin Gabriel Pereira 28 Gabriel Fortuna do Valle 
10 João Felipe da Silva Silvestre 29 Mayra dos Santos Mussel Grunfeld 
11 Lanyara Ester Mariano de Souza 30 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 
12 Larissa Evelyn Mariano de Souza 31 Maria Eduarda dos Santo Silva 
13 Lauanny Emilly Mariano do Nascimento 32 Maria Luiza Silvestre Souza 
14 Laynara Sthefanie Mariano Coelho Gomes 33 Matheus dos Santos Gomes Gonzaga 
15 Leandro Cordeiro da Silva Filho 34 Nayara Evelyn Custódio de Souza 
16 Pedro Henrique Braga Gomes da Silva 35 Noemi Almeida do Espírito Santo 
17 Victor Hugo Custódio 36 Oliver Moreira de Almeida 
18 Victor Hugo Gomes da Silva Araújo 37 Rani de Souza Santos 
19 Wendel Lucas Mariano dos Santos Silva 38 Rayca Gomes Mariano 
  39 Renan Custódio Lourenço 
  40 Rillary Gomes Mariano 
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NOME DA ENTIDADE: AJA – PROJETO SOCIAL C3 

CNPJ: 08519227/0001-50 

NOME DO PROJETO: Prevenção às Drogas através do Esporte e Promoção a Saúde. 
Nº DO TERMO DE FOMENTO:  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JULHO À SETEMBRO/19 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Entende-se que nos dias atuais o esporte pode ser o um dos 

maiores aliados na luta pelo combate às drogas e na inclusão 

social. Através do exercício físico, crianças e jovens são 

atraídos para a convivência coletiva, comunitária e social. As 

necessidades de respeitar os limites estabelecidos e as regras da 

competição e do esporte acabam se tornando um aprendizado 

essencial ao processo do desenvolvimento humano. A prática 

de se exercitar e de ultrapassar a cada dia os próprios limites do 

corpo, como único objetivo de subir mais um degrau, direciona 

o atleta. O saldo é uma vida centrada, saudável e, com certeza, 

mais distante do mundo das drogas. Portanto, contribuição da 

pratica esportiva na formação de crianças e adolescentes está 

atrelada não apenas de cunho físico, mas social e ético-moral, 

ou seja, na formação integral do indivíduo. 

O Projeto visa promover atendimento diário de crianças e 

adolescentes com proposta de prevenção ao consumo de drogas 

licitas e ilícitas, hoje ainda carente de políticas públicas na 

Continuamos com força total com o objetivo do projeto. Nesse período (julho à setembro) 

intensificamos as oficinas de prevenção e combate ao consumo de drogas na infância e na 

adolescência utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e atividades 

esportivas com intuito de estancar os índices de jovens que fazem a procura e uso das 

drogas. Tivemos também diversas atividades, além das de rotina como por exemplo: 

inauguração da Lojinha, exames nas artes marciais, momento lúdicos com os mágicos, 

alimentação saudável e festival de talentos. 

 

Atividades ofertadas no período. 
OFICINAS SEMANAIS DE FUTEBOL 

Com certeza é a oficina que mais agrada os nossos alunos, principalmente depois da 

instalação da grama sintética. Nesta oficina além de trabalharmos a parte física e os 

benefícios que o esporte traz, continuamos com a estratégia trazer um conhecimento além 

do próprio futebol que é a construção da cidadania e a valorização da autoestima. Que tem 

como objetivo a busca pela autonomia e desenvolvimento pleno e saudável da criança e 

adolescente.  

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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cidade. A peça fundamental será a prevenção primaria, 

utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e 

atividades esportivas com intuito de estancar os índices de 

jovens que fazem a procura e uso das drogas. Além disso, levar 

para as comunidades atividades esportivas como: futebol, artes 

marciais, vôlei e esporte recreativo, onde o impacto destas 

ações refletem não somente nas crianças atendidas, mas nos 

seus familiares e nas comunidades. 

Nesse período tivemos a honra de receber a UNIMED que nos proporcionou uma bela 

Oficina Gastronômica que tinha como tema a ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. Foi um 

momento muito enriquecedor, pois nossos alunos participaram de várias gincanas que 

tinham como objetivo uma alimentação baseada em frutas e legumes. Teve um momento 

muito divertido, no qual os alunos tinham que adivinhar qual era o sabor dos sucos e isso 

era feito de olhos vendados. Com certeza foi uma oficina que vou muito valiosa para 

nossos alunos. 

VISITA DOS MÁGICOS DO PROJETO C3 

Recebemos também a visita de Missionários da Bélgica que passaram o dia com a 

criançada, fazendo várias dinâmicas e brincadeiras, inclusive algumas mágicas que 

fizeram a alegria da criançada. A oficina teve um cunho lúdico que foi muito importante 

paras as crianças que saíram da oficina. 

 

EXAME DE FAIXA E  

OFICINAS SEMANAIS DE JUDÔ – JIU JITSU – KUNG FU 

As oficinas de artes marciais tem sido de grande procura também, principalmente a de 

Kung Fu que é uma novidade e não muito difundida na cidade. Como toda arte marcial 

tem como objetivos, a disciplina além do bem que o esporte faz para a saúde.  

Nesse período tivemos um momento muito especial que foi a graduação de alguns alunos 

nas modalidades de JUDÔ E JIU-JITSU. O exame ocorreu na própria sede do Projeto C3, 

durante o horário de aula das crianças. Todas que quiseram participar foram submetidas 

ao exame e as crianças mais aptas conseguiram alcançar uma faixa acima. As faixas 

alcançadas ainda são todas do nível “básico”: 

 A branca de ponta cinza para os que eram da faixa branca; 
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 A cinza para os que eram da faixa branca ponta cinza; A azul para os que eram da 

faixa cinza ponta azul;  

 A azul de ponta amarela para os que eram da faixa azul; 

 A amarela para os que eram da faixa azul de ponta amarela; 

 A amarela de ponta laranja para os que eram da faixa amarela.  

OFICINAS SEMANAIS DE DANÇA 

O uso da dança no projeto tem como objetivo a prática pedagógica que fortalece a 

criatividade, além de favorecer no processo de construção de conhecimento. Este trabalho 

tem como objetivo refletir a importância da dança como estilo de vida saudável, como 

instrumento de socialização, para a formação de cidadãos críticos, participativos e 

responsáveis. Nossas crianças estão se mostrando com bastante desenvoltura para a dança. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE INFORMÁTICA 

A informática continua com um papel muito importante nesse projeto, pois através dela 

que as crianças fazem uma série de pesquisas, umas mais livres, outras mais diretivas, 

porém, seguindo sempre a mesma temática que é: “modalidades esportivas e drogas”. O 

laboratório também é usado para trabalhos escolares e momentos livres. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE PREVENÇA ÀS DROGAS 

Trabalhamos a “Viajem Pelo Nosso Eu”, que foi dividido em três etapas; 

Começamos com um bate papo sobre a importância de nos conhecermos para não cairmos 

nas “armadilhas” que as pessoas produzem através das drogas.  

Como reforço da mensagem, passamos o Filme “28 dias” da diretora Betty Thomas, que 

conta a história de uma colunista de jornal que é obrigada a entrar em uma Clínica de 
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Reabilitação por problemas com álcool e outras drogas. Durante o tempo em que ela 

permanece internada vive uma verdadeira jornada de autoconhecimento.  

Para encerrar as atividades sobre “O Nosso Eu” convidamos todos os alunos a fazerem 

uma caminhada ecológica, onde foi realizada uma palestra pelo guia da caminhada 

abordando aspectos como: história do montanhismo no Brasil, equipamentos e roupas 

utilizados, hidratação e alimentação em ambientes de montanha, mínimo impacto em 

áreas de proteção ambiental, segurança e organização, além de ter sido sanados uma série 

de curiosidades e dúvidas.  

 

TRANSPORTE DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA 

Devido a aquisição do veículos as crianças são levadas diariamente para suas respectivas 

escolas e para todos os eventos externos e essa   

 

ALIMENTAÇÃO DOS ATENDIDOS 

A alimentação é realizada da seguinte forma: 

Manhã: - café da manhã;  

             - almoço; 

             - kit no final do turno. 

Tarde:  - lanche; 

             - Kit de no final do turno. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE GRAFITTI 

As atividades continuaram todas as terças feiras, no qual todas as crianças podem 

participar das oficinas, aprendendo técnicas de desenho e também na confecção dos 
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informativos dos banners interativos espalhados pelo o projeto.  

 

FESTIVAL SHOW DE TALENTOS 2019 

Como  é  feito  anualmente  tivemos  mais  uma  vez  o  nosso  Festival  de  Talentos  com 

apresentações  de  músicas  em  grupos  ou  individuais,  coreografias,  teatro,  mímicas, 

apresentação de  judô e capoeira e um coral em libras, que foi o premiado do dia. Esse 

trabalho tem como objetivo trabalhar a auto estima da criançada. 

  

 

METAS 

METAS CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DAS METAS MEIO DE VERIFICAÇÃO 

1 – METAS: Promover prevenção e combate ao consumo de 

drogas licitas e ilícitas na infância e na adolescência para 40 

crianças diretamente e indiretamente para mais de 100 

familiares 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma. A análise é feita sobre o número 

total de crianças/famílias que aderiram as propostas do 

projeto e também fazemos uma avaliação do grau de 

interesse e participação. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

2 – METAS: Motivar os atendidos a praticarem diferentes 

modalidades esportivas 

A análise é feita sobre o número total de crianças/famílias 

que aderiram as propostas do projeto e também fazemos 

uma avaliação do grau de interesse e participação nas 

oficinas propostas pelo programa. As atividades 

esportivas tem sido de grande adesão entre os atendidos, 

principalmente a oficina de futebol. 

Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

3 – METAS: Apresentar a importância das práticas esportivas 

para o desenvolvimento do trabalho em grupo, estilo de vida 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma e até o presente momento 

-Presença através de pauta do 

projeto  
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saudável, promoção à saúde e convivência com as diferenças 

interpessoais e inclusão, além da construção de um senso 

crítico. 

estamos conseguindo cumprir as metas que tem como 

proposta a prevenção ao consumo de drogas, usando a 

ferramenta de práticas esportivas. 

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS: 

 

RESULTADO AVALIADO PARECER DO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO NA 

INSTITUIÇÃO QUANTO À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE. 

O projeto tem como maior objetivo ter o máximo de adesão dos atendidos 

às propostas, tendo como base a frequência regular das atividades, obtendo 

os conhecimentos e a formação inerente a cada uma delas, permanecendo 

cada vez mais tempo longe das situações de risco, aumentando o interesse 

pelo desenvolvimento na prática esportiva, melhorando os seus 

relacionamentos sociais e familiares. 

Estamos no meio do projeto, mas a equipe está otimista com os resultados 

alcançados, a aceitação e o interesse por parte das crianças, principalmente 

no que diz respeito ao combate ao uso de drogas. 

Conforme apresentado neste relatório, a equipe entende que está conseguindo 

alcançar os três Es (EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE) com 

sucesso total todas as etapas propostas e previstas no Projeto. 

Percebemos ainda mais a importância da prevenção primária com a temática 

das drogas, ficando ainda mais claro para nós, que trabalharmos o esporte 

como uma ferramenta de enfrentamento e de prevenção ao uso de drogas; Foi 

uma estratégia que dá certo. 

Concluindo gostaríamos de destacar o quanto é importante trabalhar de forma 

lúdica com as crianças a temática das drogas Lícitas e Ilícitas, pois a grande 

maioria das famílias não têm acesso a informações desta natureza. 
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CAIXA ECONOMICA AGÊNCIA: 0188 CONTA: 4476-6 PERÍODO: JULHO À SETEMBRO 

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 5.386,00 Despesas realizadas no período 27.834,00 

Valor da parcela recebida 16/07 25.800,00 Saldo 29.152,00 

Valor da parcela recebida 11/09 25.800,00   

Rendimentos de aplicação 0,00     

TOTAL DA RECEITA 56.986,00 TOTAL DA DESPESA 31.186,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE DOCUMENTO NÚMERO DO 

DOCUMENTO 

DATA FORNECEDOR OU PRESTADOR DO 

SERVIÇO 

CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019 31/07/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  31/07/19 IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  31/07/19 RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 04/2019  31/07/19 JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F. 269 02/07/19 AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Alimentação N.F. 000.018.731 11/07/19 DINAMS COM ALIM. UTIL LTDA 72.175.060/0001-50 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019 30/08/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  30/08/19  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  30/08/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 05/2019  30/08/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F. 269 05/08/19 AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 
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Alimentação N.F. 000.018.731 15/08/19 MERCADO PETROVERDE LTDA 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019 30/09/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  30/09/19  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  30/09/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 06/2019  30/09/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F. 269 02/09/19 AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Alimentação N.F. 000.018.731 05/09/19 MERCADO PETROVERDE LTDA 21.404.104/0001-31 1.000,00 

TOTAL DAS DESPESAS 27.834,00 

 

Participantes da instituição no monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

José Claudio de Souza Junior  Técnico informática  105.208.477-09  

 

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação  

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

Hélito Couto Coordenador 041.439.297-32  

 

Petrópolis, 30 de SETEMBRO 2019 

 

                 _________________________________                                                                          ______________________________ 

                              ZENI FREITA PINTO                                                                                      VINICIOS PIMENTA DE OLIVEIRA 
                                CPF: 341844497-00                                                                                                            CRC:100343/0-9 
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Petrópolis, 30 de SETEMBRO de 2019 

 

____________________________ 
ZENI FREITAS PINTO (PRESIDENTE) 

 

 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 
(PROJETO PREVENÇÃO ÀS DROGAS ATRAVÉS DO ESPORT E PROMOÇÃO A SAÚDE) 

 TURNO MANHÃ  TURNO TARDE 
01 Anair Cecília Almeida do Espírito Santo 20 Alison Raposo cruz 
02 Anderson dos Santos Ribeiro Luiz 21 Arthur Raposo Cruz 
03 Bernardo da Silva Diniz 22 Arthur da Silva Garcia 
04 Bernardo Helízio Alves 23 Beatriz da Silva Andrade 
05 Bethina Maria Alves Moraes dos Santos 24 Breno Gomes da Conceição Mariano 
06 Carlos Eduardo Gabriel Pereira 25 Caio Henrique da Silva Cláudio 
07 Davi Ferreira Carvalho 26 Cauã Stutzel Pereira 
08 Hudson Gabriel Mariano Coelho Gomes 27 Evelyn Custódio 
09 Iasmin Gabriel Pereira 28 Gabriel Fortuna do Valle 
10 João Felipe da Silva Silvestre 29 Mayra dos Santos Mussel Grunfeld 
11 Lanyara Ester Mariano de Souza 30 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 
12 Larissa Evelyn Mariano de Souza 31 Maria Eduarda dos Santo Silva 
13 Lauanny Emilly Mariano do Nascimento 32 Maria Luiza Silvestre Souza 
14 Laynara Sthefanie Mariano Coelho Gomes 33 Matheus dos Santos Gomes Gonzaga 
15 Leandro Cordeiro da Silva Filho 34 Nayara Evelyn Custódio de Souza 
16 Pedro Henrique Braga Gomes da Silva 35 Noemi Almeida do Espírito Santo 
17 Victor Hugo Custódio 36 Oliver Moreira de Almeida 
18 Victor Hugo Gomes da Silva Araújo 37 Rani de Souza Santos 
19 Wendel Lucas Mariano dos Santos Silva 38 Rayca Gomes Mariano 
  39 Renan Custódio Lourenço 
  40 Rillary Gomes Mariano 
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NOME DA ENTIDADE: AJA – PROJETO SOCIAL C3 

CNPJ: 08.519.227/0001-50 

NOME DO PROJETO: Prevenção às Drogas através do Esporte e Promoção a Saúde. 
Nº DO TERMO DE FOMENTO:  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO À DEZEMBRO/19 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Entende-se que nos dias atuais o esporte pode ser o um dos 

maiores aliados na luta pelo combate às drogas e na inclusão 

social. Através do exercício físico, crianças e jovens são 

atraídos para a convivência coletiva, comunitária e social. As 

necessidades de respeitar os limites estabelecidos e as regras da 

competição e do esporte acabam se tornando um aprendizado 

essencial ao processo do desenvolvimento humano. A prática 

de se exercitar e de ultrapassar a cada dia os próprios limites do 

corpo, como único objetivo de subir mais um degrau, direciona 

o atleta. O saldo é uma vida centrada, saudável e, com certeza, 

mais distante do mundo das drogas. Portanto, contribuição da 

pratica esportiva na formação de crianças e adolescentes está 

atrelada não apenas de cunho físico, mas social e ético-moral, 

ou seja, na formação integral do indivíduo. 

O Projeto visa promover atendimento diário de crianças e 

Nesse período (outubro à dezembro) intensificamos as oficinas de prevenção e combate ao 

consumo de drogas na infância e na adolescência utilizando ferramentas educacionais, 

culturais, lúdicas e atividades esportivas com intuito de estancar os índices de jovens que 

fazem a procura e uso das drogas. 

Atividades ofertadas no período. 
OFICINAS SEMANAIS DE FUTEBOL 

Continuamos com força total nas realizações das oficinas e como nos relatórios anteriores 

a que mais agrada os atendidos é a oficina de futebol. Nela além de trabalharmos a parte 

física e os benefícios que o esporte traz, continuamos com a estratégia trazer um 

conhecimento além do próprio futebol que é a construção da cidadania e a valorização da 

autoestima. Que tem como objetivo a busca pela autonomia e desenvolvimento pleno e 

saudável da criança e adolescente.  

ACAMPAMENTO 

Nesse períodos tivemos uma atividade que nossas crianças e adolescentes adoram e que 

foi muito aguardada por eles. Tivemos dois dias (sábado e domingo) de momentos 
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adolescentes com proposta de prevenção ao consumo de drogas 

licitas e ilícitas, hoje ainda carente de políticas públicas na 

cidade. A peça fundamental será a prevenção primaria, 

utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e 

atividades esportivas com intuito de estancar os índices de 

jovens que fazem a procura e uso das drogas. Além disso, levar 

para as comunidades atividades esportivas como: futebol, artes 

marciais, vôlei e esporte recreativo, onde o impacto destas 

ações refletem não somente nas crianças atendidas, mas nos 

seus familiares e nas comunidades. 

incríveis no Sitio na Posse. Um final de semana de muita diversão, brincadeiras e 

momentos especiais em um sítio com muitos espaços esportivos e de laser. As palestras 

tiveram como foco a temática da promoção da saúde. O resultado esperado pela a equipe 

com este evento foi suprido em 100%. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE JUDÔ – JIU JITSU – KUNG FU 

As artes marciais tem tido bastante adesão por eles, principalmente a de Kung Fu que é 

uma novidade e não muito difundida na cidade. Como toda arte marcial tem como 

objetivos, a disciplina além do bem que o esporte faz para a saúde. As oficinas são 

realizadas semanalmente e tem cumprido seu papel que é oportunizar a pratica de esporte 

e disciplinas das crianças. E no final de dezembro foi entregue a certificação de faixa do 

jiu jitsu que foi de grande motivação para eles. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE DANÇA 

Continuamos com as oficinas de dança no projeto tem como objetivo a prática pedagógica 

que fortalece a criatividade, além de favorecer no processo de construção de 

conhecimento. Este trabalho tem como objetivo refletir a importância da dança como 

estilo de vida saudável, como instrumento de socialização, para a formação de cidadãos 

críticos, participativos e responsáveis. Nossas crianças estão se mostrando com bastante 

desenvoltura para a dança. 

OFICINAS SEMANAIS DE INFORMÁTICA E VISITA AO LNCC 

Tivemos um momento bastante especial, a visita ai LNCC O Laboratório Nacional de 
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Computação Científica que é uma instituição brasileira de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e 

Comunicações, especializada em computação científica. Foram momentos muito importante 

para o mundo de oportunidades que podem vir  alcançar. No entanto a  informática continua 

com um papel muito importante nesse projeto, pois através dela que as crianças fazem 

uma série de pesquisas, umas mais livres, outras mais diretivas, porém, seguindo sempre a 

mesma temática que é: “modalidades esportivas e drogas”. O laboratório também é usado 

para trabalhos escolares e momentos livres. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE PREVENÇA ÀS DROGAS 

Nesse período demos continuidade e encerramento sobre o tema “Escola e Prevenção às 

Drogas”. Foi um tema de grande importância para nossos assistidos, afinal a escola é um 

espaço no qual os jovens passam cerca de seis horas por dia e estabelecem a maior parte 

das suas relações sociais.  

Uma atividade que foi muito produtiva partiu do livro “Cazuza” de Viriato Corrêa, no 

qual o autor conta a história da vida de um menino e suas relações escolares em um 

período em que a escola tinha total autoridade sobre seus alunos. Fizemos várias 

atividades baseadas nesse livro, todas discutindo o papel da escola e o quanto os alunos 

devem se empoderar desse espaço.  

Encerramos o tema “escola e a prevenção às drogas” no Laboratório de Informática, 

através de uma pesquisa sobre “As Escolas do Futuro”, mostrando como possivelmente 

serão estas escolas, como as crianças aprenderão e como será todo o ambiente escolar. 
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Foram descobertas muitas coisas interessantes e ficaram neles o lamento por não poderem 

participar dessas escolas. Fechamos este tema com a clara noção de que frequentar a 

escola e se empoderar dela nos leva para longe das drogas, consequentemente 

aumentamos em nosso projeto de vida um fator de proteção.  

Fizemos também uma atividade no Laboratório de Informática onde eles puderam dizer o 

que há de bom e o que há de ruim em seus meios comunitários. Todos relataram os 

problemas sofridos com o trio: drogas, tráfico e polícia. Contaram histórias de violência 

com muita riqueza de detalhes, o que nos faz comprovar a violência do ambiente em que 

vivem. As atividades sobre a comunidade ainda está em andamento, portanto falaremos 

mais dela no próximo relatório. 

 

TRANSPORTE DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA 

As crianças são levadas diariamente para suas respectivas escolas e para todos os eventos 

externos e essa   

REUNIÃO DOS PAIS 

Tivemos uma reunião para conversa com os pais sobre as metas do projeto e apresentação 

de relatórios sobre o desenvolvimento das crianças e rendimento deles em cada oficina, 

para que assim pudéssemos ouvir deles sobre o trabalho realizado. 

 

ALIMENTAÇÃO DOS ATENDIDOS 

A alimentação é realizada da seguinte forma: 

Manhã: - café da manhã;  
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             - almoço; 

             - kit no final do turno. 

Tarde:  - lanche; 

             - Kit de no final do turno. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE GRAFITTI 

As atividades continuaram todas as terças feiras, no qual todas as crianças podem 

participar das oficinas, aprendendo técnicas de desenho e também na confecção dos 

informativos dos banners interativos espalhados pelo o projeto.  

 

 

METAS 

METAS CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DAS METAS MEIO DE VERIFICAÇÃO 

1 – METAS: Promover prevenção e combate ao consumo de 

drogas licitas e ilícitas na infância e na adolescência para 40 

crianças diretamente e indiretamente para mais de 100 

familiares 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma. A análise é feita sobre o número 

total de crianças/famílias que aderiram as propostas do 

projeto e também fazemos uma avaliação do grau de 

interesse e participação. No entanto, o final do mês de 

março infelizmente, tivemos o imprevisto do previsto 

devido a pandemia do novo Coronavírus- COVID19 que 

assolou no só o nosso município, como o mundo todo e 

por isso o cronograma foi alterado. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 
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2 – METAS: Motivar os atendidos a praticarem diferentes 

modalidades esportivas 

A análise é feita sobre o número total de crianças/famílias 

que aderiram as propostas do projeto e também fazemos 

uma avaliação do grau de interesse e participação nas 

oficinas propostas pelo programa. As atividades 

esportivas tem sido de grande adesão entre os atendidos, 

principalmente a oficina de futebol. 

Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

3 – METAS: Apresentar a importância das práticas esportivas 

para o desenvolvimento do trabalho em grupo, estilo de vida 

saudável, promoção à saúde e convivência com as diferenças 

interpessoais e inclusão, além da construção de um senso 

crítico. 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma e até o presente momento 

estamos conseguindo cumprir as metas que tem como 

proposta a prevenção ao consumo de drogas, usando a 

ferramenta de práticas esportivas. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS: 

RESULTADO AVALIADO PARECER DO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO NA 

INSTITUIÇÃO QUANTO À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE. 

O projeto tem como maior objetivo ter o máximo de adesão dos atendidos 

às propostas, tendo como base a frequência regular das atividades, obtendo 

os conhecimentos e a formação inerente a cada uma delas, permanecendo 

cada vez mais tempo longe das situações de risco, aumentando o interesse 

pelo desenvolvimento na prática esportiva, melhorando os seus 

relacionamentos sociais e familiares. 

Estamos no meio do projeto, mas a equipe está otimista com os resultados 

alcançados, a aceitação e o interesse por parte das crianças, principalmente 

no que diz respeito ao combate ao uso de drogas. 

 

Conforme apresentado neste relatório, a equipe entende que está conseguindo 

alcançar os três Es (EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE) com 

sucesso total todas as etapas propostas e previstas no Projeto. 

Percebemos ainda mais a importância da prevenção primária com a temática 

das drogas, ficando ainda mais claro para nós, que trabalharmos o esporte 

como uma ferramenta de enfrentamento e de prevenção ao uso de drogas; Foi 

uma estratégia que dá certo. 

Concluindo gostaríamos de destacar o quanto é importante trabalhar de forma 

lúdica com as crianças a temática das drogas Lícitas e Ilícitas, pois a grande 

maioria das famílias não têm acesso a informações desta natureza 

 

. 
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CAIXA ECONOMICA AGÊNCIA: 0188 CONTA: 4476-6 PERÍODO: OUTUBRO À DEZEMBRO 

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 29.152,00 Despesas realizadas no período 27.594,00 

Valor da parcela recebida 03/12 8600,00 Saldo 10.158,00 

Rendimentos de aplicação    

TOTAL DA RECEITA 37.752,00 TOTAL DA DESPESA 37.752,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE DOCUMENTO NÚMERO DO 

DOCUMENTO 

DATA FORNECEDOR OU PRESTADOR DO 

SERVIÇO 

CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 10/2019 31/10/19 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 10/2019  31/10/19  VIVIANE GOMES N SANTOS 095.644.227-79 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 10/2019  31/10/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 10/2019  31/10/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F 344 01/10/19  AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Combustível/Transporte crianças N.F 358 22/10/19  AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Alimentação N.F. 021220 16/10/19  MERCADO PETROVERDE 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Alimentação N.F. 021998 29/10/19  MERCADO PETROVERDE 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 11/2019  29/11/19  HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 11/2019  29/11/19  VIVIANE GOMES N SANTOS 095.644.227-79 960,00 
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Participantes da instituição no monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

José Claudio de Souza Junior Técnico informática 105.208.477-09  

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

Hélito Couto Coordenador 041.439.297-32  

Petrópolis, 30 de DEZEMBRO 2019 

                 _________________________________                                                                          ______________________________ 

                              ZENI FREITA PINTO                                                                                      VINICIOS PIMENTA DE OLIVEIRA 
                                CPF: 341844497-00                                                                                                            CRC:100343/0-9 
 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 11/2019  29/11/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref.11/2019  28/11/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Alimentação N.F. 24721 13/12/19  MERCADO PETROVERDE LTDA 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 12/2019 26/12/19  HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 12/2019  26/12/19  IVONE DE SOUZA 078.906.547-90 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 12/2019  18/12/19  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 12/2019  18/12/19  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F. 377 03/12/19  AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

TOTAL DAS DESPESAS 27.594,00 
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Petrópolis, 30 de DEZEMBRO de 2019 

____________________________ 
ZENI FREITAS PINTO (PRESIDENTE) 

 

 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 
(PROJETO PREVENÇÃO ÀS DROGAS ATRAVÉS DO ESPORTE E PROMOÇÃO A SAÚDE) 

 TURNO MANHÃ  TURNO TARDE 
01 Anair Cecília Almeida do Espírito Santo 20 Alison Raposo cruz 
02 Anderson dos Santos Ribeiro Luiz 21 Arthur Raposo Cruz 
03 Bernardo da Silva Diniz 22 Arthur da Silva Garcia 
04 Bernardo Helízio Alves 23 Beatriz da Silva Andrade 
05 Bethina Maria Alves Moraes dos Santos 24 Breno Gomes da Conceição Mariano 
06 Carlos Eduardo Gabriel Pereira 25 Caio Henrique da Silva Cláudio 
07 Davi Ferreira Carvalho 26 Cauã Stutzel Pereira 
08 Hudson Gabriel Mariano Coelho Gomes 27 Evelyn Custódio 
09 Iasmin Gabriel Pereira 28 Gabriel Fortuna do Valle 
10 João Felipe da Silva Silvestre 29 Mayra dos Santos Mussel Grunfeld 
11 Lanyara Ester Mariano de Souza 30 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 
12 Larissa Evelyn Mariano de Souza 31 Maria Eduarda dos Santo Silva 
13 Lauanny Emilly Mariano do Nascimento 32 Maria Luiza Silvestre Souza 
14 Laynara Sthefanie Mariano Coelho Gomes 33 Matheus dos Santos Gomes Gonzaga 
15 Leandro Cordeiro da Silva Filho 34 Nayara Evelyn Custódio de Souza 
16 Pedro Henrique Braga Gomes da Silva 35 Noemi Almeida do Espírito Santo 
17 Victor Hugo Custódio 36 Oliver Moreira de Almeida 
18 Victor Hugo Gomes da Silva Araújo 37 Rani de Souza Santos 
19 Wendel Lucas Mariano dos Santos Silva 38 Rayca Gomes Mariano 
  39 Renan Custódio Lourenço 
  40 Rillary Gomes Mariano 
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NOME DA ENTIDADE: AJA – PROJETO SOCIAL C3 

CNPJ: 08.519.227/0001-50 

NOME DO PROJETO: Prevenção às Drogas através do Esporte e Promoção a Saúde. 
Nº DO TERMO DE FOMENTO:  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO À MARÇO/20 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Entende-se que nos dias atuais o esporte pode ser o um dos 

maiores aliados na luta pelo combate às drogas e na inclusão 

social. Através do exercício físico, crianças e jovens são 

atraídos para a convivência coletiva, comunitária e social. As 

necessidades de respeitar os limites estabelecidos e as regras da 

competição e do esporte acabam se tornando um aprendizado 

essencial ao processo do desenvolvimento humano. A prática 

de se exercitar e de ultrapassar a cada dia os próprios limites do 

corpo, como único objetivo de subir mais um degrau, direciona 

o atleta. O saldo é uma vida centrada, saudável e, com certeza, 

mais distante do mundo das drogas. Portanto, contribuição da 

pratica esportiva na formação de crianças e adolescentes está 

atrelada não apenas de cunho físico, mas social e ético-moral, 

ou seja, na formação integral do indivíduo. 

O Projeto visa promover atendimento diário de crianças e 

adolescentes com proposta de prevenção ao consumo de drogas 

licitas e ilícitas, hoje ainda carente de políticas públicas na 

Chegamos a reta final do projeto. Nesse período (janeiro à março) focamos mais no 

cumprimento das metas estabelecidas para o projeto, contudo as oficinas de prevenção e 

combate ao consumo de drogas na infância e na adolescência foram abordados todos os 

temas estudados até o momento e encerramos entendendo que alcançamos nossos 

objetivos, porém ainda temos uma longa jornada para caminhar. Fechamos também as 

oficinas de esportes como por exemplo: artes marciais, futebol, graffite, dança e outras 

atividades complementares. No entanto, o final do mês de março infelizmente, tivemos 

que encerrar o projeto antes do previsto devido a pandemia do novo Coronavírus- 

COVID19 que assolou no só o nosso município, como o mundo todo. 

 

Atividades ofertadas no período. 
OFICINAS SEMANAIS DE FUTEBOL 

Seguimos nos meses de janeiro e fevereiro com as atividades normais e março já foi um 

mês de encerramento desse momento, porém a ideia é de continuar as atividades 

esportivas principalmente a de futebol que é grande sucesso para as crianças. O Final do 

mês de março infelizmente, tivemos que encerrar a oficina antes do previsto devido a 

pandemia do novo Coronavírus- COVID19 que assolou no só o nosso município, como o 
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cidade. A peça fundamental será a prevenção primaria, 

utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e 

atividades esportivas com intuito de estancar os índices de 

jovens que fazem a procura e uso das drogas. Além disso, levar 

para as comunidades atividades esportivas como: futebol, artes 

marciais, vôlei e esporte recreativo, onde o impacto destas 

ações refletem não somente nas crianças atendidas, mas nos 

seus familiares e nas comunidades. 

mundo todo. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE JUDÔ – JIU JITSU – KUNG FU 

Encerramos este momento do projeto com as oficinas de artes marciais, porém a ideia é de 

continuação do trabalho, pois nesse período encontramos diversos talentos nas diferentes 

modalidades que foram passadas para eles. E conseguimos alcançar nosso objetivo 

principal que é trazer para eles a disciplina e também os benefícios que o esporte faz para 

a saúde. Infelizmente, tivemos que encerrar a oficina antes do previsto devido a pandemia 

do novo Coronavírus- COVID19 que assolou no só o nosso município, como o mundo 

todo. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE DANÇA 

Encerramos a oficina de dança no projeto com um resultado de 60% de adesão de nossas 

crianças. Tivemos algumas dificuldades durante o período devido ser uma pratica que não 

são todas as crianças que gostam de fazer, mas contudo o trabalho teve um resultado legal.  

Este trabalho teve como objetivo refletir a importância da dança como estilo de vida 

saudável, como instrumento de socialização, para a formação de cidadãos críticos, 

participativos e responsáveis. Conseguimos fazer o encerramento desta atividade. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE INFORMÁTICA 

A informática foi de extrema importância nesse projeto, pois através dela que as crianças 

fizeram uma série de pesquisas, umas mais livres, outras mais diretivas, porém, seguindo 

sempre a mesma temática que é: “modalidades esportivas e drogas”. O laboratório 

também é usado para trabalhos escolares e momentos livres. E o laboratório está montado 
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para que nossas crianças continuem tendo acesso a informatização. 

 

OFICINAS SEMANAIS DE PREVENÇA ÀS DROGAS 

Encerramos o último tema do cronograma de atividades. Trabalhamos as divisões das 

drogas com seus respectivos efeitos e consequências, Abordamos as formas de 

classificação física das drogas, sendo: natural, semi-sintética e sintética. Em seguida 

abordamos as formas de classificação das drogas em relação às mudanças químicas no 

cérebro, sendo: perturbadoras, estimulantes e depressoras. Por fim trabalhamos os efeitos 

e consequências pelos referidos grupos.  

Cabe ressaltar que todas as aulas foram divididas em dois momentos o primeiro consistiu 

em uma apresentação teórica ou apresentação de vídeo, seguida por um bate papo e no 

segundo momento uma atividade prática na qual desenvolvemos diversos jogos para um 

melhor entendimento do que tinha sido passado anteriormente. 

Esse modelo utilizado foi muito bem aceito, além das crianças permanecerem mais 

receptivas para o assunto durante um intervalo maior de tempo elas conseguiram absorver 

mais facilmente os conhecimentos passados. Os jogos foram sempre bem simples, dentre 

os que se destacaram podemos citar o das drogas depressoras, no qual fizemos dois 

circuitos idênticos de corrida com vários obstáculos e colocamos uma criança “normal” 

para competir com uma que estaria sob o “efeito de drogas depressoras”, para isso, 

pedimos que elas girassem até ficarem bem tontas e dávamos a partida, depois 

invertíamos os sintomas nas crianças e íamos anotando os resultados. Ao final vimos que 

as crianças quando não simularam o uso de drogas ganharam todas as corridas e quando 

simulavam o uso perdiam, daí elas puderam ver na prática que quando se está entorpecido 

não é possível dar o melhor de si, conseguimos deixar várias mensagens com esses tipos 
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de jogos. Outro que marcou muito foi o das drogas perturbadoras, no qual elas colocavam 

óculos confeccionados por elas mesmas e tinham que ler uma frase e dizer quais cores elas 

estavam vendo, em seguida elas tiravam os óculos e diziam se tinham acertado ou não. A 

grande maioria não conseguiu ler nem uma palavra quando estava com os óculos e errou a 

maior parte das cores mostradas, sendo assim, conseguimos trabalhar com a mesma 

temática do jogo anterior. Dentre vários outros. 

 

TRANSPORTE DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA 

Com o veículo as crianças são levadas diariamente para suas respectivas escolas e para 

todos os eventos externos. 

 

ALIMENTAÇÃO DOS ATENDIDOS 

A alimentação é realizada da seguinte forma: 

Manhã: - café da manhã;  

             - almoço; 

             - kit no final do turno. 

Tarde:  - lanche; 

             - Kit de no final do turno. 

AÇÕES COVID 19 

Nesse primeiro momento o Projeto C3 continua de portas abertas traçando algumas ações 

como por exemplo: 

- Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias atendidas;  

- Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como prevenir 

deste vírus; 
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- Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no aspecto 

de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não aja a propagação do 

Covid 19. 

- Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo projeto, 

para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

- Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

  

 

METAS 

METAS CONFORME PROJETO CUMPRIMENTO DAS METAS MEIO DE VERIFICAÇÃO 

1 – METAS: Promover prevenção e combate ao consumo de 

drogas licitas e ilícitas na infância e na adolescência para 40 

crianças diretamente e indiretamente para mais de 100 

familiares 

Com certeza essa meta é a mais complicada de se 

alcançar devido à vários fatores. Infelizmente o aumento 

do consumo de drogas no Brasil e no mundo tem trazido 

uma série de novos problemas e desafios para o campo da 

saúde pública. A Equipe entendeu que ao desenvolver 

ações comprometidas com a promoção, educação, 

prevenção e acompanhamento dos usuários e suas 

famílias na perspectiva da integração social, familiar e 

produção da autonomia dos usuários podem contribuir, 

não apenas para a redução do consumo mas também 

como alternativa de vida para essas crianças. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

2 – METAS: Motivar os atendidos a praticarem diferentes 

modalidades esportivas 

A análise feita pela equipe do projeto entendeu com esse 

objetivo foi alcançado com louvor, pois as crianças como 

se era de se esperar adoram praticar esporte e ainda por 

Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 



 

RUA Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

cima tem um talento natural para as modalidades. As 

atividades esportivas tiveram uma grande adesão entre os 

atendidos, principalmente a oficina de futebol. 

do grau de interesse e 

participação. 

 

3 – METAS: Apresentar a importância das práticas esportivas 

para o desenvolvimento do trabalho em grupo, estilo de vida 

saudável, promoção à saúde e convivência com as diferenças 

interpessoais e inclusão, além da construção de um senso 

crítico. 

A equipe entende também que esse objetivo foi 

contemplado, conforme estabelecido na proposta que foi 

a prevenção ao consumo de drogas, usando a ferramenta 

de práticas esportivas. Porém entendemos também que se 

há um grande desafio quando se fala em drogas nas 

comunidades, pois infelizmente é uma realidades presente 

na vida dessas crianças. 

-Presença através de pauta do 

projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS: 

 

RESULTADO AVALIADO PARECER DO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO NA 

INSTITUIÇÃO QUANTO À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE. 

O projeto tem como maior objetivo ter o máximo de adesão dos atendidos 

às propostas, tendo como base a frequência regular das atividades, obtendo 

os conhecimentos e a formação inerente a cada uma delas, permanecendo 

cada vez mais tempo longe das situações de risco, aumentando o interesse 

pelo desenvolvimento na prática esportiva, melhorando os seus 

relacionamentos sociais e familiares. 

Estamos no meio do projeto, mas a equipe está otimista com os resultados 

alcançados, a aceitação e o interesse por parte das crianças, principalmente 

Conforme apresentado neste relatório, a equipe entende que conseguiu 

alcançar os três Es (EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE) com 

sucesso total todas as etapas propostas e previstas no Projeto. 

Percebemos ainda mais a importância da prevenção primária com a temática 

das drogas, ficando ainda mais claro para nós, que trabalharmos o esporte 

como uma ferramenta de enfrentamento e de prevenção ao uso de drogas; Foi 

uma estratégia que dá certo. 

Concluindo gostaríamos de destacar o quanto é importante trabalhar de forma 
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no que diz respeito ao combate ao uso de drogas. lúdica com as crianças a temática das drogas Lícitas e Ilícitas, pois a grande 

maioria das famílias não têm acesso a informações desta natureza. 
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CAIXA ECONOMICA AGÊNCIA: 0188 CONTA: 4476-6 PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 

RECEITAS DESPESAS 

Saldo anterior 10.158,00 Despesas realizadas no período 27.156,00 

Valor da parcela recebida 17.200,00 Devolução Funcria 202,00 

Rendimentos de aplicação  Saldo 0,00 

TOTAL DA RECEITA 27.358,00 TOTAL DA DESPESA 27.358,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE DOCUMENTO NÚMERO DO 

DOCUMENTO 

DATA FORNECEDOR OU PRESTADOR DO 

SERVIÇO 

CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 01/2020 30/01/20 HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 01/2020  30/01/20  IVONE DE SOUZA 078.906.547-90 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref.01/2020  30/01/20  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 01/2020  30/01/20  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F 400 15/01/20  AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 

Alimentação N.F. 26440 20/01/20  MERCADO PETROVERDE 21.404.104/0001-31 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 02/2020  28/02/20  HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 02/2020  28/02/20  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref.02/2020  28/02/20  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 02/2020  28/02/20  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Combustível/Transporte crianças N.F 0422 05/02/20  AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA 02.870.444/0001-03 678,00 
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Alimentação N.F. 27049 05/02/20  DINAMS COM UTL LTDA 72.175.060/0001-56 1.000,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 03/2020 27/03/20  HÉLITO COUTO 041.439.297-32 2.900,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 03/2020  27/03/20  IVANI GOMES DA SILVA 033.408.477-47 1.200,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 03/2020  27/03/20  RODRIGO FIRMINO DE SANTANA 086.056487-83 1.400,00 

Comprovante de pagamento/ encargos Ref. 03/2020  27/03/20  JOSÉ CLAUDIO DE S. JUNIOR 105.208.477-09 2.100,00 

Alimentação N.F. 029583 05/03/20  MERCADO PETROVERDE 21.404.104/0001-31 1.000,00 

TOTAL DAS DESPESAS 27.156,00 

 

Participantes da instituição no monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

José Claudio de Souza Junior Técnico informática 105.208.477-09  

 

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação 

NOME CARGO CPF ASSINATURA 

Hélito Couto Coordenador 041.439.297-32  

 

Petrópolis, 31 de março 2020 

                 _________________________________                                                                          ______________________________ 

                              ZENI FREITA PINTO                                                                                      VINICIOS PIMENTA DE OLIVEIRA 
                                CPF: 341844497-00                                                                                                            CRC:100343/0-9 
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Petrópolis, 31 de MARÇO de 2020 

 

____________________________ 
ZENI FREITAS PINTO (PRESIDENTE) 

 

 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 
(PROJETO PREVENÇÃO ÀS DROGAS ATRAVÉS DO ESPORTE E PROMOÇÃO A SAÚDE) 

 TURNO MANHÃ  TURNO TARDE 
01 Anair Cecília Almeida do Espírito Santo 20 Alison Raposo cruz 
02 Anderson dos Santos Ribeiro Luiz 21 Arthur Raposo Cruz 
03 Bernardo da Silva Diniz 22 Arthur da Silva Garcia 
04 Bernardo Helízio Alves 23 Beatriz da Silva Andrade 
05 Bethina Maria Alves Moraes dos Santos 24 Breno Gomes da Conceição Mariano 
06 Carlos Eduardo Gabriel Pereira 25 Caio Henrique da Silva Cláudio 
07 Davi Ferreira Carvalho 26 Cauã Stutzel Pereira 
08 Hudson Gabriel Mariano Coelho Gomes 27 Evelyn Custódio 
09 Iasmin Gabriel Pereira 28 Gabriel Fortuna do Valle 
10 João Felipe da Silva Silvestre 29 Mayra dos Santos Mussel Grunfeld 
11 Lanyara Ester Mariano de Souza 30 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 
12 Larissa Evelyn Mariano de Souza 31 Maria Eduarda dos Santo Silva 
13 Lauanny Emilly Mariano do Nascimento 32 Maria Luiza Silvestre Souza 
14 Laynara Sthefanie Mariano Coelho Gomes 33 Matheus dos Santos Gomes Gonzaga 
15 Leandro Cordeiro da Silva Filho 34 Nayara Evelyn Custódio de Souza 
16 Pedro Henrique Braga Gomes da Silva 35 Noemi Almeida do Espírito Santo 
17 Victor Hugo Custódio 36 Oliver Moreira de Almeida 
18 Victor Hugo Gomes da Silva Araújo 37 Rani de Souza Santos 
19 Wendel Lucas Mariano dos Santos Silva 38 Rayca Gomes Mariano 
  39 Renan Custódio Lourenço 
  40 Rillary Gomes Mariano 
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