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1 - OBJETIVOS 
 
 - Orientar sobre a prevenção ao uso de álcool e outras drogas. 

- Abordar valores humanos, como bondade, solidariedade, respeito mútuo, 

paciência, felicidade, responsabilidade e verdade. 

- Prestar atendimento aos usuários do Projeto Esperança por meio remoto. 

- Desenvolver atividades que contribuam com o fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais. 

- Proporcionar momentos de aprendizagem lúdica aos socioeducandos. 

- Ampliar formas de atendimento às famílias por meio de grupo de Watsapp.   

- Prestar atendimento individualizado em caso de usuário em acolhimento. 

- Preservar o vínculo das famílias com o Serviço. 

- Divulgar números de tele denúncias em caso de violência doméstica 

- Ampliar divulgação dos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas 

do município 

 

2 – AÇÕES E ATIVIDADES 

 

- Publicação de vídeo explicativo e ilustrativo com orientações sobre a 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas. 

- Post lúdico sobre o respeito na página do Facebook e no grupo do Watsapp. 



- Publicação do vídeo "O monge e o cão". Vídeo sobre os valores da paciência 

e da felicidade. É um grande exemplo de como sempre podemos mudar 

nossas atitudes para viver melhor. Conta a história de um monge eremita que 

vive só, mas que um dia é surpreendido por uma visita inesperada, enquanto 

fazia seus exercícios diários. A história nos traz uma poderosa mensagem 

sobre como nossas vidas mudam quando escolhemos agir corretamente e 

aproveitarmos o tempo de nossas vidas sendo realmente felizes. O conteúdo 

original é Intitulado “The Wrong Monk”, criado por Tom Long. Encontra-se 

disponível no site: www.revistaprosaversoearte.com 

- Publicação do vídeo “The Easy Life” editado que aborda os valores de 

responsabilidade e verdade; sobre não deixar que realizar as próprias 

responsabilidades, não deixar que e outra pessoa faça isso em seu lugar o que 

dá espaço para a mentira. O vídeo tenta esclarecer que a mentira e a 

irresponsabilidade podem trazer resultados ruins para vida.  

- Atendimento aos usuário e suas famílias via mensagens pela página do 

Facebook e do Watsapp. 

- Encaminhamento de informações sobre a prevenção ao COVID-19, 

higienização pessoal e do ambiente domiciliar, proposição de atividades 

recreativas que estimulem os cuidados com o bem estar físico e mental dos 

socioeducandos. 

- Orientação sobre a importância de realizar as atividades escolares, 

disponibilizada pela reder de ensino municipal e estadual. 

- Impressão de atividades para retirada no local. 

- Atendimento individualizado a um acolhido da Casa Lar 

- Publicação de fotos do dia das bruxas do ano de 2019 com as atividades 

desenvolvidas com os usuários. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

- Vídeo explicativo e ilustrativo sobre a prevenção ao uso de álcool e outras 

drogas com orientações realizadas pela pedagoga do SCFV por meio da 

página do Projeto Esperança no Facebook e divulgação no grupo de Watsapp 

e Youtube. 



- Elaboração/edição de vídeos pela pedagoga social do Serviço e publicação 

na página do Facebook e grupo do Watsapp e Youtube.  

- Os temas a serem abordados são selecionados semanalmente.  

- Todas as atividades são de caráter lúdico pedagógico e de orientação social 

elaboradas de acordo com cada faixa etária dos grupos do serviço. As 

atividades são pesquisadas, planejadas, elaboradas e publicadas 

semanalmente. 

- As atividades bem como o atendimento às famílias acontecem por meio da 

página do Projeto Esperança no Facebook, pelo grupo de Watsapp, canal do 

Youtube, contato telefônico e atividades impressas para retirada no local. É 

realizado prévio contato telefônico às famílias esclarecendo sobre as atividades 

e os meios de acesso bem como o retorno da realização das atividades pelos 

usuários da forma como for melhor para estes, seja por mensagem, foto, 

comentário, ligação ou comparecer ao local do Projeto.  

 

4- RECURSOS 

 

- Redes sociais, canal do Youtube, grupo de Watsapp, computador, celular, 

sites diversos para busca de conteúdos e atividades, programas para edição de 

áudio e vídeo, prédio do Projeto Esperança.  

 

5- RESULTADOS 

 

Espera-se que os resultados alcançados tenham sido a conscientização com 

relação ao uso de álcool e outras drogas, a realização de atividades em família, 

o aprender sobre os valores de respeito, responsabilidade, verdade, paciência 

e felicidade. 

Foi possível observar um maior envolvimento das famílias por meio da página 

do Facebook e do grupo de Watsapp por trocas de mensagens. 

 Os resultados devem ser considerados por meio de interação, mesmo que 

remota, entre a pedagoga social do Projeto e os socioeducandos e fazer com 

que eles tenham momentos de aprendizagem, orientação social e ludicidade, e 

a preservação do vínculo com o Serviço. 



Estima-se a contribuição para o fortalecimento e melhora dos vínculos 

familiares neste momento de isolamento social. 

Estima-se a preservação do vínculo dos usuários com o Projeto Esperança e 

que estes tenham momentos de aprendizagem lúdica e significativa  

 

RESPONSÁVEL 

 

Pedagoga Social – Jaqueline Roberta de Souza 

Chefe de Divisão – Cássia Nardoni Gonçalez  

 

 

 

 


