
 

 

 

 

“As doenças implicam horizontes de nossa alma, fazendo-nos duplicar 

os valores que realmente importam e que antes pareciam inexistentes”. 

Ivan Teorilang 
 

 

 

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. 

  

O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no mundo: mais de 7 milhões 

de pessoas morrem anualmente da doença. Como a esperança de vida no planeta tem melhorado 

gradativamente, a incidência de câncer, estimada em 2002 em 11 milhões de casos novos, 

alcançará mais de 15 milhões em 2020.  

 

A explicação para este crescimento está na maior exposição dos indivíduos a fatores de risco 

cancerígenos. A redefinição dos padrões de vida, a partir da uniformização das condições de 

trabalho, nutrição e consumo desencadeada pelo processo global de industrialização, tem reflexos 

importantes no perfil epidemiológico das populações. As alterações demográficas, com redução das 

taxas de mortalidade e natalidade, indicam o prolongamento da expectativa de vida e o 

envelhecimento populacional, levando ao aumento da incidência de doenças crônico-

degenerativas, especialmente as cardiovasculares e o câncer.  

 

O câncer constitui, assim, problema de saúde pública para o mundo desenvolvido – e também para 

nações em desenvolvimento, nas quais a soma de casos novos diagnosticados a cada ano atinge 

50% do total observado nos cinco continentes, como registrou em 2002 a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS).  

 



 

 

 

 

No Brasil, a distribuição dos diferentes tipos de câncer sugere uma transição epidemiológica em 

andamento. Com o recente envelhecimento da população, que projeta o crescimento exponencial 

de idosos, é possível identificar um aumento expressivo na prevalência do câncer. Esta perspectiva 

deixa clara a necessidade de grande investimento na promoção de saúde, na busca da modificação 

dos padrões de exposição aos fatores de risco para o câncer. Ao mesmo tempo em que é nítido o 

aumento da prevalência de cânceres associados ao melhor nível socioeconômico – mama, próstata 

e cólon e reto –, simultaneamente, temos taxas de incidência elevadas de tumores geralmente 

associados à pobreza – colo do útero, pênis, estômago e cavidade oral. Esta distribuição 

certamente resulta de exposição diferenciada a fatores ambientais relacionados ao processo de 

industrialização, como agentes químicos, físicos e biológicos, e das condições de vida, que variam 

de intensidade em função das desigualdades sociais.  

 

Entretanto, se o diagnóstico da doença já não e fácil para quem possui recursos financeiros que os 

resguardam durante o tratamento, o mesmo torna-se ainda mais doloroso para as famílias em 

situações de vulnerabilidade social ao receberem o diagnóstico (muitas vezes tardio) e então, iniciar 

a maratona do tratamento que vai desde o deslocamento de suas cidades até a suplementação 

alimentar adequada e toda estrutura necessária a cada passo do tratamento. 

 

É nesse sentido que se faz necessária a sensibilização dos estudantes para que compreendam a 

realidade do aumento das incidências do câncer como um fator real em nossa sociedade, 

motivação principal para a escolha da instituição a ser beneficiada esse ano: Associação Presente 

de apoio a Pacientes com Câncer que se trata de uma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, que acolhe pacientes carentes em tratamento do câncer provenientes das cidades do 

norte de MG e sul da Bahia. Com sede própria em Montes Claros (MG), a instituição acolhe e dá 

assistência às pessoas carentes que procuram a cidade de Montes Claros para o tratamento do 

câncer e se mantém através de doações da comunidade.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade e foi a partir desse desejo, 

embasado pela problemática social que envolve hoje o contexto da população atingida pelo Câncer 

no Brasil, que o Colégio Sólido despertou para a escolha da instituição onde serão realizados os 

trabalhos referentes ao Projeto Social deste ano, sendo ela a Associação Presente de apoio a 

pacientes com Câncer de Montes Claros. 

 

Assim, torna-se possível realizar uma mediação entre o estudante e outras realidades sociais, 

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

social, atender a comunidade. 

 

 

       3. OBJETIVO GERAL 

 

Objetivo Geral 

 

Possibilitar a conscientização do estudante sobre a problemática que envolve não somente o 

Câncer, mas o seu todo o seu tratamento, em especial o público assistido pela Associação Presente 

de apoio a Pacientes com Câncer, sendo famílias de extrema vulnerabilidade social de modo que se 

possa resgatar seus saberes, experiência e vivências, minimizando o sofrimento e trazendo 

“alegria” à instituição através de ações que aproximem o aluno de formas mais concretas de 

participação social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Oportunizar ao aluno o conhecimento sobre o processo de tratamento do câncer, em 

especial em contextos sociais distintos dos seus; 

 Contribuir com a instituição assistida, promovendo um dia de atividades de lazer para o 

público assistido conforme o perfil que se apresenta e ainda o oferecendo doações 

conforme maiores necessidades da “casa”; 

 Promover a conscientização e despertar o senso crítico do aluno não somente com relação à 

doença e seu tratamento, mas também em se tratando das dificuldades enfrentadas por 

pessoas que compreendem essa realidade social.  

 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Alunos do Ensino Médio que, por orientação religiosa, não participarão do 9º Festival de Quadrilhas 

do Colégio Sólido. 

 

     5. METODOLOGIA 

 

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

 

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

juntamente com o comprovante de inscrição até o dia 08/06 no Setor Pedagógico de cada 

unidade.  

 

 Entrega de doações (leite em pó integral qualquer marca) até o dia 15/06.  

Mínimo: Uma lata ou saco de leite em pó/ Máximo: não existe quantidade máxima. 

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

Unidade Avenida: Fabianne no Setor de Compras; 

Unidade Santa Maria: Isabel. 



 

 

 

 

 Entrega do trabalho escrito no Setor Pedagógico até o dia 29/06.  

Unidade São José: Anne; 

Unidade Avenida: Flávia; 

Unidade Santa Maria: Isabel. 

 

5.2 Trabalho Escrito 

 

O trabalho escrito deverá conter o mínimo de cinco páginas e máximo de oito e estar em 

conformidade com os itens abaixo: 

 

5.2.1 Histórico da situação atual do Câncer no Brasil; 

5.2.2 Diagnóstico, tratamentos possíveis e prevenção; 

5.2.3 Principais dificultadores apresentados pelas famílias carentes no diagnóstico e tratamento 

da doença; 

5.2.4 Histórico da Instituição Beneficiada – Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer; 

5.2.5 Relato sobre a execução do Projeto Social contendo: 

 

 Breve descrição dos resultados obtidos; 

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

assistidos, tendo como base o conteúdo pesquisado. 

 

 

  6. AVALIAÇÃO  

 

O projeto será avaliado de acordo com as seguintes etapas:  

 

 Organização da equipe e envolvimento dos membros; 

  Apresentação e qualidade do trabalho escrito; 

  Cumprimento dos prazos; 

 Apresentação na instituição em conformidade com as normas de boa conduta e educação. 



 

 

 

 

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. 

 

 

  7. INVESTIMENTOS  

 

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

financeiro, na Unidade São José na biblioteca com Kalilly e na Unidade Santa Maria com Isabel 

conforme os seguintes prazos: 

 

Do dia 15/05/2018 até o dia 25/05/2018 - R$ 30,00 (trinta reais) 

Do dia 26/05/2018 até o dia 08/06/2018 - R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 

 8. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Data: 21 de junho 

Horário: 14h00 às 16h00 

Endereço: Rua Mangueira, 242, Canelas, Montes Claros – MG. 

 

 

 

Montes Claros, 14 de maio de 2018 


