










CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro – Ponta Grossa – PR - Cep: 84026-080 - Fone/Fax: (42) 3026-9565 - www.pontagrossa.pr.gov.br/cmas/ - E-
mail:cmaspg@bol.com.br 

 

 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
ATENÇÃO: Antes do preenchimento, leia atentamente a “ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA MDS/CNAS. Comentários à 
Resolução CNAS nº 14/2014”, disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacao-tecnica-conjunta-mds-cnas-
comentarios-a-resolucao-cnas-no-14-2014>. 
 
Dados da entidade: 
 
Nome: Núcleo Promocional Pequeno Anjo. 
 
Endereço: Rua Doutor Leopoldo Guimarães da Cunha, 1533. Oficinas. 
 
CNPJ: 08.896.238/0001-59 
 
Número e ano da inscrição: nº09     Ano 28/10/2010 
 
Forma de inscrição no CMAS: ( x ) ENTIDADE ou (  ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 
 
Tipo de entidade: 
( x ) DE ATENDIMENTO 

Proteção Social  (  ) Básica 
    ( x ) Especial (  ) de Média Complexidade 
      ( x ) de Alta Complexidade 
(  ) DE ASSESSORAMENTO 
(  ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
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PARA ENTIDADES DE ATENDIMENTO: 
 

Plano de Ação 2021 Relatório de Atividades 2021 Plano de Ação 2022 
Finalidades estatutárias 
 

De acordo com o artigo 2º do 

Estatuto do Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo, sua finalidade é: “Assistência a 

crianças em situação de risco pessoal e 

social, encaminhadas pela Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de 

Ponta Grossa, promovendo-lhes 

assistência material, social e psicológica, 

observadas as disposições do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

 

Finalidades estatutárias 
 

De acordo com o artigo 2º do 

Estatuto do Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo, sua finalidade é: “Assistência a 

crianças em situação de risco pessoal e 

social, encaminhadas pela Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de 

Ponta Grossa, promovendo-lhes 

assistência material, social e psicológica, 

observadas as disposições do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Finalidades estatutárias 
 

De acordo com o artigo 2º do 

Estatuto do Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo, sua finalidade é: “Assistência a 

crianças em situação de risco pessoal e 

social, encaminhadas pela Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de 

Ponta Grossa, promovendo-lhes 

assistência material, social e psicológica, 

observadas as disposições do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Objetivos 
 

• Acolher institucionalmente, em 

caráter temporário, crianças de 

zero a seis anos de idade, sem 

distinção de qualquer natureza; 

Objetivos 
 

• Os objetivos foram cumpridos na 

íntegra, em relação ao acolhimento 

dos usuários na faixa etária de zero 

a seis anos de idade, promovendo 

Objetivos 
 

• Acolher institucionalmente, em 

caráter temporário, crianças de 

zero a seis anos de idade, sem 

distinção de qualquer natureza; 
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• Excepcionalmente, acolher 

crianças com idade superior a seis 

anos, se integrante de grupos de 

irmãos; 

• Promover: 

• a) o voluntariado; 

• b) a ética, a paz, a cidadania, os 

direitos humanos, a democracia e 

outros valores universais; 

• Captar recursos financeiros nas 

áreas públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras, para a 

execução de seus objetivos; 

• Realizar outras atividades 

decorrentes de seus objetivos 

institucionais. 

 
 

aos mesmos a proteção integral e 

garantia de seus direitos, e em 

casos de grupos de irmãos, foram 

acolhidos usuários com idade 

superior a seis anos. 

• Infelizmente, devido pandemia da 

COVID-19, a presença de 

voluntários na entidade foi 

interrompida, visando preservar à 

saúde dos acolhidos e do quadro 

funcional. Porém, de maneira 

indireta, houve a participação de 

voluntários promovendo a 

divulgação do serviço prestado e, 

desta forma angariando recursos 

materiais ou em espécie, para a 

continuidade da qualidade do 

serviço prestado. 

• Recursos financeiros foram 

captados de empresas privadas 

• Acolher excepcionalmente 

crianças com idade superior a seis 

anos, se integrante de grupos de 

irmãos; 

• Promover: 

• a) o voluntariado; 

• b) a ética, a paz, a cidadania, os 

direitos humanos, a democracia e 

outros valores universais; 

• Captar recursos financeiros nas 

áreas públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras, para a 

execução de seus objetivos; 

• Realizar outras atividades 

decorrentes de seus objetivos 

institucionais. 
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nacionais, para a execução do 

projeto “Parque dos Querubins”. 

• O serviço executado junto aos 

usuários promoveu a cidadania, os 

direitos humanos e valores 

universais, bem como os projetos 

executados pelas educadoras. 

Origem dos recursos 
 

Os recursos do Núcleo 

Promocional Pequeno Anjo no ano de 

2021, serão provenientes da celebração 

do Termo de Colaboração com a FASPG, 

recursos do poder judiciário através de 

doações de réus com penas alternativas 

das Varas Criminais e, Vara de 

Execuções Penais. 

 Será  realizado o Chá de Natal na 

Caixa, respeitando as orientações das 

autoridades sanitárias do país, devido a 

Origem dos recursos 
 

Os recursos do Núcleo Promocional 

Pequeno Anjo no ano de 2021, foram 

provenientes da celebração do Termo de 

Colaboração com a FASPG, recursos do 

poder judiciário através de doações de 

réus com penas alternativas das Varas 

Criminais e Vara de Execuções Penais. 

 Foi  realizado o Chá de Natal na 

Caixa, respeitando as orientações das 

autoridades sanitárias do país, devido a 

pandemia da COVID-19, iniciativa da 

Origem dos recursos 
 

Os recursos do Núcleo 

Promocional Pequeno Anjo durante o ano 

de 2022, serão provenientes da 

celebração do Termo de Colaboração 

com a FASPG, recursos do poder 

judiciário através de doações de réus, 

com penas alternativas das Varas 

Criminais e Vara de Execuções Penais, e 

doações da comunidade. 

Considerando o avanço da 

vacinação contra a COVID-19, e 
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pandemia da COVID-19, iniciativa da 

própria instituição. Estão previstas 

algumas doações da comunidade, em 

espécie. 

 

própria instituição. Houveram algumas 

doações da comunidade, em espécie. 

Houve o repasse mensal do recurso 

firmado com a FASPG, o qual foi 

empregado em consonância com o plano 

de aplicação.  

Houveram algumas doações em 

espécie e em produtos diversos realizadas 

por voluntários da entidade, como também 

valores destinados pelo Juízo da Vara da 

Infância e Juventude desta Comarca, fruto 

de penas alternativas aplicadas. 

As doações em espécie foram 

destinadas a complementar os custos com 

as  despesas de  produtos alimenticios, de 

higiene e limpeza, leite em pó, 

medicamentos, exames de imagem entre 

outros. 

Infelizmente, devido a pandemia do 

novo coronavírus a qual causou restrições 

consequentemente a diminuição da 

infecção pelo vírus SARS CoV-2, 

pretende -se realizar eventos presenciais 

como o tradicional Chá Caseiro, Tarde do 

Pastel, bazares, Chá de Natal e, 

possivelmente o Baile das Máscaras 2ª 

edição. 

Os recursos financeiros oriundos 

da Política de Assistência Social, serão 

repassados à entidade pela FASPG, 

através do Termo de Colaboração, 

firmado em dezembro de 2021. 

Mensalmente haverá o repasse  no valor 

de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), perfazendo em 12 meses o 

repasse de R$900.000,00(novecentos mil 

reais). 

O valor mensal será empregado 

seguindo o plano de aplicação elaborado 

juntamente com o plano de trabalho da 
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econômicas e financeiras à população, as 

doações realizadas por voluntários à 

entidade  diminuiram consideravelmente. 

 

entidade, aprovado por uma comissão no 

final do ano de 2021. 

Infraestrutura 
 

O Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo conta com uma estrutura de 

04(quatro) casas-lares,  um prédio 

técnico - administrativo e um 

almoxarifado externo.  

As 04(quatro) casas-lares são 

construídas em alvenaria, com 136 m², 

todas com estruturas iguais, com 

capacidade para acolher até 10(dez) 

crianças. Cada casa é composta por 02 

(dois) quartos grandes, com 04 (quatro) 

camas em cada um e em média 05 

(cinco) berços, 01 (um) quarto padrão 

para as mães sociais com guarda roupa, 

uma cama e banheiro, 02 (dois) 

Infraestrutura 
 
Durante o decorrer do ano de 2021, todas 

as instalações da entidade para execução 

do Serviço foram utilizadas, ressaltando 

que, devido a pandemia da COVID-19, 

uma casa-lar foi elencada apenas para 

receber novos acolhimentos, respeitando o 

tempo de quarentena estabelecido pelas 

autoridades sanitárias do país. 

 
 

Infraestrutura 
 

O Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo conta com uma estrutura de 

04(quatro) casas- lares, um prédio 

técnico - administrativo e um 

almoxarifado externo.  

As 04(quatro) casas- lares são 

construídas em alvenaria, com 136 m², 

todas com estruturas iguais, com 

capacidade para acolher até 10(dez) 

crianças. Cada casa é composta por 02 

(dois) quartos grandes, com 04 (quatro) 

camas em cada um e em média 05 

(cinco) berços, 01 (um) quarto padrão 

para as mães sociais com guarda roupa, 

uma cama e banheiro, 02 (dois) 
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banheiros para as crianças, 01(uma) 

cozinha mobiliada e equipada, 01 (uma) 

copa, 01 (uma) sala de estar com 

televisor, 01 (um) hall de entrada para os 

quartos, e área de serviço com tanque e 

máquina de lavar roupas. 

Na sede técnico-administrativa: 

O piso inferior é composto por: 

01(uma) brinquedoteca, a qual contém: 

01 (uma) sala de brinquedos equipada 

com móveis planejados, 01(uma) 

biblioteca com livros  diversificados, 

adequados para a faixa etária atendida e 

01(um) computador, 01(uma) sala para 

oficinas, também utilizada para o apoio 

pedagógico, 01(uma) sala de vídeo 

utilizada como recurso de audiovisual e 

01(uma) sala de jogos contendo inúmeros 

jogos educativos e pedagógicos, 01(um) 

pátio coberto com 02(dois) banheiros 

banheiros para as crianças, 01(uma) 

cozinha mobiliada e equipada, 01 (uma) 

copa, 01 (uma) sala de estar com 

televisor, 01 (um) hall de entrada para os 

quartos, e área de serviço com tanque e 

máquina de lavar roupas. 

Na sede técnico-administrativa: 

O piso inferior é composto por: 

01(uma) brinquedoteca, a qual contém: 

01 (uma) sala de brinquedos equipada 

com móveis planejados, 01(uma) 

biblioteca com livros  diversificados, 

adequados para a faixa etária atendida e 

01(um) computador, 01(uma) sala para 

oficinas, também utilizada para o apoio 

pedagógico, 01(uma) sala de vídeo 

utilizada como recurso de audiovisual e 

01(uma) sala de jogos contendo inúmeros 

jogos educativos e pedagógicos, 01(um) 

pátio coberto com 02(dois) banheiros 
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para usuários, 01(uma) dispensa, 

01(uma) sala para armazenar materiais 

de limpeza e higiene, 01(uma) cozinha, 

01(um) almoxarifado de dois andares 

para armazenar alimentos e utensílios 

domésticos com 01(um) banheiro. 

O  piso superior é composto por: 

recepção, 01(uma) sala de reuniões, 

espaço para receber visitantes e 

familiares dos usuários, 02(duas) salas 

para as assistentes sociais, 01(uma) sala 

para a psicóloga, 04(quatro) banheiros, 

01(um) elevador de acesso para pessoas 

com deficiência e idosos, 01(uma) sala 

para puericultura a qual é realizada uma 

vez ao mês por um profissional da 

Fundação Municipal de Saúde, 02(duas) 

salas para armazenar roupas doadas aos 

usuários. As salas da coordenação, 

assistentes sociais, psicóloga e recepção 

para usuários, 01(uma) dispensa, 

01(uma) sala para armazenar materiais 

de limpeza e higiene, 01(uma) cozinha, 

01(um) almoxarifado de dois andares 

para armazenar alimentos e utensílios 

domésticos com 01(um) banheiro. 

O  piso superior é composto por: 

recepção, 01(uma) sala de reuniões, 

espaço para receber visitantes e 

familiares dos usuários, 02(duas) salas 

para as assistentes sociais, 01(uma) sala 

para a psicóloga, 04(quatro) banheiros, 

01(um) elevador de acesso para pessoas 

com deficiência e idosos, 01(uma) sala 

para puericultura a qual é realizada uma 

vez ao mês por um profissional da 

Fundação Municipal de Saúde, 02(duas) 

salas para armazenar roupas doadas aos 

usuários. As salas da coordenação, 

assistentes sociais, psicóloga e recepção 
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dispõem de computadores, telefones, 

mesas, cadeiras e armários. 

 

dispõem de computadores, telefones, 

mesas, cadeiras e armários. 

Serviço, Programa, Projeto e/ou Benefício Socioassistencial 

Identificação do Serviço 
 
Serviço de Acolhimento Institucional. 
 
 
 
 

Identificação do Serviço 
 
Serviço de Acolhimento Institucional. 
 

Identificação do Serviço 
 
Serviço de Acolhimento Institucional. 

Público Alvo 
 

Crianças de zero a seis anos, ou 

até doze anos incompletos em caso de 

grupos de irmãos, de ambos os sexos, 

com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, que se encontram em 

situação de risco pessoal e/ou social. 

 

Público Alvo 
 
O público previsto no plano de ação foi o 

mesmo que participou do serviço de 

acolhimento. 

 

Público Alvo 
 

Crianças de zero a 12(doze) anos 

incompletos, independente de vínculos 

consanguíneos, e de 13(treze) anos a 

17(dezessete) anos, com vínculos 

consangüíneos, e em casos 

excepcionais, as quais se encontram com 

vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, e em situação de risco/ 

pessoal. 

Capacidade de Atendimento 
 

Usuários atendidos 
 

Capacidade de Atendimento 
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A capacidade de atendimento da 

entidade é para 40 usuários. Das 04 

(quatro) casas-lares que compõem a 

entidade, cada uma delas comporta até 

10 (dez) usuários. A meta pactuada 

através do Termo de Colaboração com a 

FASPG é de 30 metas. 

 
 

A meta pactuada através do Termo de 

Colaboração com a FASPG é de 30 

metas, porém, em alguns meses a meta  

foi extrapolada, mas como a capacidade 

da entidade é para 40 metas, não houve 

comprometimento da qualidade do serviço 

prestado. 

Para este ano, a entidade optou 

por fechar 01 casa-lar, a fim de reduzir 

custos, portanto, a capacidade máxima 

da entidade é para 30 metas. 

Recursos financeiros a serem 
utilizados 
 

Os recursos financeiros utilizados 

em 2021, serão  provenientes do Termo 

de Colaboração celebrado entre a 

entidade e a FASPG, no valor de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais) 

mensais, totalizando R$720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais) no ano.  

A entidade pretende angariar 

fundos através de eventos, por iniciativas 

Recursos financeiros utilizados 
 

Os recursos financeiros utilizados 

em 2021, foram provenientes do Termo de 

Colaboração celebrado entre a entidade e 

a FASPG, no valor de R$60.000,00 

(sessenta mil reais) mensais, totalizando 

R$720.000,00 (setecentos e vinte mil 

reais) no ano.  

Outras fontes de recursos 

financeiros também auxiliaram na 

manutenção das atividades da instituição, 

Recursos financeiros a serem 
utilizados 

Os recursos financeiros a serem 

utilizados, provêm do Termo de 

Colaboração da entidade com a FASPG, 

a qual realiza um repasse mensal de  

R$75.000,00(setenta e cinco mil reais), 

totalizando R$900.000,00(novecentos mil 

reais) no ano. 

A entidade pretende angariar 

fundos através de eventos, por iniciativas 

de apoiadores da instituição e cumprindo 
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de apoiadores da instituição e cumprindo 

o calendário de eventos próprio. 

 

 
 

como doações em espécie que totalizaram 

R$2.200,00(dois mil e duzentos reis), e o 

Chá Natal na Caixa, iniciativa da 

instituição, realizado no sistema drive thru, 

arrecadou R$5.600,00(cinco mil e 

seiscentos reais). 

Os recursos previstos foram 

recebidos e aplicados. 

. 

o calendário de eventos próprio. A 

estimativa de arrecadação é no valor de 

R$27.800,00(vinte e sete mil e oitocentos 

reais). 

Quanto as doações em espécie, 

somada as  penas alternativas  de réus 

das Varas Criminais e Varas de 

Execuções Penais, baseados no ano de 

2021, a estimativa é de angariarmos 

R$5.000,00(cinco mil reais).  

Recursos humanos previstos 
 
01 coordenadora, 02 assistentes sociais, 

01 psicóloga, 01 secretária, 01 cozinheira, 

02 auxiliares de serviços gerais, 02 

educadoras sociais, 05 cuidadoras sociais 

residentes, 06 cuidadoras sociais 

plantonistas (04 para o período noturno e 

02 para o período diurno) e 01 motorista. 

Recursos humanos envolvidos 
 
01 coordenadora, 02 assistentes sociais, 

01 psicóloga, 01 secretária, 01 cozinheira, 

02 auxiliares de serviços gerais, 02 

educadoras sociais, 05 cuidadoras sociais 

residentes, 06 cuidadoras sociais 

plantonistas (04 para o período noturno e 

02 para o período diurno), e  01 motorista. 

          A cozinheira e 01 cuidadora 

Recursos humanos envolvidos 
 
01 Coordenadora - Coordenação geral 

das atividades, controle dos recursos e 

prestações de contas, supervisão da 

equipe de trabalho, contratações e 

demissões, organização de eventos para 

arrecadação de recursos, busca de novas 

parcerias, supervisão e acompanhamento 

da qualidade do serviço prestado, metas 
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residente foram afastadas de suas funções 

por problemas de saúde durante o ano de 

2021. Se não houvessem estes 

afastamentos os recursos humanos 

previstos teriam sido suficientes. 

 

e objetivos da instituição. 

Carga Horária-44 horas semanais. 

01 Auxiliar Administrativo - Recepção 

dos usuários, familiares e visitantes, 

organização de materiais diversos e 

doações,  registro de visitantes e 

familiares dos acolhidos, elaboração de 

comunicados  e relatórios, controle de 

caixa, organização de eventos para 

arrecadação de recursos, auxílio à equipe 

técnica, cotação de produtos e realização 

de compras, entre outros. 

Carga Horária-44 horas semanais. 

02 Assistentes Sociais - Acolhida, 

escuta, entrevista, atendimento individual, 

acompanhamento, encaminhamento, 

monitoramento do encaminhamento 

realizado, prontuário, visita domiciliar, 

relatório, articulação com a rede 

socioassistencial, políticas setoriais e 
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com o SAI, reuniões com as famílias, 

atendimento às famílias, reunião com a 

equipe para o planejamento e avaliação 

do Serviço, acompanhamento da 

execução do Serviço, elaboração de 

projetos, elaboração do Plano Individual 

de Atendimento dos usuários, 

participação em audiências, 

conhecimento das situações de 

vulnerabilidade e risco social das 

famílias. 

Carga Horária - 30 horas semanais. 

01 Psicóloga - Avaliação psicológica, 

acompanhamento dos infantes e 

familiares, elaboração de relatórios e 

laudos, transformação das demandas da 

questão social em ações práticas e 

lúdicas, para o desenvolvimento e 

inclusão integral do usuário no contexto 

familiar,  comunitário e social. 
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Carga Horária - 30 horas semanais. 

02 Serviços Gerais - Limpeza dos 

ambientes da instituição,  organização 

dos produtos de limpeza, e higiene, 

armazenamento de  produtos 

alimentícios, e de doações diversas, 

auxílio em eventos da instituição  para 

arrecadação de recursos. 

Carga Horária - 30 horas semanais. 

02 Educadoras - Elaboração de projetos 

pedagógicos, atividades culturais, lúdicas 

e recreativas, acompanhamento dos 

usuários em passeios e eventos, apoio 

escolar, participação em reuniões 

escolares. 

Carga Horária - 44 horas semanais.  

04 Cuidadoras Residentes - Cuidados 

com os usuários em relação à higiene, 

alimentação, vestuário, sono, cuidados 

paliativos, preparo de refeições, 
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mamadeiras, banhos, preparar para ida a 

escola limpeza e organização da casa, 

roupas, transmissão de valores e 

afetividade. 

Carga Horária - 01 folga semanal de 24 

horas.  

06 Auxiliares de Cuidadoras - Cuidados 

com os usuários em relação à higiene, 

alimentação, vestuário, sono, cuidados 

paliativos, preparo de refeições, 

mamadeiras, banhos, preparar para ida a 

escola, limpeza e organização da casa, 

roupas, transmissão de valores e 

afetividade. 

Carga Horária - Escala 12x36, sendo 02 

para o Período Diurno.e 04 Período 

Noturno. 

01 motorista - Dirigir e manobrar o  

veículo da entidade  e transportar 

pessoas. Realizar verificações e 
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manutenções básicas do veículo. 

Carga Horária - 44 horas semanais.  

 

Obs: Houve alteração de nomenclatura 

para o plano de trabalho/ 2022. 

Cuidadora social residente para   

Cuidadora residente; 

Cuidadora social plantonista para auxiliar 

de cuidadora; 

Educadora social para educadora; 

Secretária para auxiliar administrativo; 

Auxiliar de serviços gerais para serviços 

gerais. 

Abrangência territorial 
 
Bairros e Vilas do município de Ponta 
Grossa. 

Abrangência territorial 
 
Diversos bairros e vilas do município foram 

abrangidos pelo serviço, tais como: 

Bairros: Ronda, Olarias, Órfãs, Uvaranas, 

Boa Vista, Cará Cará, Chapada, 

Periquitos, Neves, Colônia Dona Luiza, 

Abrangência territorial 
 
Bairros e Vilas do município de Ponta 
Grossa. 
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Contorno, Jardim Carvalho, Nova Rússia e 

Oficinas. 

Vilas: Francelina, Castanheira, 31 de 

Março, Santa Bárbara, Los Angeles, Ana 

Rita, Santo Antônio, Palmeirinha, 

Dalabona, Tropeiros, Tânia Mara, Jardim 

Maracanã, Borsato, Rio Verde, Parque 

Nossa Senhora das Graças, Jardim 

Esperança, Princesa, Santa Maria, 

Coronel Cláudio, Ouro Verde, Jardim 

Conceição, Estrela, Cristo Rei, Cachoeira, 

Belém, Romana, Nova, Guaíra, e Clóris. 

Formas de participação do usuário 
 

Os usuários participarão avaliando o 

Serviço através de conversas informais, 

rodas de conversa, questionários 

formulados de acordo com o grau de 

desenvolvimento cognitivo de cada 

usuário e, nos atendimentos individuais 

Participação do usuário 
 
          A forma de avaliação do serviço 

pelos usuários, bem como por suas 

famílias ocorreu como o previsto. 

         Os usuários participaram através de  

de conversas informais, rodas de 

conversa, questionários pela equipe 

Formas de participação do usuário 
 

Os usuários participarão avaliando o 

Serviço, através de conversas informais, 

rodas de conversa, caixa de sugestões, 

preenchimento de questionários 

considerando seu grau de 

desenvolvimento cognitivo e, pelos 
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realizados pela equipe técnica. 

Considerando a pandemia da 

COVID-19, a participação das famílias 

será realizada como no ano anterior, 

através de videochamadas realizadas às 

terças e sextas feiras, momento este, em 

que também realizavam contatos com os 

usuários. 

 
 

técnica de acordo com o grau de 

desenvolvimento cognitivo de cada usuário 

e, nos atendimentos individuais realizados 

pela equipe técnica. 

          As avaliações foram levadas a 

coordenação e diretoria da entidade 

quando foram avaliadas.  

  Devido a pandemia da COVID-19, a 

participação das famílias foi realizada 

como no ano de 2019, através de 

videochamadas, realizadas às terças e 

sextas feiras, momento este, em que 

também realizavam contatos com os 

usuários. 

 

 

 

 
 

atendimentos realizados pela equipe 

técnica. 

Com o retorno das visitas presenciais 

dos familiares, os mesmos também 

participarão através das rodas de 

conversa, caixa de sugestões, dinâmicas 

de grupo, questionários, e nos 

atendimentos individuais realizados pela 

equipe técnica. 

As avaliações serão levadas à 

coordenação e diretoria da entidade, 

visando o aprimoramento do serviço 

prestado pela entidade. 

O planejamento das atividades 

objetiva atender as demandas dos 

usuários e seus interesses. Poderá ser 

revisto a qualquer tempo. 

Principais atividades planejadas 
 

Principais atividades executadas 
 

Principais atividades planejadas 
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Janeiro 
• Projeto “Aprendendo com os 

combinados”; 

• Projeto ‘Quem Conta, Reconta  e 

faz de Conta  /  Clássicos 

literários”, 

• Manutenção da horta;  

• Passeio ao Lago de Olarias; 

• Passeio ao Parque Monteiro 

Lobato; 

• Oficina “Dia da Não Violência”; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião da equipe técnica; 

• Reunião com as educadoras 

sociais para planejamento das 

atividades/2021; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para avaliação do 

Serviço. 

Todas as atividades planejadas foram 

executadas.  

Devido às parcerias da entidade com 

outros serviços, órgãos, instituições, 

pessoas físicas e jurídicas, atividades não 

planejadas foram realizadas, as quais 

agregaram valor ao trabalho executado. 

• Janeiro - Reunião com o Serviço 

Auxiliar da Infância (SAI) e Núcleo 

de Estudos e Defesa de Direitos da 

Infância e da Juventude (NEDDIJ) 

sobre os efeitos da pandemia. 

• Fevereiro –2ª Reunião com o SAI e 

NEDDIJ sobre os efeitos da 

pandemia. 

• Março - Apresentação do projeto de 

intervenção da estagiária de serviço 

social às cuidadoras residentes, 

plantonistas e educadoras sociais, 

sobre o que é o Serviço de 

Janeiro 
• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião da equipe técnica; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 

avaliação do Serviço. 

Fevereiro 

• Execução do projeto “Identidade e 

Autoestima";  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Festa de Carnaval; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Apoio escolar; 

• Reunião bimestral com as 
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Fevereiro 

• Comemoração do “Carnaval 

Pequeno Anjo / Bandinha do 

reciclável”; 

• Projeto “Amigos da Higiene”; 

• Manutenção da horta;  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Passeio ao Lago de Olarias; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para avaliação do 

Serviço. 

Março 

• Execução do Projeto ‘Mulher 

Maravilha”; 

• Projeto” Quem se Alimenta Bem, 

Boa Saúde Tem;”  

Acolhimento, realizado de maneira 

remota. 

Ainda no mês de marco, através da 

iniciativa da FASPG, foi 

proporcionado à coordenação e 

equipe técnica um curso sobre 

Metodologia do Acolhimento, 

realizado de maneira remota. 

• Maio - Participação no Dia do 

Desafio e, roda de conversa entre a 

equipe do SAI e cuidadoras sobre o 

“Dia 18 de Maio”.  

• Junho - Início do projeto “Caixinha 

de Música”, (musicalização com os 

bebês), em parceria com o SAI e, a 

Festa Junina virtual, também 

iniciativa da equipe do SAI; 

• Agosto - Através da parceria com a 

instituição de ensino Unicesumar,   

(curso de odontologia), ocorreu a 

educadoras para planejamento 

das atividades/2022; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 

avaliação do Serviço. 

Março 

• Execução do Projeto “Controlando 

as Nossas Emoções”; 

• Oficina “Dia Internacional da 

Água”; 

• Oficina “Dia do Circo”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes;  

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e auxiliares para 

mailto:cmaspg@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro – Ponta Grossa – PR - Cep: 84026-080 - Fone/Fax: (42) 3026-9565 - www.pontagrossa.pr.gov.br/cmas/ - E-
mail:cmaspg@bol.com.br 

 

• Manutenção da horta;  

• Oficina “Dia Internacional da 

Água”; 

• Oficina “Dia do Circo”; 

• Atividades lúdicas e recreativas; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

Abril 
• Execução do Projeto “O 

Verdadeiro Sentido da Páscoa”; 

• Apresentação e festa da Páscoa;  

• Comemoração do Aniversário do 

Pequeno Anjo; 

• Manutenção da horta;  

• Oficina “Dia Nacional do Livro 

Infantil”; 

• Atividades lúdicas, recreativas de 

lazer; 

avaliação e tratamento da saúde 

bucal dos usuários. 

• Outubro - Aula de dança realizada 

de maneira remota pela escola  de 

ballet Elevée, e encontro com 

padrinhos afetivos, iniciativa do 

SAI, realizado de maneira remota; 

• Novembro - Visita ao Arautos do 

Evangelho, passeio a uma 

hamburgueria, capacitação às 

cuidadoras residentes sobre o 

Ofuro e Shantala, indicado aos 

bebês acolhidos. 

 

• Dezembro - Presença do  Papai 

Noel na entidade, iniciativa da Vara 

da Infância e Juventude. Reunião 

com padrinhos afetivos, realizada 

de maneira remota, iniciativa do SAI 

e apresentação de um mágico, 

sugestões e avaliação do Serviço. 

 
ABRIL 

 

• Execução do projeto “Páscoa, 

Partilhando Valores”; 

• Execução do projeto “Amigos da 

Higiene” e do projeto “Alimentação 

Saudável”; 

• Oficina “Dia do Índio” 

• Comemoração do Aniversário do 

Pequeno Anjo; 

• Atividades lúdicas, recreativas de 

lazer, 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Apoio escolar, 

• Reunião bimestral com as 

educadoras para avaliação das 

atividades; 
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• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Maio 

• Apresentação e comemoração “Dia 

de Quem Cuida de Mim 

• Oficina “Dia do Abraço”; 

• Execução do Projeto “Quem Cuida 

de Mim”; 

• Oficina “Faça Bonito na Prevenção 

e Combate ao Abuso Sexual e 

Violência contra Crianças e 

Adolescentes”; 

• Manutenção da horta;  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

também realizada de maneira 

remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 

avaliação do Serviço. 

Maio 

• Apresentação e comemoração do 

“Dia de Quem Cuida de Mim” 

• Oficina ‘Dia do Desafio”; 

• Oficina  ‘Dia do Abraço”; 

• Execução do projeto “Faça Bonito 

na Prevenção e Combate ao 

Abuso Sexual e Violência contra 

Crianças e Adolescentes”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Apoio escolar; 

• Reunião com as cuidadoras 

mailto:cmaspg@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro – Ponta Grossa – PR - Cep: 84026-080 - Fone/Fax: (42) 3026-9565 - www.pontagrossa.pr.gov.br/cmas/ - E-
mail:cmaspg@bol.com.br 

 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes, 

• Reunião com as educadoras 

sociais para avaliação das 

atividades; 

Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Junho 

• Semana do Meio Ambiente; 

• Oficina “Dia Mundial do Combate 

ao Trabalho Infantil”; 

• Manutenção da horta;  

• Festa junina “Arraiá do Pequeno 

Anjo”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

residentes e auxiliares para 

sugestões e avaliação do Serviço. 

Junho 

• Execução do projeto “Meio 

Ambiente e Reciclagem”; 

• Oficina “Dia Mundial do Combate 

ao Trabalho Infantil”; 

• Festa junina “Arraiá do Pequeno 

Anjo”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Comemoração dos 

aniversariantes, 

• Apoio escolar; 

• Reunião bimestral com as 

educadoras para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 
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• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço; 

Julho 

• Oficina ‘Dia da Pizza’; 

• Oficina “Festa do Rock”, 

• Comemoração Dia do Cantor, com 

Karaokê; 

• Execução do Projeto “13 de Julho 

Aniversário do Amigo ECA”; 

• Execução do Projeto “Diverti 

FÉRIAS”; 

• Manutenção da horta;  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

avaliação do Serviço. 

 

Julho 

• Execução do Projeto “13 de Julho 

Aniversário do Amigo ECA”; 

• Oficina ‘Dia da Pizza’; 

• Oficina “Dia do Cantor” 

• Comemoração dia do cantor, com 

Karaokê; 

• Execução do Projeto “Férias 

Quentinha”; 

• Oficina “Clássicos Literários”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Apoio escolar; 

• Passeios em diversos locais como 
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aniversariantes; 

• Reunião com as educadoras 

sociais para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço; 

Agosto 

• Execução do Projeto “Meu Herói 

Sem Capa”; 

• Execução do Projeto “Folclore / 

Valorizando Nossa Identidade”; 

• Manutenção da horta;  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Passeio Parque Monteiro Lobato; 

• Passeio Lago de Olarias; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

praças, parques e lanchonetes, 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e auxiliares para 

sugestões e avaliação do Serviço. 

Agosto 

• Execução do Projeto “Quem Cuida 

de Mim”; (referencia masculina) 

• Execução do Projeto “Folclore / 

Valorizando Nossa Identidade”; 

• Passeio ao Quartel (Dia do 

Soldado); 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Apoio escolar; 

• Reunião bimestral com as 

educadoras para avaliação das 
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aniversariantes; 

• Reunião com as educadoras 

sociais para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço; 

Setembro 

• Oficina “Dia da Árvore”; 

• Execução do Projeto “Primavera, 

da Semente ao Fruto”; 

• Execução do Projeto “Meio 

Ambiente: Eu Cuido, Você Cuida e 

Nós Sobrevivemos”; 

• Manutenção da horta;  

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 

avaliação do Serviço. 

Setembro 

• Execução do Projeto “Primavera, 

Toda Flor Tem Seu Valor”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• “Oficina Dia da Árvore”; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e auxiliares para 

sugestões e avaliação do Serviço; 
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aniversariantes; 

• Reunião com as educadoras 

sociais para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Outubro 

• Oficina “Dia Internacional da 

Música”; 

• Oficina “Dia dos Animais e da 

Natureza”; 

• Festa Halloween; 

• Execução do Projeto “Meu Direito 

de Ser Criança” / resgatando 

brincadeiras antigas; 

• Manutenção da horta;  

• Festa em alusão ao “Dia das 

Crianças”; 

Outubro 

• Oficina “Dia Internacional da 

Música” / Passeio ao Centro 

Musical; 

• Festa Halloween; 

• Execução do Projeto “Resgatando 

Brincadeiras Antigas; 

• Festa em alusão ao “Dia das 

Crianças”; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião bimestral com as 

educadoras para avaliação das 

atividades; 

Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 
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• Atividades lúdicas, recreativas e 

de lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Novembro 

• Oficina “Dia Internacional da 

Tolerância”; 

• Oficina “Dia Internacional da 

Consciência Negra”; 

• Execução do Projeto “Respeito 

Não Tem Cor, Tem Consciência”; 

• Projeto “Bullying não é 

brincadeira”; 

• Manutenção da horta; 

• Atividades lúdicas, de lazer e 

avaliação do Serviço. 

Novembro 

• Execução do projeto Diversidade: 

Somos Todos Iguais Nas Nossas 

Diferenças; 

• Visita a alguma entidade 

socioassistencial que execute 

Serviço para pessoas com 

deficiência; 

• Atividades lúdicas, de lazer e 

recreativas; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e auxiliares para 

sugestões e avaliação do Serviço. 

Dezembro 

• Execução do Projeto “Natal o 
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recreativas; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as educadoras 

sociais para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Dezembro 

• Oficina “Dia Internacional do 

Deficiente Físico”; 

• Oficina “Dia da Família”; 

• Oficina “Dia do Palhaço”; 

• Execução do Projeto “Natal o 

Caminho para a Luz”; 

• Comemoração do Natal; 

• Manutenção da horta;  

Caminho para a Luz”; 

• Comemoração do Natal na 

entidade; 

• Festa de Natal da Vara da Infância 

e Juventude; 

• Oficina “Dia do Palhaço”; 

• Apresentação de palhaços; 

• Oficina de mágicas; 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Reunião bimestral com as 

educadoras para avaliação das 

atividades; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes para sugestões e 

avaliação do Serviço. 

 

mailto:cmaspg@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro – Ponta Grossa – PR - Cep: 84026-080 - Fone/Fax: (42) 3026-9565 - www.pontagrossa.pr.gov.br/cmas/ - E-
mail:cmaspg@bol.com.br 

 

• Atividades lúdicas, recreativas e de 

lazer; 

• Apoio escolar; 

• Comemoração dos 

aniversariantes; 

• Reunião com as cuidadoras 

residentes e plantonistas para 

avaliação do Serviço. 

Resultados esperados 
 

• Acolher os usuários em condições 

de dignidade; 

• Preservar a história de vida, 

identidade e integridade dos 

usuários; 

• Proporcionar aos usuários acesso 

a espaços com padrões de 

qualidade; 

• Promover acesso a ambiência 

acolhedora; 

Resultados alcançados 
 

• Os usuários foram acolhidos em 

condições de dignidade; 

• Tiveram sua história de vida, 

identidade e integridade 

preservadas; 

• Tiveram acesso à espaços com 

padrões de qualidade; 

• Acesso à ambiência acolhedora; 

• Tiveram acesso a ambiente e 

condições favoráveis ao seu 

Resultados esperados 
 

• Acolher os usuários em condições 

de dignidade; 

• Preservar a história de vida, 

identidade e integridade dos 

usuários; 

• Proporcionar aos usuários acesso 

a espaços com padrões de 

qualidade; 

• Promover acesso a ambiência 

acolhedora; 
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• Garantir o acesso a ambientes em 

condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento; 

• Assegurar ao usuário o convívio 

familiar, social e comunitário; 

• Garantir o acesso a outros serviços 

socioassistenciais e de outras 

políticas públicas; 

• Possibilitar ao usuário o acesso a 

espaços próprios e personalizados; 

• Respeitar o direito de opinião dos 

usuários, e as suas expressões de 

necessidades e interesses; 

• Promover a reintegração familiar 

dos usuários e quando não for 

possível encaminhá-lo à família 

substituta; 

• Ampliar a capacidade protetiva da 

família e a superação de suas 

desenvolvimento; 

• Foi assegurado o convívio familiar, 

social e comunitário, seguindo as 

orientações quanto à prevenção da 

COVID-19; 

• Usuários e famílias tiveram acesso 

a outros serviços socioassistenciais 

e de outras políticas públicas; 

• Direito de opinião respeitado, foram 

ouvidos e puderam expressar suas 

necessidades e interesses; 

• Tiveram acesso a espaços próprios 

e personalizados; 

• Promoção da reintegração familiar 

dos usuários e quando não foi 

possível encaminhamento à família 

substituta; 

• Foi ampliada a capacidade protetiva 

da família e superação de suas 

• Garantir o acesso a ambientes em 

condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento; 

• Assegurar ao usuário o convívio 

familiar, social e comunitário; 

• Garantir o acesso a outros 

serviços socioassistenciais e de 

outras políticas públicas; 

• Possibilitar ao usuário o acesso a 

espaços próprios e 

personalizados; 

• Respeitar o direito de opinião dos 

usuários, e as suas expressões de 

necessidades e interesses; 

• Promover a reintegração familiar 

dos usuários e quando não for 

possível encaminhá-lo à família 

substituta; 

• Ampliar a capacidade protetiva da 
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dificuldades. dificuldades. família e a superação de suas 

dificuldades. 

 
Marcia Helena Daros 

CRESS 1625-PR 
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