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4. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 Maio a Dezembro de 2020.  

 

5. OBJETIVO 

Contribuir para a mitigação dos impactos sociais causados pela pandemia do novo 

coronavírus, estabelecendo estratégias em articulação com a rede intersetorial do território, 

voltadas à prevenção do contágio e propagação da infeção e voltadas às seguranças de 

convívio, alimentar e de acolhida.  

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Facilitar, através de informações e encaminhamentos o acesso das famílias à 

serviços, programas e projetos oferecidos à população em âmbito municipal, 

estadual e federal, na conjuntura da pandemia do novo coronavírus contribuindo 

com a rede socioassistencial do município para a garantia de efetivação das políticas 

públicas e benefícios emergenciais voltadas à população vulnerável; 

● Manter contato permanente com o público atendido através de ligações telefônicas, 

aplicativos de mensagens, e redes sociais, e acompanhar as famílias buscando 

identificar situações de violência familiar, discriminação, preconceito e ou outras 

situações de desproteção agravadas com isolamento social, e, quando necessário, 

intervir em articulação com o CRAS e ou UBS.    

● Criação da campanha “Conexão Convivência” visando a manutenção e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, apoiando as famílias e 

indivíduos durante o período de isolamento social, através da disponibilização de 

atividades remotas e impressas, considerando os diferentes ciclos de vida e 

promovendo a interação virtual entre as famílias e usuários do serviço.  

● Mediar o recebimento e distribuição de doações  e mobilizar campanhas de 

arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza que 

possam contribuir para a segurança alimentar das famílias e viabilizar o acesso à 

produtos ligados à prevenção ao contágio com o novo coronavírus. 
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● Assegurar espaços de referência em assistência às famílias e usuários, garantindo, 

quando estritamente necessário, a acolhida e o atendimento presencial, através de 

agendamento prévio, garantindo à todos o direito à informação, orientação e 

encaminhamentos necessários, em especial aqueles que não possuem outros meios 

de acesso; 

● Confeccionar e distribuir máscaras de proteção, contribuindo no fortalecimento da 

função protetiva da família e comunidade, orientando sobre a necessidade do 

isolamento social e demais formas de prevenção que implicam na criação do senso 

de responsabilidade coletiva no combate à pandemia. 

● Contribuir com a segurança alimentar das famílias atendidas, por meio da aquisição 

e entrega de kits de alimentos.  

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente o mundo está em alerta: uma situação inédita para muitos vem ganhando 

espaço nos noticiários e nas conversas cotidianas da população. A doença, denominada 

COVID-19, apresenta-se como uma infecção branda ou assintomática, podendo também 

desencadear pneumonia, insuficiência respiratória e até a morte. Instaurou-se inicialmente 

na China no fim do ano de 2019, mas em poucos meses já há registros em todo o mundo, 

com um número significativo de mortes ou longas permanências em hospitais. A doença 

deixou de ser uma questão local e passou a ser declarada pela OMS - Organização Mundial 

da Saúde - como uma pandemia. 

Países acometidos mais rapidamente pelo vírus observaram sua população  contrair e 

disseminar a infecção de maneira súbita e preocupante, cientistas e todo o sistema de 

saúde foram pegos de surpresa, sem tempo hábil para preparar hospitais e a população 

para o que viria pela frente. Outra parte do mundo pôde se preparar, e de maneira rápida e 

experimental, conseguiram abrandar os impactos. Hábitos de higiene foram intensificados, 

novos equipamentos para hospitais foram adquiridos, equipamentos de proteção individual 
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como máscaras e álcool estão cada vez mais presentes na vida da população mundial, e a 

principal regra de evitar aglomerações passou a ser pré requisito na rotina de todos.  

O início do contágio do COVID-19 no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, desde 

então, inúmeros casos vem sendo registrados, causando internações e mortes. O país, desta 

forma, a exemplo dos outros, adotou inúmeros procedimentos para que a população 

pudesse conter a rápida propagação do vírus e consequentemente a superlotação de 

hospitais, pois sem uma vacina para combate ou remédio efetivo para o tratamento, 

pacientes, familiares e amigos sofrem com a severidade da doença.  

De acordo com o ministério da saúde a transmissão acontece de uma pessoa doente para 

outra ou por contato próximo por meio de: Toque do aperto de mão; Gotículas de saliva; 

Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

Desta forma, as recomendações de prevenção ao COVID-19 são as seguintes: Lavar com 

frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com 

álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com a parte 

interna do antebraço, e não com as mãos. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 

lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Manter uma distância mínima de 

cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evitar abraços, beijos e 

apertos de mãos. Higienizar com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não 

compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Manter os 

ambientes limpos e bem ventilados. Evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, 

teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, ficar em casa. Se estiver doente, 

evitar contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, 

permanecendo em casa até melhorar. Dormir bem e ter uma alimentação saudável. Utilizar 

máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Diante das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, 

hábitos incomuns a vida de muitos brasileiros necessitaram ser implementados para a 

prevenção e propagação da doença, dentre eles, a recomendação de isolamento social.   

Esta é a medida mais impactante,  mas também a que mais está surtindo efeito para a 

diminuição dos agravos, claramente tem sido um  desafio diário permanecer em casa. 

Escolas, Centros de Convivência, igrejas, shoppings e outras dezenas de lugares estão com 

suas portas fechadas.  

Esta situação tem desafiado também equipamentos e profissionais da área da educação, 

saúde e assistência social, o acesso à educação e à alimentação ficou prejudicado pela 

impossibilidade de ocupação destes espaços. As famílias precisaram se adaptar à nova 

realidade de forma imediata, seus filhos e netos  passaram a permanecer em casa e a 

consumir mais alimentos, ampliando a insegurança alimentar de diferentes grupos etários;  

Pessoas que realizavam qualquer tipo de trabalho informal também se prejudicaram devido 

à insegurança e instabilidade laboral; a educação pública está aos poucos se adequando e 

propondo estratégias de ensino on line.  

Todo este  novo cenário necessitou de ações estratégicas para proteger a população da 

infecção e assegurar a manutenção da rede socioassistencial.  

Processos de planejamento são necessários para lidar                                                    
com problemas, especialmente quando são complexos, o que pressupõe atuação 
de diferentes atores. Planeja-se para organizar a ação de coletivos, para estimar os 
recursos necessários, para projetar futuro e para desenvolver ações que permitam 
que esse futuro seja possível. O processo de planejamento pressupõe, portanto, 
reconhecer a relevância de problemas e assumir pactos para enfrentá-los, quem 
nomeia um problema e o analisa por meio de diagnósticos contextualizados e que 
consideram a conjuntura e o momento histórico, recoloca a questão na cena e 
aponta formas de superá-lo. Por isso planejar não é somente uma ação técnica, é 
essencialmente um ato político!! E, nessa conjuntura, expressa uma escolha de 
organizar, da melhor forma possível, os recursos existentes para ofertar a melhor 
atenção para mitigar os impactos desse desastre epidemiológico. Ressaltando que 
a ação da política pública se distingue da ação de voluntários, porque responde ao 
direito das pessoas não é um ato de vontade, é o empenho profissionalizado para 
executar uma responsabilidade atribuída. (GOMES;TORRES, SUAS NA PANDEMIA; 
PLANEJAMENTO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO.2020. Vira e Mexe 
Desenvolvimento de Equipes) 
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O Projeto Vida Padre Gailhac está inserido em uma comunidade periférica, oriunda de uma 

ocupação irregular sobre um manguezal, ocorrida à aproximadamente 30 anos. Desde 

então, a comunidade tem se desenvolvido em muitos aspectos mas vulnerabilidades 

relacinadas à insegurança de renda, insegurança alimentar, exposição à violência, ocupação 

informal, ainda são uma realidade presente.  

Todas as famílias atendidas pela unidade são cadastradas e acompanhadas pelo CRAS e pelo 

serviço social da instituição, sendo, em sua maior parte, famílias numerosas que vivem em 

moradias precárias e com poucos cômodos, dificultando assim a efetivação do isolamento 

social indicado neste momento. O ideal de que a residência é um local seguro pode não ser 

uma máxima entre o público atendido, tanto por questões de saúde relacionadas à 

aglomeração em pequenos espaços, quanto questões relacionadas ao convívio familiar que 

se intensificam neste momento.  

Percebe-se ainda que na comunidade não há um consenso sobre a importância da 

obediência às orientações preventivas neste momento, o que leva à várias situações que 

implicam no risco eminente de contágio e disseminação da doença, como comércios não 

essenciais abertos, campeonatos de pipa e a realização de bailes e festas. 

Sabe-se que, o contágio com a COVID-19 tem uma dinâmica própria, que acontece das 

regiões mais centrais e caminham em direção às áreas periféricas. Há uma grande 

preocupação com os impactos que podem ser gerados nas comunidades, que possuem 

especificidades que dizem respeito à modo de convívio, realidade socioeconômica e acesso 

à saúde.   

Frente à isso, e em obediência às normativas estaduais e municipais, o atendimento 

presencial às 205 crianças e adolescentes, ofertado diariamente pela instituição, está 

suspenso desde o dia 19 de março. A unidade tem se adaptado à nova realidade, e traça 

neste Plano de Trabalho, perspectivas para a manutenção da assistência ofertada pela 

instituição, à 166 famílias, meio às situações adversas por que passamos.   
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7. METODOLOGIA 

A fim de atender às demandas emergenciais em saúde e assistência social, advindas das 

inseguranças decorrentes da pandemia, foram publicadas portarias e resoluções para 

orientar a execução dos serviços.  

Em obediência às pela portaria Nº 054/2020 (SNAS- Ministério da Cidadania) e pelas 

portarias municipais Nº 004/2020; 005/2020;006/2020; pelo decreto 5887/2020, bem como 

nota  técnica conjunta 002/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município 

de Serra, o Projeto Vida Padre Gailhac atuará de modo a colaborar no que tange às 

orientações  supracitadas, reafirmando o compromisso em defesa da vida, a fim de 

minimizar os impactos na saúde e  vulnerabilidade socioassistenciais agravadas pela 

pandemia. 

Torres e Gomes(2020) fazem o resgate de que as ações do SUAS , conforme prevê a Lei 

Orgânica de Assistência Social (Lei 11.432/2011) , somam-se as intervenções necessárias 

para fortalecer e ampliar vínculos territoriais, de vizinhança, com familiares e com serviços 

públicos e ainda , as medidas para assegurar acolhimento a pessoas, em sofrimento 

decorrente da vivência da desigualdade.  Ressalta-se, desta forma,  que a atuação em rede e 

a parceria dos órgãos governamentais são de suma importância para o fortalecimento das 

ações, que tem como foco orientar, acolher, encaminhar e disponibilizar suprimentos 

emergenciais às famílias acometidas por esta realidade, estruturando estratégias e ações.  

As ações da unidade serão executadas com as devidas medidas de proteção e utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI) conforme preconiza a OMS, como forma de 

proteger colaboradores e a comunidade em geral, a saber: disponibilização de álcool em gel 

para os colaboradores e famílias para acessar a instituição; desinfecção de equipamentos de 

trabalho, computadores e outros acessórios utilizados pela equipe e pela comunidade; uso 

de máscaras; distanciamento de, no mínimo, 2 metros ao comunicar-se pessoalmente; 

agendamento no atendimento presencial às famílias a fim de evitar aglomerações; incentivo 

de lavagem das mãos ou uso de álcool durante todo o período de trabalho e atendimento às 

famílias e comunidade; flexibilidade dos dias e horários trabalhados a fim de evitar 
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aglomeração em horários de pico nas ruas ou no transporte público; trabalho via home 

office de forma que este ocorra sem prejuízos e sobrecarga dos trabalhadores, 

salvaguardados os horários de descanso , almoço  e carga horária do trabalhador.  

O planejamento das atividades acontecerá semanalmente, e será realizado pela equipe de 

educadores e equipe técnica, que atuará presencialmente na unidade e de forma remota na 

construção dos conteúdos. Estas ações compreendem à uma gama de metodologias e 

estratégias de comunicação que serão implantadas pela unidade. Entre elas: Folders e 

cartazes informativos, vídeos educativos de prevenção, saúde e alimentação, sugestão e 

oferta de atividades recreativas e esportivas através de vídeos e/ou entrega de atividades 

físicas, mensagens reflexivas e de apoio socioemocional visando abrandar a angústia e a 

ansiedade decorrentes do isolamento, atividades interativas e que estimulem a 

comunicação bilateral, dentre outras. 

Além de atividades produzidas pela equipe,  a instituição poderá adquirir itens de suporte às 

atividades sociopedagógicas, que possam apresentar um diferencial atrativo, visando 

ampliação dos impactos sociais previstos neste Plano de Trabalho. De maneira criativa, 

pretende-se inovar na proposta de atividades que estimulem a convivência familiar sadia e 

harmoniosa através de desafios que levem ao fortalecimento das relações afetivas e de 

cuidado mútuo. 

A unidade definirá frentes de trabalho no desenvolvimento de ações voltadas à atividades 

interativas, acompanhamento socioassistencial e promoção da segurança alimentar. 

A instituição buscará mobilizar os usuários e famílias através da campanha “CONEXÃO 

CONVIVÊNCIA”. Esta será uma campanha institucional que estruturará todas as ações 

interativas da unidade, virtuais ou não, buscando sensibilizar e mobilizar o público atendido 

para a  manutenção dos vínculos entre eles e com a unidade e transportar para dentro de 

casa conteúdos e atividades que se fazem relevantes para o momento. As ações estratégicas 

previstas nesta campanha estão descritas no item 7.1. 
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A campanha traz como lema, manter-se conectado mesmo que cada um em sua casa. Esta é 

a realidade que se instaura atualmente no mundo todo. Há, neste recorte específico das 

periferias das cidades, aqui especifica-se o território de atuação a que se refere este plano 

de trabalho, a dificuldade de manter-se protegido dentro de casa por falta de acesso à 

informações e conteúdos interativos que incluam de forma acolhedora as crianças e 

adolescentes e atendam às suas necessidades e expectativas. 

As atividades propostas, serão direcionadas para a promoção da interação e convivência, 

estimulando o diálogo virtual de maneira a favorecer a interação nos meios intrafamiliares, 

comunitários e entre os usuários e instituição. A equipe tem se adaptado à nova realidade e 

modo de preparar e propor as atividades, e buscando no retorno dado pelos, agora 

“CONECTADOS”, usuários do serviço, a adequação diária dos conteúdos e métodos. 

 
Cartaz da campanha: Conexão Convivência 

 
 

Para fins de análise de conjuntura, a unidade realizará contato direto com as famílias, 

realizado pela equipe técnica, através de ligações telefônicas e aplicativos de mensagem,  e 

serão adotadas metodologias de pesquisa, de fácil acesso e entendimento, que buscarão 

identificar, no público atendido, as principais vulnerabilidades e quantificar os impactos 
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decorrentes da pandemia no território em questão, e avaliar a necessidade de 

encaminhamentos e providências emergenciais.   

Os canais de acesso às informações e atividades digitais promovidas pela unidade durante 

este período serão a  página da Instituição no Facebook, o perfil no Instagram, @pvpg.serra 

e o aplicativo de mensagens Whats app, em  contato direto com as famílias.  

A equipe de colaboradores estará disponível para atuar no enfrentamento aos efeitos  a 

pandemia através de prestação de serviço em outros equipamentos municipais, respeitadas 

as suas funções específicas, conforme a portaria nº 54/2020 (CNAS - Ministério da 

Cidadania) e junto à Secretaria Municipal de Assistência Social – nota técnica conjunta 

002/2020; portarias SEMAS 006/2020 e 004/2020;  

 

7.1 - AÇÕES E OBJETIVOS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS OBJETIVOS E METAS 

Suspensão das atividades, conforme artigo 

1º da portaria SEMAS nº004/2020 

Evitar aglomerações e possível 

contaminação das crianças, adolescentes e 

profissionais com o novo coronavírus. 

Aquisição e Distribuição de Kit de Alimentos 

– adquiridos com recurso via parceria 

municipal 010, conforme autoriza a portaria 

SEMAS 004/2020  

Promover o auxílio emergencial às famílias 

e adolescentes no que tange a segurança 

alimentar e nutricional. 

Mobilizar parcerias para a arrecadação e 

distribuição de doações. 

 

Garantir o acesso das famílias aos insumos 

fundamentais de prevenção e 

enfrentamento dos efeitos da pandemia e 

manter ativa as parcerias efetivadas pela 
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unidade. 

Criação de redes sociais  Inovar práticas de acesso e comunicação 

com as famílias, tornando este processo 

mais ágil, seguro e acessível. 

Criação e divulgação de conteúdo digital, 

com informações preventivas à pandemia. 

Manter as famílias, crianças e adolescentes 

e comunidade, informadas quanto às ações 

promovidas pelo serviço e ações municipais 

de enfrentamento à pandemia.  

Realização de contato telefônico através de 

ligações e aplicativos de mensagem; 

Manter contato permanente com o público 

atendido buscando identificar situações de 

violência familiar, discriminação, 

preconceito e ou outras situações de 

desproteção social agravadas com 

isolamento social.   

Quando necessário, intervir em articulação 

com o CRAS, UBS, e demais atores do 

Sistema de Garantia de Direitos. 

Manter constante articulação com a rede 

intersetorial, na efetivação de direitos e 

mitigação dos impactos da pandemia. 

Disponibilização do laboratório de 

informática, mediante agendamento 

prévio, para acessibilidade digital à 

comunidade, principalmente no acesso à 

benefícios municipais e federais, com o 

apoio de profissionais. 

Proporcionar suporte técnico à membros 

da comunidade para o acesso à benefícios 

emergenciais e à informação de modo 

geral. 

Disposição da equipe para 

atendimento/orientações presenciais 

Proporcionar suporte às 

famílias/comunidade, mantendo o vínculo e 
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emergenciais às famílias e comunidade, em 

dias e horários pré determinados.  

a referência técnica e de acolhimento da 

unidade. 

Entrega à comunidade de 

informativos/panfletos de orientações para 

a prevenção da COVID- 19. 

Atuar, em parceria com o município e 

demais autoridades de saúde na realização 

de ações preventivas ao vírus, através de 

acesso à informação. 

Disponibilização de links via whatsApp,  

Instagram, e Facebook, de atividades e 

jogos lúdico-educativos para crianças e 

adolescentes e entrega de material 

impresso àqueles que não tiverem acesso à 

redes sociais; 

Contribuir com as famílias, viabilizando o 

acesso à informação e incentivando à 

manutenção do distanciamento social. 

Elaborar ações estratégicas e campanhas 

digitais de mobilização social voltadas ao 

público atendido, estimulando a interação e 

troca de saberes e informações. 

Manter o vínculo com os usuários do 

serviço envolvendo-os em atividades que 

tornem dinâmica e atrativa a troca de 

informações e promover autoestima e a 

participação protagonista nas ações 

colaborativas no combate à pandemia. 

Produção e entrega de máscaras de 

proteção, principalmente para famílias com 

membros dentro do grupo de risco;  

Contribuir no acesso a insumos, por parte 

das famílias atendidas pela unidade, que 

visem a proteção e prevenção ao contágio 

com o COVID- 19.  

Identificar, através de contato telefônico ou 

presencial, famílias e indivíduos em 

situação emergencial de desproteção 

agravadas pela pandemia, e encaminhá-los 

Encaminhamento e orientação às famílias e 

indivíduos em situação de desproteção, 

estimulando o caráter intersetorial das 

ações emergenciais frente à pandemia, e a 
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ao CRAS e demais órgãos competentes. relevância disso para a garantia de direitos. 

Ampliar a articulação com o CRAS 

colaborando com as famílias no acesso aos 

benefícios eventuais das famílias não 

contempladas pelos canais remotos para 

atendimento. 

Tornar acessível às famílias benefícios que 

se fizerem necessários.  

 

8. - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento das ações acontecerá através de reuniões semanais de planejamento e 

avaliação, preenchimento diário de uma tabela de atividades, arquivamento por ordem 

cronológica de todos os materiais produzidos e disponibilizado aos usuários e através da 

elaboração dos relatórios bimestrais para prestação de contas. Estas metodologias estão 

descritas à seguir:  

Semanalmente a equipe de educadores se reunirá com a equipe técnica, de forma 

presencial ou virtual, para planejamento das ações da próxima semana, e avaliação das 

atividades realizadas durante a semana corrente. Este encontro pode acontecer mais de 

uma vez por semana, se considerada a necessidade de alterar qualquer projeto em curso. 

Na ocasião serão discutidos os conteúdos que serão disponibilizados aos usuários e famílias, 

a metodologia de cada atividade, as ferramentas que serão necessárias, e os resultados 

obtidos durante o processo. Deste modo, toda a equipe poderá responder de forma mais 

imediata às demandas apresentadas pela realidade.  

Diariamente, os profissionais preencherão um instrumento, que serve para o 

acompanhamento, por parte da equipe técnica, do trabalho desenvolvido em home office e 

presencialmente na instituição, assim será possível atuar no que tange à gestão de 

processos e de pessoas,  otimizando  os esforços e qualificando os resultados. 
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Arquivamento, em ordem cronológica, em plataforma on-line de todos os materiais 

produzidos pela equipe e disponibilizados às famílias e registro de todas as atividades 

remotas e presenciais realizadas para fim de sistematização do atendimento durante o 

período. 

Elaboração bimestral de relatório de atividades para a prestação de contas junto à PMS e 

SCCE - Sociedade Civil Casas de Educação. 

A avaliação e o monitoramento das ações podem indicar a necessidade de adequação das 

metodologias adotadas e, consequentemente, na alteração de estratégias aqui pactuadas. 

Reiteramos a nossa responsabilidade, quanto a constante comunicação com o poder público 

na tomada de toda e qualquer decisão que implique na alteração deste termo. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaca-se que, conforme afirmam Torres e Gomes (2020), a vivência deste desastre 

epidemiológico atingirá de formas e intensidades diferentes a cada pessoa ou grupo 

familiar. A situação de confinamento, distanciamento social e práticas de higiene 

evidenciam e intensificam situações já vivenciadas por estes e requer atenção permanente. 

Considera-se, neste contexto, a necessidade do planejamento de ações voltadas ao aqui 

denominado, “período pós pandemia”, que poderá exigir da instituição adequações 

sanitárias relacionadas à construção de novos parâmetros de higiene, desinfecção de 

espaços e equipamentos, distanciamento de mesas e assentos, alternância de dias de 

atendimento para cada grupo, entre outras recomendações indicadas pelas autoridades 

competentes, além da intensificação na atenção às demandas psicossociais apresentadas 

por indivíduos e famílias.  

Será necessário e prudente não banalizar e invisibilizar os impactos que, para muitos, 

podem ser de difícil superação, acarretando sua imersão nas várias expressões da questão 
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social. A forma de intervenção do SUAS necessitará ser permanente destacando práticas de 

orientação, acolhida, identificação de demandas e agrave de vulnerabilidades.  

Assume-se assim, junto ao poder público, a responsabilidade legal e social de atuar, frente 

aos impactos advindos desta crise, buscando abrandar, neste território, as incertezas e 

desafios iminentes neste período.  
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