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Projeto de Intervenção

●

Título: Jovem Consciente Jataí longe das drogas

●

Tema: Combate ao uso e
tráfico de drogas em Jataí
●

Delimitação do tema: Projeto
de Intervenção da Guarda Civil
Municipal de Jataí para o
combate ao uso e tráfico de
drogas em Jataí.

Introdução e Problematização
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Jataí:
População: 100.882 habitantes (IBGE- 2019).
Microrregião: Sudoeste de Goiás.
Delimitação regional: Caiapônia, Perolândia, Itarumã, Caçu, Aparecida do Rio
Doce, Montividiu entre outras.
Produtividade: Quinto produtor do Brasil em (2007), cerca de 1,08% de produção
nacional de grãos, superando até os Estados Unidos.
Pólo turístico: Lagos, museus ,centro de cultura e complexo de águas termais.
Segurança pública: Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, Federal,Técnico
Científica, e 41º Batalhão de Infantaria Motorizado.
Problemática:
Uso e tráfico e uso de drogas ilícitas nas escolas
Consequências: aumento da criminalidade, insegurança, violência, exposição de
crianças e adolescentes etc.
Resumo do Projeto:
Projeto de educação escolar da Guarda Civil Municipal, com parcerias, para as
crianças e adolescentes sobre as consequências físicas, mentais e judiciais, que
o consumo de drogas ilícitas e suas consequências.

Justificativa
●

O Projeto é importante pois é fundamental:

●

Combater a vulnerabilidade dos jovens pelo o
tráfico de drogas e sua coação moral.
●

●

●

●

●

Exercer o papel da guarda civil municipal como
órgão preventivo.
Exercitar o dever social de conscientizar esses
jovens, para que eles possam saber como lidar
com essas situações em seu dia a dia.
Orientar sobre os malefícios e consequências
do tráfico de drogas.
Reduzir a criminalidade e aumentar a
segurança e o fortalecimento das famílias, para
a redução da evasão escolar, entre outros
aspectos.
Contribuir para a melhoria das condições de
vida dos jovens cidadãos jataienses.

Objetivos
●

●

Geral
Colaborar para a promoção de um ambiente livre das
drogas nas escolas do município de Jataí.

●

Específicos
●

●

●

●

Apresentar aos jovens e adolescentes os efeitos
negativos relacionados ao uso e tráfico de drogas.
Inibir o número de incidências ocasionado por tráfico
e uso de drogas nas escolas.
Prevenir e reduzir os índices alarmantes de utilização
de drogas nas instituições de ensino, causando o mal
estar social das crianças e adolescentes.
Promover a reinserção humanística desses junto a
sociedade.

Metodologia
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Etapa 1: Contato inicial
Visitas às escolas e realização de palestras para os alunos sobre o tema tráfico e uso de
drogas; distribuição de cartilhas e panfletos sobre o tema e abertura das inscrições para o
projeto jovem consciente.
Etapa 2: Abertura das matrícula
Coleta de informações sobre os efeitos da palestra, e início às inscrições para o projeto
jovem consciente.
Etapa 3: Início das atividades do projeto
Início das aulas do projeto Jovem Consciente, com atividades sócio educativas, e aula de
orientação de condutas e distribuição de uniformes, atividades realizadas duas vezes por
semana, até o mês de junho.
Etapa 4: Retomada das atividades
Coletar de informações sobre a conduta dos alunos e a retomada das atividades duas
vezes por semana até o final de outubro.
Etapa 5: Resultados e Divulgação
Sistematização dos resultados do projeto e divulgação dos resultados em redes sociais e
na página oficial da Prefeitura Municipal de Jataí.

Cronograma
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As atividades do projeto serão realizadas conforme cronograma abaixo:
Mês/Ação
Fevereiro/2021 -Contato inicial (Etapa 1)
Março/2021- Abertura das matrículas (Etapa 2)
Abril/2021 Início das atividades do projeto (Etapa 3)
Agosto/2021 Retomada das atividades (Etapa 4)
Novembro/2021 Resultados e Divulgação (Etapa 5)
Recursos e materiais necessários
Folhetos e cartilhas ilustrativas e explicativas, referente ao uso de drogas;
uniforme como, shorts, camisetas e bonés que serão entregues para os alunos
inscritos no projeto;
Formulário para preenchimento de ocorrências de entrada de drogas na escola,
e com isso acompanhar os resultados de ocorrências aumento/diminuição.
Valor em dinheiro equivalente para a aquisição do material acima relacionado,
conforme planilha de preço em anexo após as referências bibliográficas.

Resultados esperados
●

●

●

●

●

●

Reduzir os índices do consumo de drogas nas escolas;
Diminuir o número de adolescentes nas casas de recuperação;
Promover o convívio harmônico entre os alunos e a escola;
Proporcionar a paz que os pais almejam com relação a saúde dos filhos;
Contribuir para uma sociedade consciente, do mal que às drogas causa a
comunidade.
Acompanhamento e avaliação do projeto de intervenção

●

O acompanhamento ocorrerá através de reunião com a direção da escola e por
meio da baixa nos registro das ocorrências envolvendo consumo e tráfico na escola.
●

●

Acompanhamento dos dados dos membros do Conselho Tutelar na escola no qual
está sendo desenvolvido o projeto. Acompanhamento de boletim de ocorrência da polícia
militar na referida escola e analisar os números e comparar com relatórios antigos, e
assim poder avaliar a eficácia do projeto ou fazer melhorias para que se possa chegar ao
objetivo final que é a redução das infrações de atos ilícitos por alunos em escolas.
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Venho por meio deste anexo apresentar os gastos necessário para o desenvolvimento deste
projeto.
500 Cartilhas a R$ 2,00 cada --------------------------total 1.000,00 ( um mil reais)
Mil folhetos a R$ 0,20 centavos cada -------------total 200,00 (duzentos reais)
30 shorts a R$ 15,00 reais cada --------------------------total R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais)
30 camisetas a R$ 15,00 reais cada ------------------total R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais)
30 bonés a R$ 8,00 reais cada --------------- total R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
100 formulários a R$ 0,20 centavos cada ---------------total R$ 20,00 (vinte reais)
Valor total para a aquisição dos materiais são:
R$ 2.540,00 ( Dois mil quinhentos e quarenta reais)
O valor necessário para a confecção dos materiais e para que o projeto seja concluído são
os registrado neste anexo. Conforme pesquisado em três estabelecimentos comerciais;
Casa da confecção
Mundo da confecção
De tudo para Confecção
O valor que ficou mais acessível foi o da empresa (De tudo para Confecção)
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