
 

 

 

PROJETO SOCIAL 
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“Em última análise, precisamos amar para não adoecer”. 

Sigmund Freud 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Os projetos sociais são um exercício de cidadania, pois envolvem as pessoas para além do seu 

campo de viver, permitindo a transposição de barreiras e preconceitos em benefício do outro. Eles 

são um meio para que haja maior conscientização do indivíduo diante do papel que ele 

desempenha na sociedade, além de despertar o sentimento de solidariedade. Essas novas 

linguagens, cada vez mais, invadem o espaço formal da escola. 

 

A AIDS é uma doença do sistema imunológico humano resultante da infecção pelo vírus HIV que se 

caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, deixando o organismo mais 

vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas que vão de um simples resfriado a infecções 

mais graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado 

com a presença do vírus HIV no organismo. 

 

Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. Mas, hoje em dia, é 

possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos indicados e 

seguir corretamente as recomendações médicas. Saber precocemente da doença é fundamental 

para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. 

 

 



1.2 Epidemia entre jovens 

 

Em média 29 adolescentes entre 15 a 19 anos são infectados pelo vírus do HIV a cada hora e a AIDS 

continua sendo a segunda causa de morte mundial de jovens na faixa etária de 15 a 19 anos. 

1.2.3 Epidemia de AIDS no Brasil 

 

No total, a população vivendo com AIDS no Brasil passou de 700 mil para 830 mil entre 2010 e 

2015, com 15 mil mortes por ano. O Brasil sozinho conta com mais de 40% das novas infecções de 

AIDS na América Latina. Destacam-se importantes avanços na região no que se refere à 

contaminação de crianças, com uma queda em apenas cinco anos, mas em adultos o alerta é para 

um aumento de casos, atingindo um total de 91 mil novas infecções por ano. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade, sendo pontes entre o desejo e a 

realidade. Foi a partir desse desejo, embasado pela problemática social que envolve hoje a 

realidade dos índices preocupantes de jovens na faixa etária entre 18 a 29 anos contaminados pela 

AIDS em nossa região, que o Colégio Sólido despertou para a escolha da instituição beneficiada pelo 

Projeto deste ano, sendo ela o GRAPPA – Grupo de apoio à prevenção e aos portadores de AIDS. 

 

Assim, torna-se possível levar informação ao estudante de maneira dinâmica e real, através dos 

profissionais especializados e também dos depoimentos de convidados infectados pelo vírus, 

trazendo um pouco dessa realidade que tanto preocupa em na região e permitindo desse modo, 

que a educação comece a transpor os muros da escola para, dentro da sua proposta educativa, 

formá-los como pessoa para além da bagagem conteudísta. 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GERAL 

 

Objetivo Geral 

Possibilitar que os estudantes se informem sobre a realidade da AIDS e suas consequências.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Levar informações aos estudantes sobre a AIDS e seus riscos contextualizando dados 

regionais; 

 Trabalhar com esses estudantes tendo como objetivo o caráter preventivo a doença, 

proporcionando reflexões através da fala não somente dos profissionais, mas também dos 

relatos de jovens portadores da doença, o que os permitirão ter ainda mais contato com 

essa realidade; 

 Contribuir com a instituição assistida através de doações direcionadas às necessidades mais 

imediatas. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Estudantes do Ensino Médio do Colégio Sólido. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Para se inscrever no Projeto Social, o estudante deverá seguir os seguintes passos abaixo: 

 

 Entrega da Declaração da Igreja (com carimbo do responsável e CNPJ da instituição) 

juntamente com o comprovante de inscrição até o dia 20/06 no Setor Pedagógico.  

            Unidade São José: Anne;  

            Unidade Santa Maria: Isabel;  

            Unidade Avenida: Francyanne; 

 Entrega de doações (um quilo de alimento não perecível) até o dia 20/06.  



Caso o aluno tenha interesse em realizar a doação em quantidade maior, o mesmo tem 

liberdade para isso. 

Unidade São José: deverão ser destinadas à Kalilly na biblioteca; 

Unidade Avenida: Fabiane no Setor Financeiro; 

Unidade Santa Maria: Isabel. 

 Entrega do trabalho escrito no Setor Pedagógico até o dia 11/08. Unidade São José: 

Anne/Unidade Avenida: Francyanne/Unidade Santa Maria: Isabel. 

 

5.2 Trabalho Escrito 

 

O trabalho escrito deverá conter o mínimo de seis páginas e máximo de nove e estar em 

conformidade com os itens abaixo: 

 

5.2.1 Histórico da AIDS no Brasil; 

5.2.2 AIDS na região do norte de Minas na faixa etária de 18 a 24 anos; 

5.2.3 Tratamento da doença; 

5.2.4 Histórico da Instituição Beneficiada – GRAPPA. 

5.2.5 Relato sobre a execução do Projeto Social com os assistidos pelo GRAPPA e palestrantes 

contendo: 

 Breve descrição dos resultados obtidos. 

 Conclusão: Relatar a percepção da realização do Projeto em relação à instituição e a seus 

assistidos, tendo como base o conteúdo pesquisado. 

 

 7. AVALIAÇÃO  

 

  O projeto será avaliado de acordo com as seguintes etapas:  

 

 Apresentação na data, em conformidade com as normas de boa conduta, respeito e 

educação. 

 Qualidade do trabalho escrito; 

 Cumprimento dos prazos. 



 

Nota: A pontuação (2,0 pontos extras) será atribuída somente ao aluno que cumprir todas as 

etapas do Projeto. Desse modo, não haverá avaliação parcial, quando o aluno cumprir apenas parte 

dele. 

 

 

8. INVESTIMENTOS  

 

Assim como na Quadrilha, caberá ao aluno realizar a sua inscrição na Unidade Avenida no setor 

financeiro, na Unidade São José na biblioteca e na Unidade Santa Maria Isabel conforme os 

seguintes prazos: 

Do dia 05/06/2017 até o dia 13/06/2017 - R$ 30,00 (trinta reais) 

Do dia 14/06/2016 até o dia 20/06/2017 - R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

9. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Data: Será realizado entre os dias 26/06 a 29/06; 

Horário: Horário de aulas conforme convocação 

Endereço: Colégio Sólido 

 

Nota: Importante que o aluno não falte às aulas nesse período, pois a execução acontecerá em 

datas a serem definidas nesse prazo e a presença é parte da pontuação distribuída.  

 

Montes Claros, 01/06/2017 

 

 

 


