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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO BIMESTRAL 2020                             

 

          

        1. Informações gerais 

1.1 PROJETO 1.2 TERMO DE 

COLABORAÇÃO 
1.3 

PARCELA 
1.4 PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 

Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto Vida 
Padre Gailhac 

010/2019 3  MAIO/JUNHO 

 

1.5 COORDENADOR RESPONSÁVEL 1.6 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO COORDENADOR 

Mirella dos Santos Bastos Del Piero pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br 
 

1.7 TÉCNICO DE REFERÊNCIA 1.8 REGISTRO DO CONSELHO DE 

CLASSE 

Aline dos Santos Duarte CRESS 5488 – 17ª Região 
 

1.9 ENDEREÇO DO SERVIÇO 1.9.1 TELEFONE 

Rua Alcobaça, s/ nº - Jardim Carapina, Serra – ES 

Cep: 29.161-717 

 

(27) 3328 2884 

1.9.2 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO 

PROJETO 

pv@redesagradovitoria.com.br 

 

        

      2. Informações do objeto pactuado 

2.1 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO À 195 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 
A 15 ANOS. 
2.2 NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Proteção Social Básica 
2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO CNAS 109/2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ENTRE 06 A 15 ANOS 

 
         

        3. Território de referência         

IDENTIFICAÇÃO DO CRAS 

CRAS – Jardim Carapina 
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       4. Recursos humanos (conforme previstos no Plano de Trabalho) 

 

 
Cargos pactuados Nome do funcionário CH 

Semanal 
TURNO DE 
TRABALHO * 

Data de 
Admissão 

Data de 
Desligamento 

Educador – Artes Cênicas 
Recurso Parceria 
10/2019 

André Loureiro de 
Araújo 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16h30 

10/06/2019 Ativo 

Assistente Social 
Recurso Parceria 10/2019 

Aline dos Santos 
Duarte 

30 Horas Terça à Sexta 
8h às 16h30h 

12/05/2014 Ativo 

Educador – Artes  
Recurso próprio SCCE 

Carmem da Penha 
Dias 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16h30 

02/05/1996 Ativo* 

Cozinheira 
Recurso próprio SCCE 

Eni José da Silva 44 Horas Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

20/11/2018 Ativo* 

Cozinheira 
Recurso próprio SCCE 

Fernanda Assis 
Delogo 

44 Horas Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

04/10/2011 Ativo* 

Educador - Música 
Recurso próprio SCCE 

Huan Endlich 
Pignaton 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

23/04/2012 Ativo* 

Auxiliar de limpeza 
Recurso próprio SCCE 

Ivanete Nunes 
Pereira 

44 Horas Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

04/01/2010 Ativo* 

Auxiliar de limpeza 
Recurso Parceria 10/2019 

Ivanilde Delogo 
Guerra 

44 Horas Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

06/01/2014 Ativo 

Auxil. Administrativo 
Recurso próprio SCCE 

Lananarda Scardua 20 Horas 12h30min às 
16:30h 

01/09/2014 Ativo 

Educadora – Grupo de 
Convivência 
Recurso próprio SCCE 

Mariana de Oliveira 
Nascimento 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

20/03/2017 29/01/2020 

Educadora – Grupo de 
Convivência 
Recurso próprio SCCE 

Milena Herzog 
Peruch  
 

40 horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/02/2020 Ativo* 

Coordenadora de Projeto 
Social 
Recurso Parceria 10/2019 

Mirella dos S. 
Bastos Del Piero 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

01/06/2009 Ativo 

Educador – Esporte 
Recurso próprio SCCE 

Rafael Pereira 
Basílio  

32 Horas Segunda à quinta 
07h30 às 16:30h 

04/01/2018 Ativo* 

Educadora – Grupo de 
Convivência  
Recurso Parceria 10/2019 

Rieme Craveiro 
Malek 
 

40 horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/02/2020 Ativo 

Técnico informática 
Recurso Parceria 10/2019 

Rômulo Teixeira 
Correa 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

09/08/2017 Ativo 

Educadora – Grupo de 
Convivência Recurso próprio 
SCCE 

Tágua Andreosi de 
Moraes 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

05/11/2018 Ativo* 

Psicóloga  
Recurso Parceria 10/2019 

Veronica Stefania 
Alves de Oliveira 
 

24 
horas 

Segunda, quarta e 
sexta  
7h30 às 16h30 

02/03/2020 Ativo 

Coordenador de Atividade 
Recurso Parceria 10/2019 

Wellington 
Fernandes de Souza 

40 Horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/03/2014 Ativo 

 

*Considerando o disposto nos artigos 6º a 10º, da Medida Provisória n.º 927, de 22 de março de 2020, que 
regulamenta a concessão de férias e a suspensão do contrato de trabalho no período de calamidade pública, os 
profissionais que constam como ATIVO, marcados com um asterisco, são pagos com o recurso próprio da OSC e  
tiveram o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, a partir do dia 01 de junho de 2020. 
 

   

5. Meta pactuada 195 total de participantes atendidos no ano 
Meta pactuada  Total de participantes 

195 204 
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6. Participantes inseridos no serviço no ano de 2020 
 Participantes inseridos no serviço em 2020 

25 
 

 

7. Procedência dos encaminhamentos 
Tipo Quantidade 

Espontânea  0 
CRAS 204 

CREAS 0 
Serviço Especializado de Abordagem Social 0 

Outros serviços da rede socioassistencial 0 
Serviços da rede intersetorial 0 

Sistema de Garantias de Direitos C/A 0 
Outros  0 
Total 204 

Nota¹: a soma deverá ser igual ao total de atendidos da tabela 5 – coluna 2. 
Nota²: outros - informar quais serviços/órgãos realizaram o encaminhamento e qual o procedimento adotado 

 
 

Procedimento adotado 

 

A OSC atendendo ao fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento recebe 
encaminhamentos vindouros do CRAS e demais atores da rede socioassistencial/SGD do 
município. As famílias que buscam o serviço de forma espontânea são orientadas a acessar o 
CRAS do território para cadastro, referenciamento e encaminhamento. 
 

 

 

8. Caracterização do público atendido 
Caracterização dos participantes Código 

Prioritário 

Quantidade 

Não se enquadra em nenhum perfil abaixo. 0 126 
Em situação de isolamento.  01 00 

Em situação de trabalho infantil 02 05 
Vivência de violência e/ou negligência 03 55 

Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos 04 08 
Em situação de acolhimento 05 00 

Em cumprimento de MSE em meio aberto 06 00 
Egressos de medidas socioeducativas 07 00 

Situações de abuso e/ou exploração sexual 08 01 
Com medidas de proteção do ECA, conforme Art. 101. 09 04 

Em situação de rua 10 00 
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 11 10 
Total* 209 
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*Existem situações em que a criança/adolescente está identificada com mais de 1 tipo de caracterização de 

prioridade, desta forma, o total pode não ser igual ao número de atendidos. 
 

 

9. Perfil dos participantes 
 

✔ Sexo por faixa etária 
 

Sexo Faixa etária  

6 a 14 anos 15 a 17 anos 13 a 18 anos 

 (Adolescente em Ação) 

Masculino 109 00  

Feminino 95 00  

Subtotal 00 00  

Total* 204 
 

 

✔ Escolaridade 
 

Sexo Nível de escolaridade 
Analfabeto Ensino fundamental  Ensino médio Fora da 

Escola 

Evadidos 

Completo Incompleto Completo Incompleto 

M   109     

F   95     

SubTotal   204     

Total* 204 
 

 

10. Bairros de procedência  
Bairro Quantidade 

Jardim Carapina 201 

Boa Vista  02 

Manoel Plaza 01 

Não informado 00 
Total  204 
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11. Atividades e ações realizadas pela equipe de referência do Serviço 
Atividades/ações Quantidade 

Atendimento particularizado realizado com o participante 00 

Atendimento particularizado realizado com famílias dos participantes 163 

Grupos/Encontros realizados pela OSC com os participantes 00 

Grupos realizados com as famílias dos participantes 00 

Visitas domiciliares realizadas exclusivamente pela equipe do serviço 00 

Visitas domiciliares realizadas conjuntamente com equipe do CRAS 00 

Visitas institucionais / rede de serviços socioassistencial 00 

Visita institucional / rede de serviço intersetorial 00 

Participação em reuniões de rede socioassistencial do território 00 

Participação em ações de articulação com outras políticas públicas setoriais 01 

Participação nas capacitações e reuniões de monitoramento e assessoramento técnico 

promovido pela coordenação geral do SCFV/Semas 
00 

Mapeamento das principais vulnerabilidades relacionais identificadas nos 

participantes 
00 

Ações socioeducativas desenvolvidas a partir das temáticas dos Eixos, no espaço do 

serviço 
00 

 

Ações socioeducativas desenvolvidas a partir das temáticas dos Eixos, em outros 

espaços (escolas, parques, unidade de saúde, outros) 
00 

Outras  

Total  164 

*Considera-se como atendimento particularizado com as famílias dos usuários, o instrumento de Percepção 
Familiar aplicado às famílias, com o intuito de identificar as principais vulnerabilidades, agravadas ou não pela 
pandemia da COVID-19. 
 
 
 

12. Ano de inserção dos participantes no Serviço 
Anterior a 2016 Ano 2016 

 
Ano 2017 

 
Ano 2018 

 
Ano 2019 Ano 2020 

 
Total 

 

29 19 38 54 39 25 204 

 

 

 

 

13. Cadastro Único e Benefícios Assistenciais 
Benefícios assistenciais Quantidade 

Famílias inscritas no Cadúnico. 166 

Famílias beneficiárias do PBF. 111 

Famílias beneficiárias do Programa Municipal de Complementação de Renda. 03 

Participantes beneficiários do BPC - pessoa com deficiência. 05 

Total 285 

*Existem famílias que tem mais de uma criança/adolescente inserida no Serviço, portanto o número de famílias pode 

ser menor que o número de usuários.  
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14. Desligamento do SCFV 
Motivo do desligamento Quantidade 

Superação da situação de vulnerabilidade 00 

Maioridade 00 

Mudança de endereço 00 

Mudança de município 00 

Evasão 00 

Solicitação de desvinculação por parte do usuário 00 

Outros 00 

Total 00 

* Existem casos de desligamentos com mais de uma justificativa, portanto a soma final pode ser  superior aos números de 
desligamentos realizados. 
 
 

15. Demanda reprimida 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

99 96 91 91 91 91       
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16. Metas pactuadas 

 
Meta pactuada 

Parc
ela 

Descrição das 
atividades  
Realizadas 

Quantid
ade  

Efetivad
a 

Quantida
de 

pactuada 

Medição 
do 

indicador 

Impacto/resultados 
do benefício social 

obtido 

Justificativ
a quanto 
ao não 

cumprime
nto da 

meta ou 
ações no 

planejame
nto do 

percurso 
(caso 

necessário
) 

1.Organizar e 
manter 100% 
dos 14 grupos 
organizados de 
crianças e 
adolescentes 
por faixa etária 
específica;  

JAN/ 

FEV 

Organização e 
manutenção de 14 

grupos de 
convivência grupal, 
com a execução de 

intervenções 
socioassitenciais 

planejadas visando 
o estímulo à 

Convivência social, 
Direito de ser e 

Participação Social. 

 

Jan 

12 

 

Fev 

14 

14 

Jan 

85,7% 

 

Fev 

100% 

Grupos ofertados 
enquanto 
instrumento de 
fortalecimento de 
vínculos; 

 

Durante o 
mês de 
janeiro, 
não foi 
possível a 
manutenç
ão dos 14 
grupos, 
visto que a 
osc 
passava 
pelo 
processo 
de 
contrataçã
o de 02 
novas 
educadora
s. Neste 
período 
agrupamo
s as 
crianças 
de 06, 07 e 
08 anos , 
formando 
assim 12 
grupos.  

No mês de 
fevereiro, 
formaliza
mos as 
contrataçõ
es e 
garantimo
s o alcance 
de 100% 
da meta 
pactuada. 

MAR
/ 

ABR 

Organização e 
manutenção de 14 

grupos de 
convivência grupal, 
com a execução de 

intervenções 
socioassitenciais 

MARÇO 

14 

 

ABRIL 

0 

14 

MARÇO 

100% 

 

ABRIL 

0% 

O 
organizaçã
o dos 
grupos  e o 
atendimen
to 
presencial 
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planejadas visando 
o estímulo à 

Convivência social, 
Direito de ser e 

Participação Social. 

 

às crianças 
e 
adolescent
es do 
Projeto 
Vida Padre 
Gailhac 
foram 
suspensos 
no dia 17 
de março, 
por conta 
das 
medidas 
preventiva
s 
relacionad
as à 
COVID-19. 
Com isso  a 
meta 
prevista 
não pode 
ser 
cumprida 
durante a 
segunda 
quinzena 
do mês de 
março e 
durante o 
mês de 
abril. 

MAI/ 

JUN 

 

- 
0 14 0% 

A 
organizaçã
o dos 
grupos  e o 
atendimen
to 
presencial 
às crianças 
e 
adolescent
es do 
Projeto 
Vida Padre 
Gailhac 
foram 
suspensos 
no dia 17 
de março, 
por conta 
das 
medidas 
preventiva
s 
relacionad
as à 
COVID-19. 
Com isso  a 



                                                                                  

9 

 

meta 
prevista 
não pode 
ser 
cumprida 
durante os 
meses de 
maio e 
junho. 

JUL/ 

AGO 

 

 
    

SET/ 

OUT 

 

 
    

NOV
/ 

DEZ 

 

 
    

2.Inserir e 
manter 25% da 
meta pactuada 
com 
atendimento ao 
público 
prioritário 
devidamente 
encaminhado 
pelo CRAS, 
CREAS e 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos; 

 

JAN/ 

FEV 

 

Inserção e 
manutenção do 
público prioritário 
para o Serviço 
devidamente 
encaminhado pelo 
CRAS, CREAS e 
Sistema de Garantia 
de Direitos, 
conforme a 
resolução 01/2013 
CNAS. 

80 48 41% 

             Inserção e 
participação do 
público prioritário 
estabelecido pela 
Tificação de Serviços; 

Famílias 
encaminhadas pela 
Rede 
Socioassistencial 
(CRAS E CREAS) e 
SGD. 

                                       

  xxxxxx 

MAR
/ 

ABR 

Inserção e 
manutenção do 

público prioritário 
para o Serviço 
devidamente 

encaminhado pelo 
CRAS, CREAS e 

Sistema de Garantia 
de Direitos, 
conforme a 

resolução 01/2013 
CNAS. 

 

 

 

    78 

 

 

48        40%   xxxxxx 

MAI/ 

JUN 

 

Inserção e 
manutenção do 

público prioritário 
para o Serviço 
devidamente 

encaminhado pelo 
CRAS, CREAS e 

Sistema de Garantia 
de Direitos, 
conforme a 

resolução 01/2013 
CNAS. 

78 48 40% 

Durante o 
período a 
qual se 
refere este 
relatório 
não foram 
realizadas 
novas 
inserções 
no serviço, 
pois os 
atendimen
tos 
presenciai
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s 
enontram-
se 
suspensos, 
entretanto
, o público 
prioritário 
inserido 
no serviço 
permanec
e.  

JUL/ 

AGO 

 

 
    

SET/ 

OUT 

 

 
    

NOV
/ 

DEZ 

 

 
    

2.1. Referenciar 
100% dos 
usuários do 
SCFV ao CRAS e 
CADUNICO. 

JAN/ 

FEV 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 
CRAS do território 

195 195 100% 

Famílias 
referenciadas ao 
CRAS 

(Cadcras);  

xxxxxx 

MAR
/ 

ABR 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 
CRAS do território 

195 195 100% xxx 

MAI/ 

JUN 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 
CRAS do território 

195 195 100% xxx 

JUL/ 

AGO 
     

SET/ 

OUT 
     

NOV
/ 

DEZ 

 

     

JAN/ 

FEV 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 

CADUNICO 
195 195 100% 

Famílias cadastradas 
(Cadúnico). 

xxx 

MAR
/ 

ABR 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 

CADUNICO 
195 195 100% xxx 

MAI/ 

JUN 

Referenciamento de 
famílias/usuários ao 

CADUNICO 
195 195 100% xxx 

JUL/ 

AGO 
     

SET/ 

OUT 
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NOV
/ 

DEZ 

 

     

3. Identificar os 
riscos e 
fragilidades das 
relações 
familiares e 
comunitárias de 
50% das 
crianças e 
adolescentes. 

Aplicação , por meio 
remoto, de um instrumento 

de percepção familiar, às 
famílias atendidas pelo 

Projeto Vida, com o objetivo 
de identificar as principais 

vulnerabilidades, agravadas 
ou não, pela pandemia da 

COVID-19.  

- 159 96.9% - - 

4. Planejar o 
percurso anual 
a partir do 
diagnóstico dos 
riscos e 
fragilidades a 
que estão 
sujeitos as 
crianças e 
adolescentes e 
conexão entre a 
oferta de Eixos, 
Temas e 
Oficinas. 

Planejamento anual 
realizado com a participação 
dos usuários e famílias.  

 

 

Redefinição do trabalho, e 
construção do Plano de Ação 
COVID-19, traçando novas 
metodologias e processos de 
atendimento 
socioassitencial.  

  

Quadro de 
planejamen
to 
sistematiza
do. 

 

Plano de 
Ação – 
COVID-19. 

Definição de temas e 
atividades em 
coerência com o 
previsto no Plano de 
Trabalho, que visem a 
superação das 
vulnerabilidades 
relacionais dos 
atendidos. 

 

Definição de 
metodologias e 
atividades que 
possam apoiar as 
crianças, 
adolescentes e 
famílias que 
vivenciam o 
isolamento social, 
visando a mitigação 
dos impactos 
causados pela 
pandemia.  

Em virtude 
da 
Pandemia 
do novo 
Coronavir
us o 
planejame
nto 
construído 
pela 
instituição 
foi 
inviabiliza
do.  

 

Em 
resposta à 
Nota 
Técnica 
Conjunta -  
GPSB – 
Orientaçõ
es Sobre o 
Trabalho 
Remoto e 
Prestação 
de Contas, 
a unidade 
construiu 
um novo 
Plano de 
Ação, de 
enfrentam
ento aos 
impactos 
causados 
pela 
pandemia. 
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5. Desenvolver 
100 
encontros/ofici
nas 
relacionados ao 
Eixo 1 
(convivência 
social), 116 
relacionados ao 
Eixo 2 (Direito 
de Ser) e105 
relacionados ao 
Eixo 3 
(Participação) 
com oferta de 
temas e oficinas 
que estimulem 
o convívio social 
e familiar, 
aspectos 
relacionados ao 
sentimento de 
pertença, à 
formação da 
identidade, à 
construção de 
processos de 
sociabilidade, 
aos laços 
sociais, às 
relações de 
cidadania, ao 
Direito de 
Aprender e 
experimentar, 
direito de ter 
direitos e 
deveres, direito 
de adolescer, 
(ser jovem, ser 
idoso) direito de 
ser 
protagonista, 
direito de 
brincar, direito 
ao trabalhar 
direito de ser 
diferente, 
direito de 
pertencer, a 
participação 
dos usuários 
nas diversas 
esferas da vida 
pública, (no 
SCFV, na 
família, 
comunidade, 
escola e etc.), 
tendo em 
mente o seu 

- - - - - - 

Relato de 
Experiências/atividad
es que possibilitem às 
crianças e 
Adolescentes:  
- Demonstrar emoção 
e ter autocontrole, 
solucionar conflitos, 
realizar tarefas em 
grupo, demonstrar 
cortesia;  
- Desenvolver novas 
relações sociais, 
Comunicar-se; 

- Promover e 
participar da 
convivência na família 
e na comunidade e no 
trabalho (estágio e 
Programas de 
Aprendizagem 
quando for o caso); 

A 
organizaçã
o dos 
grupos  e o 
atendimen
to 
presencial 
às crianças 
e 
adolescent
es do 
Projeto 
Vida Padre 
Gailhac 
foram 
suspensos 
no dia 17 
de março, 
por conta 
das 
medidas 
preventiva
s 
relacionad
as à 
COVID-19. 
Com isso  a 
meta 
prevista 
não pode 
ser 
cumprida 
durante os 
meses de 
maio e 
junho. 
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desenvolviment
o como sujeito 
de direitos e de 
cidadania, etc. 

6. Realizar 06 
ações conjuntas 
com o CRAS de 
forma a 
complementar 
o trabalho 
social com 
famílias no 
território. 
(Reuniões de 
pais, encontros 
intergeracionais
, palestras, 
ações 
comunitárias). 

- - - 
Acumulado 

16,6% 
- 

As 
atividades 
previstas 
para este 
período 
foram 
cancelada
s em 
virtude da 
pandemia. 

7. Enviar 
mensalmente 
Relatório de 
Vagas aos CRAS 
DE REFERÊNCIA 
conforme 
modelo em 
anexo. 

Relatório de vagas, enviado 
mensalmente ao CRAS. 

- MENSAL - - 

Em virtude 
da 
pandemia, 
o quadro 
de vagas 
da 
unidade 
não sofreu 
alteração, 
portanto 
um novo 
relatório 
não foi 
enviado. 

8. Realizar 
avaliação anual 
do serviço junto 
a xx usuários 
atendidos. 

 
NOV/DE

Z 
 

Nº 
AVALIAÇ. 
ANUAL 
X100% 
META 
PACTUADA  

Sistematização das 
principais relações 
familiares e 
comunitárias que 
foram fortalecidas. 

Atividade 
prevista 
para ser 
realizada 
nos dois 
últimos 
meses do 
ano.  
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17.  Descrição das atividades realizadas para cumprimento das metas  

Desde o dia 17 de março de 2020, em obediência ao artigo 1º da portaria 004/2020, emitida pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social,  que orienta sobre o funcionamento de serviços e práticas de trabalho e recomendações no período de 

combate à disseminação do COVID-19, a coordenação da unidade suspendeu as atividades presenciais com usuários do 

serviço.  

A portaria 004/2020, discorre também sobre a possibilidade de serem adquiridos e dispensados pelas OSCs, com o recurso 

proveniente da parceria, kits de alimentos para as famílias dos usuários atendidos pela instituição. A unidade tem se 

organizado para, uma vez ao mês, realizar a entrega de um kit de alimento que possa contribuir para a garantia da 

segurança alimentar dos usuários. No mês de maio, através da parceria com o programa Mesa Brasil, a unidade pôde 

ofertar uma cesta básica a todas as famílias. Desta forma, tendo garantido através da doação os itens básicos de 

alimentação, foi enviado à família um pequeno questionário, para que apontassem o que, naquele momento, seriam itens 

de maior prioridade: Itens básicos de alimentação (arroz, feijão, açúcar, entre outros ), itens para lanche (Biscoito, bolo, 

leite, entre outros, ou itens para higiene pessoal e limpeza. Desta forma, por meio do recurso municipal,  foi ofertado às 

famílias kits diferentes, com o intuito de atender às necessidades mais emergenciais de forma particularizada a cada 

família. 

No mês de junho foram novamente adquiridos itens básicos de alimentação.Estes foram entregues às famílias de forma 

temática: no período que comumente é iniciado os festejos juninos,  a instituição foi decorada, os educadores se vestiram 

à caráter e os kits foram embalados em grandes sacos coloridos com a temática. Foram preparados também, kits típicos 

juninos com doces e guloseimas, que foram entregues a cada criança e adolescente, juntamente com atividades impressas, 

que visavam o estímulo à manutenção do isolamento social. Desta forma, buscou-se tornar um pouco mais leve este 

momento de incertezas e temor. 

Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), decretada pelo 

Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; Considerando o disposto nos artigos 6º a 10, da Medida Provisória n.º 927, de 22 de março de 2020, que regulamenta 

a concessão de férias e a suspensão do contrato de trabalho no período de calamidade pública, a SOCIEDADE CIVIL CASAS 

DE EDUCAÇÃO - Projeto Vida Padre Gailhac optou por suspender, por dois meses,  os contratos dos trabalho dos 

profissionais remunerados com o recurso próprio, a saber: Carmem da Penha Dias – Educadora Social, Eni José – 

Cozinheira; Huan Endlich Pignaton – Educador Social; Ivanete Pereira nunes – Auxiliar de Serviços Gerais;  Milena Herzog 

Peruch – Educadora Social; Rafael Pereira Basílio – Educador Social; Fernanda Assis Delogo – Cozinheira, e Tágua Andreosi 

de Moraes - Educadora Social.  

Em consonância com a portaria nº 006/2020, que convoca os trabalhadores do SUAS, para atuar nos serviços essenciais 

da assistência social, parte da equipe, que se manteve com os contratos de trabalho ativos, organizou a atuação interna 

na unidade, com apoio às famílias, produção de materiais digitais e impressos  e atuação  na Central de Benefícios 
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Eventuais da Prefeitura Municipal da Serra, localizada no CRAS de Laranjeiras, desenvolvendo diversas atividades como 

pré cadastro das famílias, agendamento de retirada e dispensação de cestas.  

Como medida preventiva à disseminação do vírus e para diminuir os riscos de exposição da equipe à COVID-19, os dias e 

horários de funcionamento presenciais na instituição foram alterados, entretanto,  reitera-se  que a unidade, ainda que 

com a equipe reduzida, esteve ativa durante todo o período, mantendo contato presencial e remoto e oferecendo suporte 

e atendimento socioassitencial aos usuários e famílias. 

A unidade tem mantido constantemente a produção e entrega de máscaras de tecido às famílias e comunidade, visando 

estimular a adoção de medidas protetivas à disseminação e contágio com o novo coronavirus.  

Em alinhamento com a Nota Técnica Conjunta 002-2020: GPSB, GPSE e Setor de Prestação de Contas – SEMAS, o Projeto 

Vida realizou a aplicação de um instrumento de percepção e acompanhamento remoto dos usuários e famílias, a fim de 

identificar situações mais vulneráveis e oferecer suporte psicossocial direcionado. Esta pesquisa, aplicada através de 

contato telefônico, tem sido um  importante subsídio técnico para o planejamento e execução de ações.  

Além da entrega dos kits de alimento, a unidade buscou mobilizar campanhas e mediar o recebimento e entrega de 

doações. O Banco de Alimentos do SESC - Mesa Brasil, tem sido um grande parceiro neste momento. As doações 

arrecadadas pela Osc foram entregues às famílias de forma organizada, com agendamento prévio, evitando aglomerações 

e reduzindo os riscos. A equipe tem produzido materiais impressos, para serem entregues junto com a doação, buscando 

se conectar aos poucos usuários que não possuem acesso às redes sociais e meios digitais.  

Considerando a Nota Técnica GPSB, que orienta sobre o trabalho remoto e prestação de contas dos termos de parceria 

2019-2020 no período de pandemia, a unidade construiu um novo plano de trabalho, que tem direcionado as ações, com 

o objetivo de mitigar os impactos sociais da pandemia no território de Jardim Carapina e que busca atuar no alcance dos 

seguintes objetivos:  

● 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.  
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● 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. 

● 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.  

As atividades propostas através das redes sociais e whatsapp, fazem parte da campanha “Conexão Convivência” e  são 

direcionadas para a promoção da interação e convivência, estimulando o diálogo virtual de maneira a favorecer as 

relações 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. Os materiais produzidos durante este período estão descritas 

e ilustradas a seguir:  

 CARTAZ DIA DO TRABALHADOR - Cartaz em comemoração ao Dia do Trabalhador, data lembrada pelas lutas e conquistas 

de direitos trabalhistas. Nele destaca-se o nome de cada colaborador da instituição. 
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CARTAZ INFORMATIVO - Colocando a equipe à disposição para auxiliar as famílias e comunidade no período de 

pandemia..  

 

 

 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONEXÃO CONVIVÊNCIA - Vídeo de lançamento da campanha institucional “Conexão 

Convivência”, veiculado através das redes sociais da instituição e do whatsapp.   

 Disponível em https://www.instagram.com/p/B_2jKC7DH30/ 

 

JOGO DE XADREZ - Vídeo de cunho recreativo, com a sugestão da construção de um jogo de xadrez, visando estimular, 

por parte das crianças e adolescentes, o cumprimento das orientações de isolamento social preventivas.  

Disponível em https://www.instagram.com/p/B_2kTu_jm8G/ 

 

ACERTE O COPO - Vídeo de cunho recreativo, com a sugestão de um jogo realizado em família, visando estimular, por 

parte das crianças e adolescentes, o cumprimento das orientações de isolamento social preventivas.  

Disponível em https://www.instagram.com/p/B_5mdnsjVD6/ 

 

JOGO DOS ARCOS -  Vídeo de cunho recreativo, com a sugestão de um jogo realizado em família, visando estimular, por 

parte das crianças e adolescentes, o cumprimento das orientações de isolamento social preventivas.  

Disponível em https://www.instagram.com/p/CAGdxiAgc64/ 

 

DIA MUNDIAL DA FAMÍLIA - Cartaz comemorativo, voltado ao Dia Mundial da Família.  

https://www.instagram.com/p/B_2jKC7DH30/
https://www.instagram.com/p/B_2kTu_jm8G/
https://www.instagram.com/p/B_5mdnsjVD6/
https://www.instagram.com/p/CAGdxiAgc64/
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DIA DO ASSISTENTE SOCIAL - Cartaz comemorativo ao dia do Assistente Social. 

 

CINEMA EM FAMÍLIA- Ação interativa com crianças, adolescentes e famílias, visando a promoção de momentos de 

convívio em família, e do fortalecimento dos vínculos familiares. A unidade preparou kits cinema com milhos para pipoca 

e pacotes de suco. Os kits foram entregues às famílias com um informativo que levava a indicação de um filme disponível 

na programação da tv aberta. As famílias prepararam o lanche e se reuniram em volta da tv para aproveitarem o 

momento juntos. O resultado desta atividade foi muito positivo, e as fotos enviadas pelas famílias foram reunidas em 

um vídeo e veiculadas através das redes sociais da instituição e whats app.  

Disponível em https://www.instagram.com/p/CAddfc4gHcC/ 

 

 

CARTAZ USE MÁSCARA - Cartaz de cunho preventivo, estimulando crianças, adolescentes e famílias, o uso da máscara 

como forma de prevenção ao contágio com o novo coronavírus. 

https://www.instagram.com/p/CAddfc4gHcC/
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As ações relacionadas ao 18 de Maio- Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

buscaram promover a conscientização e a mobilização das famílias, crianças, adolescentes e comunidade sobre o tema e 

em o apoio à campanha nacional, e estimular o diálogo no núcleo familiar pautado na proteção. 

Entre as atividades realizadas estão: 

VÍDEO EXPLICATIVO SOBRE O TEMA - O serviço psicossocial da unidade se reuniu na elaboração de um vídeo explicativo 

sobre o tema e sobre a Campanha Nacional. O vídeo, veiculado através das redes sociais da unidade e do aplicativo de 

mensagens WhatsApp, direcionado às famílias e à comunidade, possui uma linguagem clara, objetiva e de fácil 

entendimento.  

Disponível em : https://www.facebook.com/watch/?v=171362980942054 

https://www.facebook.com/watch/?v=171362980942054
https://www.facebook.com/watch/?v=171362980942054
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CARTAZES INFORMATIVOS-  A equipe da unidade elaborou uma série de cartazes sobre o tema, voltado a informações 

relevantes para a prevenção, e denúncia de casos de violência sexual. Ilustrados pelas crianças e adolescentes do Projeto 

Vida, os cartazes traziam informações sobre a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes, sobre a escolha do 18 Maio, sobre os tipos de violência sexual, sinais de alerta para violência e informações 

de utilidade pública como os números da polícia e disque denúncia e o disque direitos humanos, 100. Os cartazes foram 

veiculados através das redes sociais da unidade e do aplicativo de mensagens Whatsapp. 
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VÍDEO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES- Foram reunidos registros audiovisuais das crianças e adolescentes e famílias, 

gravados em janeiro de 2020,  em reuniões de planejamento participativo, onde, dentre outras temáticas, discutiu-se a 

importância de um trabalho voltado para a proteção prevenção de situações de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Este vídeo, veiculado através das redes sociais da instituição, buscou provocar a reflexão sobre o assunto a 

partir do olhar das crianças e adolescentes, que de forma protagonista expressaram suas preocupações e evidenciaram a 

importância de desmistificar o tema e da responsabilidade de todos na garantia da proteção à infância e adolescência. 

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=266676461385623 

  

 VÍDEO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2- Vídeo produzido em parceria com as crianças, adolescentes e famílias, que 

buscou trazer informações atualizadas sobre o panorama nacional de violência sexual, demonstrando dados técnicos sobre 

o assunto ( Anuário Nacional de Segurança Pública - 2019), alertar sobre as situações que podem colocar em risco as 

crianças e adolescentes, e sobre a importância da denúncia. O desenvolvimento desta ação mobilizou as crianças, 

adolescentes e familiares, na reflexão sobre o tema, na gravação do vídeos, estruturados pela equipe da entidade em 

https://www.facebook.com/watch/?v=266676461385623
https://www.facebook.com/watch/?v=266676461385623
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forma de jogral, e na confecção de cartazes de apoio à Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, que também fizeram parte do vídeo.   

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=251830276033450 

 

IMAGEM DOS COLABORADORES- Registro fotográfico da equipe da instituição, com a camisa da campanha “Faça Bonito”, 

reforçando o apoio à Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e 

fortalecendo a referência da unidade na segurança de acolhida, escuta e proteção da criança e do adolescente. 

https://www.facebook.com/watch/?v=251830276033450
https://www.facebook.com/watch/?v=251830276033450
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ATIVIDADE INTERATIVA DE CONSTRUÇÃO DO DESENHO- Atividade artística, lúdica e recreativa, pensada de forma a 

colaborar na adoção de medidas de distanciamento social, abordando a temática do 18 de maio. Em forma de vídeo, o 

educador propõe a realização de um desenho baseado no girassol, flor símbolo da campanha “Faça Bonito”, estimulando 

a criatividade na releitura da imagem e a reflexão sobre o tema. 

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=244882960124505 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=244882960124505
https://www.facebook.com/watch/?v=244882960124505
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SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - Cartaz em comemoração à Semana Mundial do Brincar. 

 

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - Cartaz em comemoração à semana mundial do brincar, abordando a necessidade de 

reinventar as brincadeiras neste momento em que sair para brincar na rua não é seguro. Foi identificado que as crianças 

e adolescentes da comunidade estavam se reunindo na realização de campeonatos de pipa, com isso, o cartaz criado 

abordou esta temática.  

 

   

 

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR- Criação de um vídeo recreativo, onde um educador ensinou a construir um desenho, 

partindo de figuras geométricas. A ilustração trazia um homem lendo um jornal. Na proposta da atividade, as crianças e 

adolescentes foram estimulados a incluir na manchete do jornal uma notícia boa, que trouxesse esperança aos leitores. 

Desta forma, a atividade proposta buscou propiciar uma reflexão sobre o momento em que estão vivendo.  

 Disponível em https://www.instagram.com/p/CAs0cKzgTRa/ 

 

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR  - Cartaz em comemoração à semana mundial do brincar que trazia a imagem de duas 

irmãos, atendidas pelo Projeto Vida, que reinventaram sua forma de brincar dentro de casa e construíram com ajuda de 

familiares, uma grande casa de boneca reutilizando materiais recicláveis. Este material buscou estimular as crianças e 

adolescentes a repensarem suas formas de brincar e a manter o isolamento social.  

https://www.instagram.com/p/CAs0cKzgTRa/
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SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - Em comemoração à semana mundial do brincar, foi preparado um kit diversão, 

contendo brinquedos, revistinhas de atividades recreativas, giz de cera, e outros itens lúdicos. Os kits foram entregues 

às famílias, buscando incentivar a adoção e manutenção do isolamento social. 

 

 

FOTO EQUIPE DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE KITS - Foi veiculada através das redes sociais e do whatsapp, uma foto da 

equipe durante a distribuição dos kits de alimento e dos kits diversão. Desta forma, buscamos pessoalizar o atendimento 

prestado e fortalecer os vínculos entre família, comunidade, usuários e instituição. 
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CARTAZ USE MÁSCARA - Cartaz de cunho preventivo, que visa estimular por parte das famílias, usuários e comunidade 

a adoção do uso de máscaras como medida preventiva ao contágio e a disseminação da COVID-19. 

 

 

 

 

CARTAZ DO MEIO AMBIENTE - Cartaz em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, data em que fazemos memória de 

todos os movimentos de proteção que atuam diariamente na defesa dos meio ambiente e buscamos colaborar na 

construção de um sentimento de corresponsabilidade.  
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VÍDEO LAVE AS MÃOS - Vídeo de cunho preventivo, sinalizando sobre a importância da adoção e intensificação de hábitos 

de higiene, na prevenção da disseminação e contágio com o novo coronavírus.  

 Disponível em https://www.instagram.com/p/CBEXa_NA1ta/ 

 

 

VÍDEO ISOLAMENTO SOCIAL -   Vídeo de cunho preventivo, sinalizando sobre a importância da adoção do isolamento 

social, na prevenção da  disseminação e contágio com o novo coronavírus.  

Disponível em https://www.instagram.com/p/CBN6X-jgs2-/ 

 

 

JECA, O TATU  - Leitura do livro, “Jeca, o Tatu”, que conta a história de um tatu que vivia recolhido na sua toca, portanto 

nunca tinha novidades para contar aos amigos. Um dia, Jeca o Tatu resolveu viver uma aventura, e foi conhecer a cidade. 

Jeca então, conheceu várias coisas e virou o centro das atenções junto à bicharada. A história foi contextualizada, junto 

às crianças e adolescentes, estimulando-os a leitura, e associando a aventura do tatu, por uma aventura literária, que 

pode te fazer viajar e conhecer vários lugares diferentes através da leitura.  

 Disponível em https://www.instagram.com/p/CBOMV3fAvWZ/ 

 

As ações relacionadas ao dia 12 de junho - Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, se voltaram à informar as famílias 

e comunidade sobre a responsabilidade coletiva na proteção dos direitos das crianças e adolescente, de crescer e 

desenvolver em um espaço seguro e em condições dignas, resguardados de qualquer situação que possa o expor à 

exploração do trabalho prejudicando a sua saúde física e psíquica.  

https://www.instagram.com/p/CBEXa_NA1ta/
https://www.instagram.com/p/CBN6X-jgs2-/
https://www.instagram.com/p/CBOMV3fAvWZ/
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Dentre as atividades desenvolvidas estão:  

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL- Cartaz em apoio à Campanha 

Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. 

  

ANIMAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL- Vídeo, produzido utilizando a linguagem da animação, evidenciando 

situações em que a exploração do trabalho infantil é naturalizada em falas de pessoas adultas, e a forma em que estas 

situações corroboram com a violação de direitos. Produzido com uma linguagem clara e objetiva, o vídeo também sinaliza 

sobre os riscos aos quais as crianças e adolescentes são expostos neste tipo de situação e busca desconstruir paradigmas 

culturais. Este material foi veiculado pela instituição em suas redes sociais e através do aplicativo de mensagem 

whatsapp. 

 Disponível em  https://www.instagram.com/p/CBVvK1LgrnE/ 

https://www.instagram.com/p/CBVvK1LgrnE/
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ANIMAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL- Vídeo, produzido utilizando a linguagem da animação, evidenciando 

situações de exploração do trabalho infantil percebidas como mais comuns na comunidade, como o serviço doméstico, 

venda de produtos e malabares nos semáforos, e o trabalho noturno em barraquinhas, entre outras situações que 

oferecem risco ao desenvolvimento sadio. Neste vídeo, personagens fictícios de crianças e adolescentes relatam 

vivenciar estas situações e o espectador é  provocado a refletir sobre a necessidade do rompimento de ciclos de violação 

de direitos, que são reproduzidos pela sociedade. 

Disponível em https://www.instagram.com/p/CBWOXHXAWP8/  

https://www.instagram.com/p/CBWOXHXAWP8/


                                                                                  

31 

 

   

 

 VÍDEO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - É sabido que o isolamento social tem contribuído para o aumento das ocorrências de 

violência doméstica. Com o objetivo de contribuir para o empoderamento das mulheres, foi produzido e veiculado 

através das redes sociais e do whatsapp,  um vídeo relacionado ao assunto, ilustrando situações de relacionamento 

abusivo e indicando caminhos para denúncia e proteção. 

Disponível em https://www.instagram.com/p/CBjRlsWjMfc/ 

 

 

LANÇAMENTO DO 1º CONCURSO DE POESIA FALADA DO PROJETO VIDA - O Projeto Vida Padre Gailhac, busca, através 

da realização deste concurso, ofertar suporte às famílias, que neste momento vivenciam o isolamento social e os 

impactos da pandemia, propondo atividades reflexivas e recreativas voltadas à infância e adolescência que auxiliem nas 

medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, e que fortaleçam a construção de um sentimento coletivo de esperança 

na superação deste momento difícil. 

https://www.instagram.com/p/CBjRlsWjMfc/
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O TEMA - “UM VERSO DE ESPERANÇA” - As poesias devem possuir uma mensagem de esperança, para as famílias, 

amigos, vizinhos, comunidade ou mundo. Através das poesias, devemos fortalecer o sentimento de que este momento 

difícil que estamos atravessando vai passar e de que logo voltaremos a estar reunidos novamente, mas que agora 

precisamos nos cuidar.   

FOTO ENTREVISTA - O Projeto Vida foi cenário de uma entrevista, junto à então, Secretária Adjunta de Assistência Social 

do município da Serra. Na ocasião falou-se um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Projeto Vida nos 24 anos de 

atuação na comunidade de Jardim Carapina.  

 

 

AMARELINHA DIFERENTE - Vídeo de cunho recreativo, estimulando a construção de brincadeiras que possam ser 

realizadas dentro de casa e com a família, como forma de estimular a manutenção do isolamento social. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CB6cZJljEdz/ 

 

SACOLINHA JUNINA - Foto da equipe durante a entrega dos kits de alimento e as sacolinhas juninas.  

https://www.instagram.com/p/CB6cZJljEdz/
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Sem mais considerações, reafirmamos o nosso compromisso com a qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição, 

e a busca constante pelo aprimoramento do serviço ofertado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18. Monitoramento e avaliação das ações  
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 O monitoramento das ações se deu através de reuniões de planejamento e avaliação, preenchimento diário de uma 

tabela de atividades e arquivamento por ordem cronológica de todos os materiais produzidos e disponibilizado aos 

usuários. Estas metodologias estão descritas à seguir: 

Semanalmente a equipe de educadores se reuniu 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 aconteceu, em algumas ocasiões, mais de uma vez por semana, quando considerada a necessidade de alterar 

qualquer projeto em curso. Na ocasião foram discutidos os conteúdos disponibilizados aos usuários e famílias, a 

metodologia de cada atividade, as ferramentas utilizadas, e os resultados obtidos durante o processo. Deste modo, toda 

a equipe buscou responder de forma mais imediata às demandas apresentadas pela realidade. 

Cada profissional preencheu diariamente um instrumento de acompanhamento do trabalho desenvolvido em home 

office e presencialmente na instituição, assim foi possível atuar no que tange à gestão de processos e de pessoas,  

otimizando  os esforços e qualificando os resultados. 

Foram arquivados em plataforma on-line e em ordem cronológica, todos os materiais produzidos pela equipe e 

disponibilizados às famílias. 

A avaliação e o monitoramento das ações permitiu indicar  a necessidade de adequação das metodologias adotadas e, 

consequentemente, na alteração de estratégias aqui pactuadas, haja visto que, conforme a realidade apresentada, 

constantemente o modo e a execução das atividades necessitam ser revistas e adequadas.  

 
 

   

 

19. Participação dos(as) usuários(as)  
 

A participação dos usuários nas ações propostas pela instituição foi quantitada com base na interação dos mesmos através 

das redes sociais e  do retorno do contato realizado pelo aplicativo de mensagens. A equipe propôs, através de ferramentas 

disponibilizadas pelas redes sociais, atividades que buscaram a interação com os usuários, provocando para a participação. 

Já foi possível perceber que as crianças, adolescentes e famílias tem se adaptado ao novo formato das ações. Identificamos 

um bom índice de interações e a comunicação tem  se efetivado com mais fluidez.   

Visando a inclusão de todas as crianças e adolescentes, em especial àqueles que não tem acesso fácil aos meios digitais, 

são preparadas periodicamente atividades impressas, que são entregues aos responsáveis em dias de doações, entretanto, 

esta realidade  não atinge a maioria dos usuários.  
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20. Considerações finais  
 

Sobre o planejamento e definição das atividades realizadas durante este período, é importante considerar que as 

medidas de isolamento social, amplamente divulgadas pela Prefeitura Municipal da Serra e pelos órgãos responsáveis 

pela saúde pública, apontadas como essenciais para a contenção do avanço da pandemia que atravessamos, foi o 

balizador na decisão das ações e metodologias adotadas pela instituição. Deste modo, as atividades foram desenvolvidas 

de forma virtual, prezando a interação das crianças e adolescentes, a qualidade da informação veiculada, e as 

especificidades do público atendido. 

Mesmo que considerada a relevância das temáticas, e, em alguns momentos, a necessidade de uma abordagem ampla 

no que diz respeito à mobilização da sociedade na proteção das crianças e adolescentes, avaliou-se como não prudente 

no momento, desenvolver atividades corpo-a-corpo, em contato direto com a população ou utilizando espaços públicos, 

prezando pela proteção da saúde pública e da equipe. 

O modelo de comunicação adotado pela instituição, através de suas redes sociais e aplicativo de mensagem, tem 

atendido às expectativas no que se refere à interação efetiva com crianças, adolescentes e famílias, para orientação, 

troca de informações e proposição de atividades. Avalia-se como positiva, a mobilização efetivada através da campanha 

“Conexão Convivência”. 

 

 

  21 - Identificação dos responsáveis pelo serviço 
 

 

 

 
________________________________________ 

Mirella dos S. Bastos Del Piero 

Coordenação Geral 
CPF: 102.514.557-77 

 
 
 
 

________________________________________ 
Aline dos Santos Duarte 

Técnica Responsável 
CPF:122.945.807-70 

 

 


