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1- OBJETIVOS 
 

O objetivo da Associaça o Projeto Novos Horizontes e  promover a autonomia dos 
adolescentes em situaça o de risco, auxiliando-os na busca por sua integraça o a  sociedade, 
contribuindo assim para que na o cedam as presso es dos traficantes e consequentemente 
adquiram valores humanos e qualidade de vida para si e para os que os cercam. Para isso 
busca: 
 

• educar para o trabalho; 

 
• formar profissionais e realizar pesquisas para que todos os envolvidos nas atividades 

institucionais, contribuindo para que possam assumir o papel de agentes 

transformadores no processo de integraça o a  sociedade; 

 
 

• Ser uma instituiça o reconhecida pelos serviços qualificados oferecidos aos adolescentes 

em conflito com a lei e todos aqueles que estiverem em situaça o de risco social, 

resgatando os cuidados para o equilí brio e o bem-estar na inserça o social;  

 
• Oferecer bons serviços educacionais e sociais, que tragam melhora para o 

desenvolvimento socioecono mico, afetivo e cognitivo das pessoas atendidas, buscando 

constantemente aperfeiçoar as pra ticas ja  utilizadas, em atença o ao que propo e o 

projeto de lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), bem como 

por meio de pesquisas e cursos de aprimoramento pessoal e social; 

 
• Compartilhar experie ncias e informaço es vividas dentro do Projeto entre os 

profissionais envolvidos, por meio de reunio es semanais onde se discute o 

desenvolvimento, os avanços e as dificuldades enfrentadas por cada um de nossos 

adolescentes atendidos, sempre com o objetivo de indicar-lhes o melhor caminho 

profissional a seguir;  
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• Incentivar o fortalecimento dos ví nculos familiares, por meio de visitas dos pais ao 

projeto, visando trabalhar os conflitos familiares para construça o do fortalecimento dos 

ví nculos afetivos e sociais; 

 
• Propiciar suporte emocional, social, educacional e cognitivo necessa rio ao resgate da 

autoestima, o retorno aos ví nculos familiares e comunita rios, oferecendo proteça o 

integral aos atendidos; 

 
• Promover todo o suporte necessa rio para o melhor aproveitamento dos adolescentes do 

ensino forma fundamental e me dio; 

 
• Garantir a  inserça o em cursos profissionalizantes aos atendidos em cursos te cnicos de 

qualidade; 

 
• Promover a inserça o ao esporte, cultura, lazer e sau de das atendidos. 

 
2- HISTÓRICO DA ENTIDADE 
 
*2009 

 
O ano de 2009 foi marcado por uma grande conquista relacionada ao atendimento de 

adolescentes em situaça o de risco, mais especificamente aos egressos da Fundaça o CASA.  
 
Em 02 de abril desse mesmo ano, iniciamos as atividades da Associação Projeto Novos 

Horizontes oferecendo atendimento psicolo gico, reforço e acompanhamento escolar, a fim de 
suprir as deficie ncias escolares de nossos atendidos, para que assim os mesmos pudessem ter 
acesso as melhores oportunidades de estudo e consequentemente de trabalho, melhorando 
assim o seu conví vio com seus familiares e a comunidade que o cerca. 

 

 
 
 

O objetivo era oferecer condiço es pedago gicas e psicolo gicas suficientes para tambe m 
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promover a oportunidade de ingressarem em cursos te cnicos de qualidade. 
 
Ale m de oferecer o ensino de qualidade, o projeto destinou benefí cios de vale transporte 

e cestas ba sicas para garantir uma condiça o justa e digna de nossos atendidos participarem 
das atividades sem a preocupaça o com seus familiares. 

 
Os adolescentes atendidos receberam tambe m apoio psicolo gico semanalmente em 

grupo, ocasia o em que foram desenvolvidas diversas atividades de arte terapia, com o objetivo 
precí puo de aprenderem a lidar com as questo es sociais do seu dia a dia, entender-se como 
pessoa dentro da sua pro pria realidade, assimilando assim suas experie ncias trauma ticas 
desde infa ncia. 

 
Na parte educacional a ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVOS HORIZONTES instalou uma 

biblioteca com livros dida ticos e diversos ge neros litera rios, para pesquisas e suporte nas 
aulas de reforço escolar, ministradas no ano de 2009. 

 

 
 

As atividades de dina micas de grupo e rodas de conversa com os adolescentes foram 
realizadas para debater os conflitos e experie ncias pessoais, ale m de determinar os objetivos 
para elaboraça o do projeto de vida pessoal.  

 
Como atividade afetiva e de integraça o, comemoramos os aniversa rios de cada um de 

nossos adolescentes atendidos. 
 
 
*2010 

 
No ano de 2010 a Associação Projeto Novos Horizontes deu mais um passo a frente 

em seus objetivos com a implantaça o da marcenaria, onde passamos a confeccionar 
brinquedos e objetos para serem usados nas aulas de artesanato.  

 
Com a criaça o desses brinquedos e objetos de madeira, disponibilizamos aos nossos 
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adolescentes aulas de pintura em madeira com professora especializada, a fim de promover 
geraça o de renda com a venda desses produtos. 

 

 
 
A inauguraça o da Lojinha do Projeto Novos Horizontes proporcionou um  espaço para 

comercializaça o das peças produzidas pelas adolescentes, gerando renda para suprir as 
necessidades pessoais de cada uma.   
A sala de informa tica foi idealizada e criada com o objetivo de iniciar cursos de informa tica 
desde o ba sico ate  o pacote Office completo.  
 

Equipamos a sala de ví deo que foi organizada para apresentaça o de filmes e 
documenta rios com temas relacionados aos fatos atuais e principalmente voltados para a 
realidade dos adolescentes em geral, com objetivo u nico de tratarmos assuntos pole micos de 
maneira interativa e lu dica. 

 
 Como atividade cultural proporcionamos passeios para feiras de artesanato, museu da 
Lí ngua Portuguesa e visita a universidade FAAP, para conhecermos suas instalaço es e todo o 
funcionamento de uma universidade. 
 
 A participaça o no BAZAR DO BEM POSSÍVEL, evento realizado pelo Esporte Clube 
Pinheiros, proporcionou ao Projeto Novos Horizontes um espaço para exposiça o dos produtos 
confeccionados pelos adolescentes, bem como, a troca de experie ncias e prova veis parcerias 
para melhoria no atendimento. 
 

Durante o ano de 2010 continuamos com as comemoraço es dos aniversa rios de todos e 
a manutença o dos benefí cios de vale transporte e cestas ba sicas, bem como o atendimento 
psicolo gico semanal.  

 
*2011 

 
 Iniciamos o ano de 2011 com e nfase na qualificaça o do ensino formal, com o intuito de 
prepararmos nossos adolescentes para concorrerem as melhores vagas de cursos te cnicos 
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oferecidas em todo o Estado de Sa o Paulo e capital. 
 
 

Este novo enfoque da entidade possibilitou a capacitaça o dos profissionais envolvidos, 
os quais puderam ter acesso aos cursos de formaça o continuada e aperfeiçoamento, oferecidos 
pelo SESI. 

 
No ano de 2011 desativamos a marcenaria para instalaça o do brecho , com o objetivo de 

aumentarmos nossa fonte de renda, bem como aproximarmos a comunidade local para 
conhecerem o Projeto, por meio da  compra e doaça o de roupas e sapatos e visita ao nosso 
projeto. 
  

Neste mesmo ano, o atendimento psicolo gico individual foi implementado em 
substituiça o ao atendimento em grupo, o qual ja  era oferecido semanalmente. Com isso 
oferecemos um suporte emocional mais eficaz.  
 
 Implementamos um programa tema tico sobre e tica, cidadania e sau de de forma, 
interdisciplinar com aulas ministradas por profissionais volunta rios da a rea da assiste ncia 
social e sau de. 
 
 O objetivo do programa tema tico e  obter um melhor aproveitamento das adolescentes, 
no que se refere a s relaço es sociais e humanas estabelecidas, a fim de que possam fazer novas 
escolhas. 
 
 Para melhor qualidade no curso de informa tica a ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVOS 
HORIZONTES efetuou a troca de todos os computadores da Entidade por equipamentos novos 
e mais avançados, para que assim pude ssemos oferecer cursos ainda mais avançados na a rea 
da informa tica e programaça o de sistemas. 
 
  Todas as atividades e benefí cios implantados desde o iní cio dos trabalhos do projeto 
ve m se mantendo conforme o cronograma de metas. 
 
 Em outubro de 2011 foi deferido nosso registro no Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente sob o nu mero 1363/11.  
 
*2012 

No ano de 2012 realizamos uma parceria com a igreja cato lica da Santa Cecí lia e o CEU 
Campo Limpo - SP, onde realizamos nossos bazares beneficentes, beneficiando assim toda  a 
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comunidade do em torno, a qual teve a oportunidade de comprar roupas e sapatos seminovos 
doados, a preços populares. 

 
 

O bazar beneficente tambe m foi realizado com a finalidade de atrair a comunidade local 
e com o objetivo de divulgar os trabalhos que a associaça o, a igreja e o CEU de Campo Limpo 
desenvolvem, bem como para arrecadar fundos para intensificar os programas de acolhimento 
da comunidade, planejar as parcerias para melhoria dos projetos futuros de defesa e 
atendimento a s pessoas em situaça o de risco. 

 
BAZAR BENEFICENTE NA IGREJA SANTA CECÍLIA 

 
 
 
BAZAR BENEFICENTE NO CEU CAMPO LIMPO 
 

 
 
 

Um dos programas implantado no Projeto Novos Horizontes foi o AUXÍLIO MORADIA. 
Esse benefí cio consiste em um apoio financeiro para atender a s ma es adolescentes, que se 
encontram desprovidas de qualquer apoio familiar e emocional e que necessitam residir nas 
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proximidades do Projeto, para que assim na o tenham que interromper os programas e 
projetos em que esta o inseridas, pela dificuldade de cuidar de seus filhos e ainda terem que 
enfrentar longas horas dentro dos transportes pu blicos por morarem longe. 
 

 
A SAIDA DA CASA ANTIGA         CHEGADA A  CASA NOVA 
 
ACOLHIMENTO PARA AS CRIANÇAS 
 
As dificuldades que toda ma e passa para conseguir uma vaga em creches da capital e  uma 
realidade que tambe m interfere na qualidade de atendimento do projeto e por essa raza o foi 
estruturado um espaço dentro do Projeto, com segurança e conforto, onde as ma es podem 
deixar seus filhos enquanto estudam, revezando-se nos cuidados ate  que possamos 
encaminha -los para uma creche. 
 

 
 

O ano de 2012 tambe m foi marcado por uma grande conquista e reconhecimento dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Novos Horizontes ao adquirirmos nosso registro junto ao 
COMAS sob o nu mero 985/2012, o qual foi deferido e publicado no Dia rio Oficial no ano de 
2013. 
 

Ainda no ano de 2012 o Projeto Novos Horizontes deu iní cio a um programa de 
prevença o a  viole ncia social e escolar, ao uso de drogas e de incentivo aos estudos, por meio de 
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palestras e rodas de conversas junto aos alunos do Cole gio Estadual Joa o Kopke, sito a  
Alameda Cleveland, 331, Campos Elí seos.  
 
 
 
*2013 

 
 No iní cio do ano de 2013 recebemos novas certificaço es junto a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social sob o nu mero 788/2013 e o Certificado de Regularidade 
Cadastral de Entidades sob o nu mero 1487/2013.    

 
Em janeiro de 2013 iniciamos nosso programa de geraça o de renda dentro do Projeto 

Novos Horizontes com a implantaça o das aulas pra ticas de culina ria, com o objetivo de gerar 
renda para todas as meninas que ja  sa o ma es e ainda na o tiveram a oportunidade de 
terminarem o ensino formal.  

 
 

*2014 
 

No ano de 2014, a Associaça o Projeto Novos Horizontes continua firme no seu propo sito 
de receber e apoiar adolescentes egressos do sistema de medida socioeducativa em meio 
aberto junto a  Fundaça o Casa e em parceria com unidade de semiliberdade Azale ia, passa a 
receber jovens para o cumprimento de sua medida dentro da sede da Associaça o Projeto 
Novos Horizontes. 

 
Ja  no segundo semestre de 2014, a Associaça o começa a se estruturar para ampliar seu 

leque de atendimento, com o objetivo precí puo de trabalhar na o so  com o apoio aos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, mas tambe m oferecendo medidas de 
apoio e prevença o nas diversas situaço es de risco que se impo e aos nossos adolescentes, bem 
como a s nossas crianças e adultos em situaça o de vulnerabilidade social. 
 
 
*2015 
 
 O ano de 2015 ja  se inicia muito promissor para a Associaça o Projeto Novos Horizontes  
tendo em vista o seu iní cio de credenciamento junto a  SMADS Sa o Paulo, o que nos 
possibilitara  oferecer nossos serviços e experie ncia em outros segmentos ligados na o so  aos 
jovens, mas tambe m relacionados a s crianças e adultos em situaça o de vulnerabilidade social. 
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 Em parceria com a SMADS a Associaça o Projeto Novos Horizontes se propo e a oferecer 
serviços nas modalidades do CEDESP, do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes – SAICA e do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – MSE MA, 
mediante a participaça o dos diversos Editais promovidos anualmente pela Prefeitura de Sa o 
Paulo. 
 

 
 
3- INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 
 

A ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVOS HORIZONTES esta  situada na Rua Fortunato, 131 – 
Vila Buarque – Sa o Paulo – SP, local de sede e atendimento. 
 

O pre dio conta com as salas descritas abaixo divididas em 2 andares  e um sala o te rreo. 
 
Biblioteca: 1mesa, 6 cadeiras, 1 lousa, 1 coleça o de DVD telecurso EF e EM, 4 estantes de livros 
com seis prateleiras, 1 TV e 1 DVD, livros, cadernos, canetas, pastas, material dida tico, 1 mesa 
com 1 computador. 
 
Administraça o: 2-mesas, 1 sofa , 2 computadores, 1 fax, 1 impressora multifuncional, dois 
arma rios pequenos e 1 arma rio de arquivos e 2 aparelhos de telefone. 
 
Sala de Informa tica: 5 computadores, 5 mesas, 5 cadeiras, 1 estante com 6 prateleiras, 1 sofa , 1 
modem para internet, 2 quadros de mapas. 
 
Sala de Ví deo: 1 TV de plasma, 2 sofa s, 2 poltronas, almofadas, 1 arma rio de 2 portas, 1 rack 
pequeno. 
 
Sala Principal: 1 mesa de vidro, 6 cadeiras, 3 estantes com 6 prateleiras cada, 1 arma rio 
pequeno de madeira com 2 portas, 1 microondas, 1 filtro ele trico, 1 geladeira e 1 freezer. 
 
Cozinha: 1 mesa, 2 bancos, 1 geladeira, 1 foga o, 1 arma rio pequeno branco com 2 portas, 1 
mesa pequena de apoio. 
 
Recepça o: 1 mesa, 1 cadeira, 1 mesa com 1 livro de presença, 1 quadro de aviso, 1 arma rio de 
ferro com 20 diviso rias, 1 impressora multifuncional, 1 telefone, 1 computador, 1 gaveteiro 
pequeno. 
 
Sala o no te rreo: 1 sofa  branco de 3 lugares, 4 estantes de madeira, 1aparador, 1 tv de 16 
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polegadas, 1 estante peq. c/ vidro, 1 mesa para TV, 1 estante com 9 gavetas e 2 portas de 
acrí lico, 2 bau s, 2 estantes, 2 camas infantis, 1 banheirinha, 2 cercadinhos, 2 carrinhos de bebe , 
2 cadeirinhas para carro, 2 mesinhas infantis, 5 cadeirinhas e diversos brinquedos. 

4- ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÕES  

Espaço físico 

O pre dio da Associação Projeto Novos Horizontes encontra-se dentro dos padro es 
exigidos para o atendimento de adolescentes, com segurança e equipamentos contra ince ndio, 
saí das de emerge ncia, salas arejadas e bem iluminadas, identificaço es dos espaços todos 
vistoriados e aprovados por o rga os competentes. 

Biblioteca: e  um espaço tanto lu dico quanto formal, onde sa o desenvolvidas as aulas de 
reforço para o Ensino Fundamental e Me dio, em uma metodologia que resgata a importa ncia 
da leitura e dos jogos para a formaça o e desenvolvimento das adolescentes, dando-lhes a 
oportunidade para brincar, criar e recriar o espaço de aprendizagem, construindo sua 
formaça o. 

Sala principal: e  usada como extensa o da cozinha e e  o local onde confeccionamos nossos 
biscoitos e massas. 

Sala de vídeos: e  utilizada para a realizaça o de debates tema ticos desenvolvidos conforme a 
programaça o pedago gica, sempre com o objetivo de recriar os espaços ja  existentes, de forma 
lu dica e promovendo a reflexa o da realidade onde esta o inseridos. 

Sala de informática: e  o espaço de aprendizado para o bom uso da tecnologia, onde os 
adolescentes adquirem os conhecimentos ba sicos para o uso do computador e inclusive 
conteu dos mais avançados na a rea de programaça o de sistemas, voltados para a demanda do 
mercado de trabalho. 

Sala de administração: e  dividida com a secretaria e a coordenaça o, onde os profissionais 
desenvolvem planejamentos, planos de aula, acompanhamento sistema tico do 
desenvolvimento dos adolescentes de forma interdisciplinar e organizada para qualidade no 
acolhimento de nossos atendidos. 

A cozinha: e  largamente utilizada para o desenvolvimento de nossas aulas pra ticas de 
culina ria, bem como para a realizaça o da refeiça o de todos que participam do Projeto. 

O salão no térreo: neste local ambientamos um espaço de acolhimento e higiene das crianças, 
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todas filhas de nossas adolescentes atendidas, os quais muitas vezes na o tem onde ficarem 
para que suas ma es possam estudar e se desenvolver profissionalmente, com o objetivo de 
gerarem renda para si e para seus filhos. 

 
5- MISSÃO/VALORES 

Nossa missa o e  oferecer atendimento a crianças e adolescentes em situaça o de risco e 
egressos do sistema de cumprimento de medida socioeducativa junto a  Fundaça o Casa, 
propondo uma nova forma de aça o, oferecendo o suporte necessa rio para inclusa o social e 
profissionalizante, rompendo com o modelo tradicional para garantir a qualidade de vida dos 
atendidos e seus familiares. 
 
 Os valores da Associaça o Projeto Novos Horizontes sa o pautados no: 
 
1. Respeito e valorizaça o a  singularidade e diversidade 
2. Coragem 
3. Aça o Educativa 
4. Notoriedade profissional 
5. Bem estar 
6. Transpare ncia 
7. Compromisso 
8. Fidelidade a  missa o 
9. Coere ncia 

6 - PÚBLICO-ALVO 

Adolescentes na faixa eta ria 12 a  24 anos em situaça o de risco e vulnerabilidade social e 
que tenham seus direitos ameaçados ou violados pela aça o ou omissa o da sociedade ou estado, 
bem como seus familiares e especialmente os adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto e os adolescentes que cumpriram medida socioeducativa de 
internaça o junto a  Fundaça o CASA e respectivamente seus familiares. 

 

 

7- CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A Associação Projeto Novos Horizontes tem capacidade para atender 20 (vinte) 
adolescentes simultaneamente em acolhimento, sem alojamento, mantendo a estrutura fí sica 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/
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do pre dio para alimentaça o, formaça o e acompanhamento individual. 
 
 A ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVOS HORIZONTES desenvolve suas atividades na cidade 
de Sa o Paulo/SP atendendo a  todos os adolescentes em situaça o de risco provenientes da 
capital e aos egressos em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto junto a  
Fundaça o Casa da capital e todo o Estado de Sa o Paulo. 
  
 
8- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

• ATENDIMENTO PSICOLÓGICO  

 O atendimento psicolo gico foi oferecido especialmente aos adolescentes que cumpriram 
medida socioeducativa junto a  Fundaça o Casa, com o objetivo precí puo de fortalecer os 
ví nculos afetivos e sociais. 
 

• ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

Todos os adolescentes que frequentam o Projeto Novos Horizontes recebem 
acompanhamento e reforço escolar individualizado. Na o existem turmas fechadas, mas um 
orientador/pedagogo que acompanha o reforço escolar que e  dado pelo Projeto, com material 
ja  pre -elaborado e sistematizado, para que cada um evolua dentro do seu tempo e de suas 
condiço es.  

 
• PROGRAMA DE VOLTA PARA A ESCOLA 

 Este programa visa a  recolocaça o do jovem que se encontra afastado da escola, em um 
programa de ensino a  dista ncia, reconhecido pelo MEC e realizado pelo CIEJA Dona Clara 
Mantelli, destinado aos jovens que ja  completaram a maioridade, pore m na o terminaram o 
ensino formal. 
 
  

• PROGRAMA DE ÉTICA E CIDADANIA 

Este programa e  realizado dentro do Projeto de forma interdisciplinar e visa a rever os 
valores e padro es de comportamento dos adolescentes em diversas situaço es do cotidano.  
  

• A CHEGADA NO MERCADO DE TRABALHO 

Neste programa nos preocupamos em informar nossos jovens sobre seus direitos e 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/
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obrigaço es perante o mercado de trabalho formal e principalmente darmos a  eles uma 
formaça o ba sica de como se portar, se vestir e se relacionar no ambiente profissional.  

 
• A ESCOLHA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE 

Durante todo o processo em que esta o conosco, nossos jovens recebem todas as 
informaço es necessa rias para a escolha do curso te cnico e todos sa o encaminhados, de acordo 
com a a rea escolhida, a idade e o ní vel de escolaridade que apresentam. 

 
• PROGRAMA DE SAÚDE DO PROJETO 

O Projeto Novos Horizontes disponibiliza aos seus adolescentes atendidos palestras 
educacionais sobre a prevença o de doenças sexualmente transmissí veis, gravidez indesejada e 
prevença o ao uso de drogas, todas realizadas por profissional da a rea de sau de.   

 
• PROGRAMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA  

 

 

  
O programa de prevença o a  viole ncia com alunos de escola pu blica, foi estruturado para 

promover uma polí tica de paz dentro das escolas, por meio de jogos e dina micas de grupo, os 
quais convidam os alunos a interagirem entre si e a trabalharem em grupo na construça o de 
um ambiente lu dico e atrativo a ser levado a  escola em que estudam. 
   
9-METODOLOGIA 

A metodologia aplicada em todos os programas do Projeto Novos Horizontes é sempre 
levando em consideração o desenvolvimento integral do adolescente, respeitando os quatro 
aspectos de sua formação: físico, mental, emocional e espiritual.  

O Projeto Novos Horizontes adota uma metodologia que visa a realização de ações 
educativas as quais possibilitam a criação de oportunidades concretas aos nossos adolescentes 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/
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nas áreas profissional e educacional, favorecendo o desenvolvimento dos mesmos como um 
todo. 

 

 
10-SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS 

RECURSOS FINANCEIROS 

PARCEIROS RECEITAS PROJETO GASTOS 

BAZARES 1.500,00 Funciona rios CLT 3.600,00 

DOAÇO ES 3.000,00 Aluguel 6.000,00 

MEC 
EMPREENDIMENTOS 

12.000,00 Alimentaça o 3.000,00 

  2 Profissionais volunta rios 0,0 

  Transporte  Pago pela 
Fundaça o 

  Manutença o 600,00 

  Concessiona rias (a gua,luz,telefone, 
internet, etc 

650,00 

  Impostos (ISS,FGTS,INSS,etc) 1.500,00 

  Contador 490,00 

TOTAL DE RECEITAS 28.000,00 TOTAL DE GASTOS 15.840,00 

 

RECURSOS HUMANOS 

QUANT . CARGO FORMAÇA O 

1 Pedagogo Pedagogia 

1 Psico loga Psicologia 

1 Assistente Social Serviço Social 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/
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11-PARCEIROS SOCIAIS 
 
 Atendendo ao Princí pio da Incomplitude Inconstitucional, o Projeto Novos Horizontes 
desenvolve suas atividades se aliando a diversos parceiros locais das a reas da sau de, 
assiste ncia social, esporte e cultura, os quais juntamente com os nossos trabalhos, contribuem 
para o desenvolvimento integral de nossos adolescentes. 
 

Sa o eles:  
 

UBS SANTA CECI LIA – oferece atendimento e palestras sobre sau de; 
 
IGREJA DO LARGO DA SANTA CECI LIA – disponibiliza espaço para a realizaça o dos 
nossos bazares; 

 
CIEE ITAIM BIBI – oferece eventualmente cursos a  dista ncia aos nossos jovens e apoia o 
Projeto na busca de vagas de emprego e jovem aprendiz; 

 
SESC CONSOLAÇA O – oferece atividades diversificadas na a rea esportiva e cultural aos 
nossos jovens e crianças; 

 
SENAC SANTA CECI LIA – oferece descontos e bolsa nos cursos de aprendizagem 
profissional na a rea de arquitetura e artes; 
 
CRAS/CREAS SE  – oferece suporte te cnico aos nossos serviços prestados;  

1 Professora de culina ria E.M 

1 Aux. Administrativo E.M 

1 Faxineira E.F 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/
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CAT LUZ – oferece vagas para jovens e adultos. 

 
 
12- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os crite rios de avaliaça o do Projeto Novos Horizontes sa o realizados em conjunto com 
os responsa veis pelos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa junto a  
Fundaça o casa, bem como pelos adolescentes, sejam eles egressos do sistema de medida 
socioeducativa ou na o. 

O acompanhamento dos resultados junto aos profissionais da Fundaça o Casa e  realizado 
mediante um questiona rio de satisfaça o, em que sa o verificados os diversos aspectos em que 
os adolescentes devem apresentar melhora significativa 

O acompanhamento dos resultados junto aos nossos atendidos e  feito mediante os 
resultados alcançados em termos educacionais e profissionais, tais como: a entrada no 
mercado de trabalho e o ingresso em cursos de qualidade.   

Ale m do acompanhamento dos resultados obtidos diretamente com os nossos 
atendidos, os mesmos tambe m te m a oportunidade de se expressarem por escrito, relatando 
como se sentem dentro do Projeto Novos Horizontes, bem como tambe m te m a oportunidade 
de sugerir novas atividades que lhes atendam e lhes interessem, tornando-os assim sujeitos 
ativos de suas pro prias transformaço es. 

Os instrumentos de registro utilizados para o desenvolvimento dos Projetos junto aos 
usuários são:  

 
Ficha de cadastro dos usuários; 

  Ficha de acompanhamento e evolução; 
  Relatórios; 
  Lista de Presença/controle de frequência; 
  Plano individual de atendimento personalizado; 
  Cópia de documentação pessoal dos adolescentes; 
  Ficha de avaliação do serviço; 
  Ficha de encaminhamento para à rede de serviços. 

 

 

http://www.projetonovoshorizontes.org.br/


Associação Projeto Novos Horizontes 
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11 

COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013 

SEDS 788/2013 

 

 

 

Rua Fortunato N°131 Santa Cecília CEP: 01224-030 -São Paulo- SP 

 www.projetonovoshorizontes.org.br 

 Tels. 2768-2560/2769-2560 
 

 

18 

18 

 

 

13- RESULTADOS  

 O Projeto Novos Horizontes atualmente e  um dos parceiros mais atuantes no 
cumprimento de medida socioeducativa feminina em meio aberto junto a  Fundaça o Casa. 

 Desde 2013 o Projeto tem atendido a mais de 50% da populaça o feminina em 
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 

 Do total de atendimentos, mais de 80% de nossos adolescentes cumprem a 
programaça o sugerida do iní cio ao fim, finalizando sua participaça o com a entrada no mercado 
de trabalho formal e/ou o iní cio em um curso te cnico de qualidade.  

 Todos os jovens que passam a frequentar o Projeto Novos Horizontes retomam os 
estudos no ensino formal, bem como passam a apresentar ha bitos de sau de e higiene, ate  
enta o na o incorporados a s suas vidas. 

 
 
 
 
 

Sa o Paulo, 15 de abril 2015 
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