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ANEXO I 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
ATENÇÃO: Antes do preenchimento, leia atentamente a Resolução CNAS nº14/2014, disponível em: 
file:///C:/Users/8214/Downloads/CNAS%202014%20-%20014%20-%2015.05.2014.pdf 
 
 

1- DADOS DA ENTIDADE: 
 

1.1-Nome:  ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII 

 

1.2-Endereço: Rua Padre João Piamarta,s/nº - Colônia Dona Luíza 

 

1.3-CEP: 84046-060     
        

1.4-FONE: 42. 3229.1353 

 

1.5-E-MAIL: instjoao23@hotmail.com       -    edna.silva@csfnb.org.br 

 

1.6-CNPJ: 09.027.658/0001-61 

 

1.7-Número e ano da inscrição no CMAS: 034 de 05 de março de 2008 

 

1.8-Responsável Legal: Padre Ivo Nardelli 

 

1.9-Período de mandato: 04 de janeiro de 2018 a 03 de janeiro de 2024 

 

1.10-Responsável Técnico: Edna Terezinha da Silva 

 

1.11-Número do Registro no Conselho de Classe do RT: CRESS 1890/PR 

 

1.12-Forma de inscrição no CMAS:  
 

a) (X ) ENTIDADE 
 

b) ( ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 

 
b.1) Identificação: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e  

 adolescentes de 06 a 17 anos 
 

 

1.13- Tipo de entidade: 

a) (X) DE ATENDIMENTO  
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Proteção Social (X ) Básica 
( ) Especial ( ) de Média Complexidade 

 
 ( ) de Alta Complexidade 

 

b) ( ) DE ASSESSORAMENTO 
 

c) ( ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 
 
  

2- RELATÓRIO DE ATIVIDADES  de jan a dez/2021: deverá conter os itens abaixo: 

 
2.1- Origem dos Recursos 

 

• Provenientes do Termo de Colaboração Nº 005/2021 firmado com a Fundação Municipal de 
Assistência Social de Ponta Grossa – FASPG, com vigência até 31 de dezembro de 2021. 

Plano de Aplicação: 80 metas pactuadas – valor per capita R$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais). 
 

• Recursos próprios: doações. bazar, eventos beneficentes para arrecadação de recursos 
destinados à manutenção da Entidade. 

 
 
 

2.2- Identificação do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
 

O referido Serviço se propõe a atender crianças e adolescentes de forma gratuita, a complementar 

o trabalho social junto da família, a fim de prevenir a ocorrência de situações de risco social, 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária, proporcionando espaço de convivência e 

desenvolvimento de atividades lúdicas, recreativas, esportivas, culturais, artísticas como forma de 

despertar potencialidades. 

 
  2.3- Público Alvo 
 

- Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, encaminhados pelos Serviços de Proteção 

Social Especial, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos, territorialmente referenciados pelos CRAS; 

- Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; 

- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 

- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos. 
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2.4- Usuários atendidos 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

199 180 190 183 183 156 177 181 183 189 200 166 

Foram atendidas 2.187 crianças e adolescentes de forma totalmente gratuita. 

 
 

2.5- Recursos financeiros utilizados 
 
- Provenientes do Termo de Colaboração Nº 005/2021 firmado com a Fundação Municipal de 
Assistência Social de Ponta Grossa – FASPG, com vigência até 31 de dezembro de 2021. 
Plano de Aplicação: 80 metas pactuadas – valor per capita R$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais). 
 
- Recursos próprios provenientes de  doações, arrecadações de bazares e eventos beneficentes para 
arrecadação de recursos destinados à manutenção da Entidade e, em decorrência da Pandemia 
Covid-19, dando cumprimento às medidas preventivas relativas ao protocolo sanitário. 
 
 

DEMONSTRATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO – INICIAL E QUARTO ADITIVO 

 

 Repasse/meses:  Janeiro/Fevereiro/Março/Abril-2021: R$ 22.400,00 

 

- Repasse mensal vigente em maio/2021: R$ 23.918,72 (Vinte e três mil, novecentos e dezoito 

Reais e setenta e dois centavos), conforme descrição: 

 

QUARTO ADITIVO reajuste de 4,52% sobre o valor/repasse mensal inicial de R$22.400,00, 

conforme segue: 

- Publicado em D.O. 14/05/2021 – QUARTO ADITIVO –  

* Repasse/meses:  Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro/2021: 

R$ 23.918,72 (Vinte e três mil, novecentos e dezoito Reais e setenta e dois centavos). 
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2.6- Recursos humanos envolvidos 
 
Equipe técnica e de apoio necessária para as ações propostas, atendendo Plano de Trabalho Inicial 
(antes da Pandemia): 
 
01 Coordenador Geral; 

01 Assistente Social; 

03 Educadores; 

01 Auxiliar de serviços gerais; 

01 cozinheira; 

01 auxiliar de cozinha; 

 
 

 2.7- Abrangência territorial 
 
Território de abrangência CRAS Cará-Cará, Nova Rússia, Vila XV, Sabará, Santa Luzia, 31 de Março, 

Coronel Cláudio. 

 
2.8- Descrição da forma de participação do usuário na gestão 
 
Considerar Plano de Trabalho inicial, antes da pandemia. 
 
- Reuniões bimestrais com a família; 
- Caixa de sugestões; 
- Oficinas interativas; 
- Questionário; 
- Conversas informais; 
- Dinâmicas de grupo. 
 
 2.9- Principais atividades executadas 
 
- Considerando o Decreto Municipal nº 17.112/2020 que suspendeu as atividades coletivas em 
decorrência da Pandemia do COVID 19, bem como a Portaria SNAS nº 54/2020, que aprovou 
recomendações aos gestores e demais profissionais do SUAS para garantir que os serviços/atividades 
essenciais da Assistência Social não sejam suspensos durante a pandemia do COVID 19, seguem 
abaixo descritas as atividades propostas pela instituição, as quais foram executadas em 2021 até o 
retorno gradativo às atividades presenciais, conforme Instrução Normativa 001/2021-FASPG de 
08/09/2021, publicado em 11 de outubro de 2021. 
 
- Em 01 de novembro de 2021 – Instrução Normativa FASPG 002/2021 – Dispõe sobre a flexibilização 
das diretrizes contidas na Instrução Normativa FASPG 001/2021.  
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A seguir, nova metodologia apresentada em 15/06/2020 – sob nova metodologia – ações a serem 
executadas durante a pandemia – 2020/2021 

 

Objetivos: Geral/Específico 
 

Atividades Metodologia 

A- Desenvolver ações 
socioeducativas e de estratégias, 
considerando o cenário de 
pandemia para as crianças e 
adolescentes na faixa etária de 06 
a 15 anos em situação de 
vulnerabilidade social e/ou risco 
pessoal e social, com foco no 
desenvolvimento de atividades 
voltadas ao contexto atual, no 
fortalecimento de vínculos e 
prevenção de riscos com a medida 
preventiva de isolamento social; e 
suas respectivas famílias no 
acesso a direitos e inclusão em 
programas/benefícios, viabilizando 
meios para expressão de 
dificuldades e necessidades para 
enfrentamento à crise, de modo a 
construção/busca conjunta de 
alternativas e soluções, 
preservada a qualidade do 
atendimento. 

- Atividades desenvolvidas em 
atendimento à distância aos 
usuários e à família, como forma 
de manutenção do contato com o 
público-alvo, após devidamente 
justificada a necessidade de 
suspensão das atividades com 
previsão de envio de vídeos 
semanalmente por tema 
proposto, conforme objetivo. Os 
temas fundamentam as 
atividades do Serviço. 
 
1) Atividades inicial com o envio 
de informações ilustrativas na 
forma de vídeos com os temas 
relacionados ao surgimento do 
Corona Vírus, riscos de contágio 
e medidas de prevenção. 
 
2 ) No suporte às famílias como 
apoio e orientações, o 
compartilhamento de 
informações com os 
responsáveis familiares acerca 
das Notas Oficiais (Portarias e 
Informativos), relativas as 
medidas emergências de 
Programas e Auxílios. 
 
 
3) Manutenção de contato para 
com a rede socioassistencial 
para apoio, especialmente com o 
CRAS de referência. 
 
4) Vídeos com conteúdo 
referente à educação financeira e 
economia doméstica 
 

- Através de via telefônica e por 
meio de aplicativo de 
mensagem instantânea 
(WhatsAPP) com os grupos, 
adicionados os respectivos 
responsáveis familiares (canal 
de comunicação com os 
usuários), por se tratar de 
comunicação rápida e acessível 
à maioria dos usuários e suas 
famílias; ligações de caráter 
privado na atenção ao sigilo 
profissional; vídeos da 
plataforma online do YouTube e 
de entrega de material 
impresso, com temas 
organizados a faixa etária dos 
usuários, e as especificidades 
de cada ciclo de vida e 
pautadas no contexto de 
enfrentamento à crise da 
pandemia. 
 
-Apresentação de vídeos com 
temas centrados na expressão 
do lúdico, das brincadeiras na 
formação/informação e 
desenvolvimento de oficinas. 
 
-Para orientação às famílias, 
contatos via telefone com a 
Coordenação dos CRAS, por 
meio de aplicativo de 
mensagens e de email. 
 
- Concomitante, avaliação do 
Serviço com manifestações dos 
usuários/responsáveis via 
aplicativo de mensagem 
disponibilizada e/ou no caráter 
privado, a critério pessoal. 
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B- Desenvolver ações/estratégias 
socioeducativas que contribuam 
para o aumento da autoestima, 
autoconfiança, ressignificação de 
vivências, da importância do 
coletivo como garantia de 
segurança, do senso de 
solidariedade na perspectiva de 
vida coletiva no contexto da 
pandemia, integrado aos 
fortalecimento dos laços familiares 
e na prevenção à ocorrência de 
situações de risco; decorrência do 
isolamento social. 

1)Apresentar proposta de 
atividade tendo como tema a 
amizade, gentileza para o 
fortalecimento do respeito mútuo 
e estimulando o  
desenvolvimento do 
protagonismo dos usuários. 
 
2) Manifestação de felicitação            
aos aniversariantes do mês. 

-Envio de vídeos da plataforma 
online do YouTube. 
 
-Confecção de painel ilustrativo 
em homenagem aos 
aniversariantes. 

C- Possibilitar aos usuários a 
apropriação de informações e 
conhecimentos para intervir na 
realidade da nova rotina 
estabelecida, reforço à importância 
quanto ao autocuidado com 
hábitos saudáveis e 
imprescindíveis para garantir o 
bem estar físico e mental. 

1) Por intermédio do 
Responsável Familiar, 
oportunizar o acesso a 
orientações acerca da atual 
realidade e as ações individuais  

-Envio de vídeos da plataforma 
online do YouTube. 

D) Oportunizar aos usuários o 
acesso a vídeos e atividades 
estimuladoras da prática de 
exercícios físicos, com a ação de 
relaxamento, recreação e de lazer, 
promovendo o bem estar físico e 
mental. 

1) Apresentação da atividade 
com a proposta de prática de 
movimentos corporais com 
atenção à respiração, 
alongamento, aquecimento, com 
proposta de execução diária 
como hábito saudável, sugerindo 
interatividade com o grupo 
familiar. 

-Envio de vídeos da plataforma 
online do YouTube. 

E) Proporcionar aos usuários o 
acesso a vídeos: oficina, arte, arte 
terapia, cultura, jogos, 
agroecologia, com temas a 
contribuir para sua formação, 
discussões reflexivas, incentivo à 
cooperação, respeito mútuo, 
senso de coletividade, 
solidariedade, segurança coletiva 
com momento de brincadeiras e 
ludicidade com a família, 
fortalecedores do convívio com os 
familiares. 

1) Envio semanal de 01 (uma) 
atividade na diversidade proposta 
(oficina, arte, jogo, brincadeira), 
correlacionada ao tema. 

-Envio de vídeos da plataforma 
online do YouTube. 
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F- Desenvolver conjuntamente às 
propostas/temas referidos, 
reflexão sobre a vida pós 
pandemia acerca das inevitáveis 
mudança/transformações nas 
relações sociais, trazendo à cena 
o pertencimento ao individualismo, 
mantida a 
individualidade/identidade. 
 

1) No decurso das atividades 
promovidas (desenhos, 
animações, contação de estórias) 
o objetivo comum deverá ser a 
cooperação, a solidariedade, o 
respeito, o cuidado, levando ao 
reconhecimento acerca do 
quanto a minha atitude influencia 
no bem estar geral, em sua 
integralidade, na família, na 
comunidade e na sociedade em 
geral e que a busca por soluções 
no enfrentamento a crises, 
independente de qual seja a sua 
natureza, em ações conjuntas, 
pode e deve ser compartilhada, 
enquanto dever e direito. 

-Como meio de comunicação 
serão utilizados o recurso na 
forma de vídeos, selecionados a 
partir de conteúdos 
relacionados à participação 
social, o direito de ser e 
pertencer e a convivência sob 
redescoberta acerca de seus 
valores. 

 

Atividades desenvolvidas: 

Janeiro: 

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea (WhatsApp). Temas relacionados: 1-Informativo de Serviço Cartão Transporte 
VCG; 2- Painel comemorativo de Boas Vindas ao mês; 3- Informativo de Vagas na Escola Alberto 
Rebello Valente; 4- Atividade de Exercício Mental e Entretenimento; 5- Painel Homenagem aos 
Aniversariantes; 6- Postagem do Tópico V (Utilize os Equipamento de Promoção Pessoal); 7- 
Informativo-Não caia no golpe da vacina; 8- Vídeo do passo a passo de como fazer um cãozinho de 
papel na técnica Origami; 9- Texto de reflexão do Janeiro Branco (Cuidar da Saúde mental); 10- 
Meditação em 3 passos;       11- Postagem do Tópico VI (Esteja aberto para a verificação da 
"temperatura"; 12- Postagem do Tópico VII (Respeite e valorize todas as pessoas igualmente; 13- 
Natação (Acolhidos-usuários do SCFV); 14- Entrega de kits com jogo da memória e doces. 15- Vídeos 
de passo a passo de como confeccionar uma borboleta e um cachorro em papel na técnica Origami. 
 

Fevereiro: 

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea (WhatsApp). Temas relacionados: 1- Painel de Boas Vindas ao Mês de 
Fevereiro; 2- Atividades de Recreação na Piscina aos acolhidos; 3- Oficina de Agroecologia aos 
acolhidos - conhecimento de como fazer uma horta; 4- Atividade de Exercício Mental e Entretenimento; 
5-Painel de Homenagem aos Aniversariantes; 6- Vídeo do Ministério da Saúde sobre se manter firme 
nas prevenções ao Covid-19; 7-Relaxamento com movimentos do Yoga aos acolhidos; 8- Caça-
Palavras - Prevenções ao Covid-19; 9- Informativo de Benefícios da Caminhada para a saúde; 10- 
Atividades de Exercícios Mental e Entretenimento; 11- Oficina de Agroecologia aos acolhidos- 
demonstração in loco de diversas ramificações do agronegócio; 12- Informativo sobre Fevereiro Roxo-
mês dedicado à Conscientização da População sobre as doenças de Alzheimer, Lúpus e Fibromialgia; 
13 -Informativo sobre Campanha contra a Dengue do SESC, com envio de link para os usuários 
acessarem uma atividade interativa; 14- Entrega de material impresso com atividades lúdicas, Jornal 
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Informativo da Secretaria da Saúde (controle de Zoonoses) sobre o combate ao mosquito que transmite 
a Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela e kit com jogo e doces; 15- Aviso à Comunidade, 
orientação quanto ao descarte do lixo gerado por pessoas contaminadas pelo Covid-19;  16- Oficina de 
Agroecologia aos acolhidos - sustentabilidade e conhecer a estrutura da leiteria; 17- Momento do 
algodão doce aos acolhidos. 
 

Março: 

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea (whatsApp). Temas relacionados: 1- Painel de Boas Vindas ao Mês de Março; 
2- Informativo sobre o Dia Mundial de Zero Discriminação; 3- Painel em Homenagem aos 
Aniversariantes do mês; 4- Informativo da Prefeitura de esclarecimento de mensagens e links falsos 
sobre programas de auxílio; 5- Vídeo referente a Solidariedade; 6- Painel com Valores Morais e sua 
importância na sociedade; 7- Vídeo do Educador Ismael -Oficina de Agroecologia-Hidroponia; 8- Vídeo 
de alerta sobre como ocorre a transmissão do vírus do Covid-19 de pessoa para pessoa; 9- Mensagem 
alusiva ao Dia da Mulher; 10- Informativo sobre os telefones/contatos com os Centros de Referência de 
Assistência Social-CRAS para atendimento remoto; 11- Painel com a Árvore de Valores- Amor, 
Igualdade, Bondade, Educação, Deus, União, Respeito, Capacidade, Fé e Responsabilidade; 12- Vídeo 
Ilustrativo sobre o tema "Responsabilidade e seus valores"; 13- Vídeo do Educador Ismael - Oficina de 
Agroecologia; 14- Vídeo- Tema "O valor da criatividade na solução de problemas"; 15- 1º Vídeo dos 
Educadores -"Recordar é Viver"- passeio virtual pelo Instituto João XXIII; 16- Live Oficina Projeto Futuro 
Integral - Bonecas e Bonecos ABAYOMI - Parceria SESC; 17- Live Oficina Projeto Futuro Integral - 
Construindo um Quebra Cabeças - Parceria SESC; 18- Informativo Dia Mundial da Água e Dicas de 
Economia; 19-Texto e Vídeo para Reflexão - Tema "E a Luz que Todos temos"; 20- Vídeo produzido 
pelas Educadoras Viviane e Karolyne -"como confeccionar e jogar 5 Marias"; 21- Informativo para 
Cadastro de Vacinação; 22- Entrega de Jogo de Tabuleiro; 23- Nota de Apoio à Campanha - Março 
Roxo da Associação Brasileira de Educação Social e Pedagogia - Contra o Preconceito à Epilepsia. 
 

 

Abril:  

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea (whatsApp). Temas relacionados: 1-Vídeo do Dia Mundial da Conscientização 
sobre o Autismo; 2-Vídeo Mensagem de Feliz Páscoa; 3-Painel de Boas Vindas ao mês de Abril; 4-
Oficina de Agroecologia do Educador Ismael -Dicas de como cultivar uma horta em casa/Etapas de 
germinação do grão de feijão; 5-Post Informativo ao Dia Mundial da Atividade Física e seus benefícios; 
6-Post Informativo ao Dia Mundial da Saúde; 7-Post com Informação para Cadastro para Vacinação do 
COVID; 8- Post com Informação da Campanha Nacional de Vacinação da Gripe H1N1; 9- Post 
Informativo da Caixa Econômica, alertando sobre golpes; 10- Informativo sobre Cadastro para o 
Programa Vale Mercado; 11- Painel Homenagem aos Aniversariantes; 12- Oficina de Arte aos 
Acolhidos, Educadora Viviane-Pintura; 13- Oficina de Arte aos Acolhidos, Educadora Karolyne-
Musicalização; 14- Jogo "acerte o alvo" com os Acolhidos-Educadora Viviane;  15-Oficina de Arte aos 
Acolhidos, Educadora Karolyne-massa de modelar;  16-Orientação sobre hábitos de higiene pessoal e 
entrega de escovas de dente aos Acolhidos-Educadora Viviane; 16- Post em Comemoração ao Dia do 
Índio; 17- Vídeo com brincadeiras Indígenas; 18- Post Informativo sobre o dia Mundial do Combate à 
Meningite e seus sintomas; 19- Atividade Exercício Mental e Entretenimento; 20- Informativo para curso 
de Informática Básica - Parceria SESC; 21 - Live Oficina Mitologia O Labirinto - Parceria SESC; 22- 
Entrega de material impresso, Era das Cavernas, Parceria SESC. 
 

 

Maio: 
Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea (whatsApp). Temas relacionados: 1- Vídeo em Homenagem ao Dia do 
Trabalhador; 2- Painel de Boas Vindas ao Mês de Maio; 3- Live Oficina - Jogos de Tabuleiro, Parceira 
SESC; 4- Post Informativo sobre Maio Amarelo-Conscientização para Redução de Acidentes de 
Trânsito;  5- Post Informativo sobre o Tema "Coragem"; 6- Material Impresso-Rotinas de Casa e sua  
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Importância para os filhos; 7- Post Informativo sobre a Vacinação do Covid 19; 8- Post alusivo ao 
"Dia das Mães"; 9- Tema "Amor ao próximo"- Como devemos praticá-lo?; 10- Entrega de Material 
Impresso "Era das Cavernas"- Parceria SESC; 11- Desenvolvimento do Tema "Amor ao Próximo" 
com os Acolhidos; 12- Post Informativo sobre Festival de Matemática-Parceira SESC; 13- Post 
alusivo ao Dia da Família; 14- Post Divulgação da Unicesumar sobre atendimento-Grupo de Apoio 
Psicológico à Comunidade; 15- Painel - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes; 16- Informativo com Edital para inscrições-Escola Residência-Parceria 
SESC; 17- Painel Homenagem aos Aniversariantes; 18- Post Informativo sobre o Dia Mundial de 
Doação de Leite Humano; 19- Live Oficina - "Mundo Antigo" - Pirâmides-Parceria SESC; 20- 
Reforçando os cuidados com a Higiene no enfrentamento ao Covid; 21- Homenagem ao Dia do 
Trabalhador Rural; 22-Post Informativo - Dia do Desafio - "Bom para mim! Bom para todos!" -Parceria 
SESC; 23- Post Informativo Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher; 24- Post Informativo 
sobre o Dia Mundial sem Tabaco; 25- Oficina de Artesanato desenvolvido com os acolhidos com 
Material Reciclável; 26- Dia do Algodão Doce para os Acolhidos; 27- Atividade Lúdica - Confecção 
de Jogo de Tabuleiro com os Acolhidos; 28- Filmes para reflexão com a participação dos Acolhidos:  
"A Bailarina" e "Divertida Mente"; 29-Roda de Conversa Temas: Valores Humanos, Abuso Sexual, 
Família e Sentimentos; 30- Oficina desenvolvida com os Acolhidos-estória com os Personagens 
PIPO e FIFI-Prevenção à violência sexual na infância; 31- Oficina de Agroecologia desenvolvida com 
os Acolhidos- Apresentação/Manejo da sala de ordenha;  Plantas: absorção de Nutrientes, Mudas 
da sementeira para o solo, poda no inverno, plantio de hortaliças na hidroponia; 32- Oficina de 
Artesanato desenvolvida com os Acolhidos com materiais diversos com o objetivo de estimular a 
criatividade e promover higiene mental; 33- Oficina de Música com os Acolhidos - Tema: "Prevenção 
ao abuso e exploração sexual: "Nisso ou Naquilo ninguém pode tocar"; 34-Contatos Mensagens 
Instantâneas e Visitas Domiciliares. 

 
Junho: 
Atividades enviadas por meio do aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) e Elaboração de 
Material Impresso acerca dos Temas: 1- Painel de Boas Vindas ao mês de Junho com texto para 
reflexão; 2- Link para participação da Live Junho Branco com o Tema "Pandemia e Drogas- Você 
não está sozinho"; 3- Informativo - Edital com oferta de vagas gratuitas nos cursos de Inglês e 
Espanhol - Parceria SESC; 4- Painel alusivo aos Aniversariantes do mês; 5- Post Informativo ao "Dia 
Internacional Contra a Agressão Infantil"; 6- Post Informativo ao "Dia Mundial do Meio Ambiente"; 7- 
Link para participação na Live Musical "!Banda Zelopin Amarelo" - Parceria SESC; 8- Post sobre o 
"Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida"; 9- Post Informativo ao "Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil"; 10- Post Junho Vermelho "Dia Mundial do Doador de Sangue-Doe 
Sangue Doe Vida"; 11- Informativo sobre a "Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
a Pessoa Idosa"; 12-Vídeo Informativo sobre "Reciclagem e a Natureza"; 13- Convite e incentivo aos 
adolescentes à participação dos Cursos gratuitos online de capacitação para idades acima de 16 
anos, ofertados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Agência do Trabalhador; 14- Vídeo 
produzido pelos Educadores enfatizando "os cuidados que devemos ter quanto ao mosquito da 
dengue"; 15- Vídeo produzido pelos Educadores demonstrando formas alternativas de "como fazer 
uma horta em casa"; 16- Post Informativo Início do Inverno 21/06-"cuidados que devemos ter para 
prevenir doenças respiratórias"; 17- Post "Dia Internacional de Combate às Drogas-"O que são" e 
"Como agem no nosso organismo; 18- Promoção de Festa Junina com guloseimas e brincadeiras 
para os Acolhidos; 19- Vídeo produzido pela Educadora mostrando a horta cultivada em sua casa 
(experiência concreta) com referência ao vídeo anterior ; 20- Entrega de Material Impresso 
"Descobertas do Mundo Antigo"- Parceria SESC; 21- Entrega de Material impresso para 
Entretenimento e Exercício Mental - Caça Palavras; 22- Participação da Equipe SCFV nas Lives 
"Expressões do Trabalho Infantil na Atualidade" e "Precisamos agir agora para acabar com o 
Trabalho Infantil" ; 23- Contatos Mensagens Instantâneas; 24- Visitas Domiciliares com entrega de 
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Cestas Básicas, Jornal informativo sobre "O Combate ao Mosquito Aedes aegypti com atividades 
lúdicas, elaborado pelo Setor Controle de Zoonoses (PMPG e SMS) e Kits contendo mochila e doces. 
 
Julho: 
No mês de Julho trabalhamos com atividades enviadas por meio do aplicativo de mensagem instantânea 
(whatsApp), Lives e Elaboração de Material Impresso para entrega aos usuários. Os Temas trabalhados 
foram: 1-Evasão Escolar: a) Quais os motivos que contribuem para  a evasão escolar? - desenvolvido 
através da realização de Live ( 14 participantes), confecção de Material Impresso, Roda de Conversa 
com os Acolhidos (4 participantes) e Vídeo na forma de Teatro produzido pelos Educadores;  2-Árvore 
dos Sonhos:  2a) Reflexão  proposta:  "Qual o seu maior sonho, ou seja, um forte desejo, um projeto de 
vida que gostaria de realizar?"; 2b) Explanação quanto ao significado da Árvore dos Sonhos; 2c) 
Importância dos Sonhos e como conquistá-los; 2d) "Mostrar que, com Planejamento e Compromisso, é 
possível alcançar o que desejamos", que foi desenvolvido através de Live (27 participantes), onde os 
participantes que por livre vontade quiseram partilhar os seus desejos, os quais foram registrados em 
figuras lúdicas feitas em papel (forma de borboleta, coração, folha, flor) e foram pendurados na Árvore 
montada no espaço do SCFV; Roda de Conversa com os Acolhidos sobre o Tema e confecção de  
Material Impresso alusivo ao Tema em questão; 3-Painel de Boas Vindas ao mês de Julho com frase 
motivacional;  4-Painel alusivo aos Aniversariantes do mês; 5-Posts Informativos: 5a) Dia Nacional de 
Combate à Discriminação Racial; 5b) Conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e 
pescoço; 5c) Luta contra as hepatites Virais; 5d) Homenagem ao Dia dos Avós; 5e) Homenagem ao Dia 
do Agricultor; 5f) Dia Internacional da Amizade; 6- Vídeo Produzido pelos Educadores - Alongamento 
Matinal: "Uma forma de manter o corpo saudável" com  demonstração de alongamentos e explanação 
acerca dos benefícios; 7- Curiosidades sobre as Olimpíadas de Tóquio: 7a) Modalidades que o Brasil 
participou, 7b) Significado do Buquê de Flores e seu Mascote Miraitowa; 7c) Quadro de Medalhas; 8- 
Entrega de Material Impresso:  8a) Paraná Junino -Parceria SESC; 8b) Jornal Informativo/lúdico sobre 
a Dengue produzido pelo Setor de Zoonoses ; 8c) Evasão Escolar; 8d) Árvore dos Sonhos; 9- Entrega 
de Kits com doces; 10- Contatos Mensagens Instantâneas; 11- Visitas Domiciliares; 12- Repasse de 
cestas básicas às famílias. 
 
Agosto: 
No mês de Agosto trabalhamos com atividades enviadas por meio do aplicativo de mensagem 
instantânea (whatsApp), Lives e Elaboração de Material Impresso para entrega aos usuários.  Os Temas 
trabalhados neste mês foram: 1-Olimpíadas de Tóquio: 1a) Curiosidade sobre os Anéis Olímpicos; 1b) 
Medalhas Conquistadas pelo Brasil, os mesmos foram desenvolvidos através de Live (12 participantes) 
e da Confecção de Material Impresso para entrega aos usuários do SCFV; 2-Projeto de Vida "Um 
Projeto de Vida se constrói partindo da compreensão da realidade presente para só então Projetar o 
Futuro"  2a) Desejos e Objetivos; 2b) Ser Determinado; 2c) Esforço; 2d) Autoeficácia; 2e) Perseverança; 
2f) Compreensão; 2g) Auto Avaliação; 3-  Contação de História com "Duda Bocuda" enfatizando o Tema 
"Fofoca", desenvolvido através de Live (20 participantes) e da confecção de Material Impresso para 
entrega aos usuários; 4- Folclore, com a contação de História "Lenda do Curupira", desenvolvido através 
de Live (8 participantes) e da Confecção de Material Impresso para entrega aos usuários do SCFV;  5- 
Painel de Boas Vindas ao mês de Agosto com frase motivacional; 6-Painel alusivo aos Aniversariantes 
do mês; 7- Vídeo produzido pelos Educadores para homenagear os Pais dos usuários do SCFV; 8- 
Entrega de Material Impresso aos usuários - Almanaque Nova Era parceira SESC; 9)Entrega do Livro 
"O sapo apaixonado" - parceria Bunge; 10- Posts Informativos: 10a) Dia Mundial da Amamentação; 10b) 
Agosto Azul- Saúde do Homem; 10c) Dia dos Povos Indígenas; 10d) Dia Mundial de Combate a 
Poluição; 10e) Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua; 10f) Informativo para Cadastro 
do Vale Gás da Prefeitura de Ponta Grossa; 11- Entrega de Kits com doces; 12- Contato Mensagens 
Instantâneas; 13- Visitas Domiciliares; 14- Repasse de Cestas Básicas às famílias. 
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Setembro: 
No Mês de Setembro trabalhamos com as atividades enviadas por meio de aplicativo de mensagem 
instantânea (WhatsApp), Lives e Elaboração de Material Impresso para entrega aos usuários. O Temas 
trabalhados foram: 1) Valores Humanos: desenvolvido através de Live em forma de Quiz 1a) Em alusão 
ao Setembro Amarelo  "Campanha Prevenção ao Suicídio" confeccionamos  embalagens individuais  
contendo sementes de girassol enfeitadas com mini flores de girassol  em E.V.A.   para entrega aos 
usuários acompanhado por texto sobre  o seu significado que na  sabedoria popular, a flor 
de Girassol significa felicidade. Sua cor amarela ou os tons cor de laranja das pétalas podem simbolizar 
calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade, refletindo a energia positiva que emana do sol; 1b) Elaboração 
de material impresso na forma de texto para entrega aos usuários referente a: " Início da Primavera" - 
A Primavera é considerada por algumas pessoas a estação mais agradável, devido a suas temperaturas 
amenas e ao aumento da umidade do ar que lhes são característicos. A floração, ou desabrochamento 
das flores, modifica a paisagem, tornando-a mais alegre e contemplativa. A Primavera é o começo de 
um novo ciclo, que representa o “nascimento”. É o período de regar nossos jardins e plantar sementes 
para o nosso processo de renascimento; 1c) No Dia da Àrvore o grupo de crianças e adolescentes, 
usuários que estão no Acolhimento realizaram o plantio de mudas de árvores. Na oportunidade, 
enfatizou-se sobre a importância de plantar árvores, que além de  um ato ecológico também representa 
uma mudança de consciência diante do dilema da degradação ambiental. Esta é uma forma de agir 
efetivamente para a construção de um mundo melhor para nós e para as gerações futuras; 1d) Roda 
de conversa com o grupo dos acolhidos para trabalhar sobre os Valores Humanos-Responsabilidade 
que é o dever de assumir o compromisso de algo ou alguém, de modo a responder pelos eventuais 
efeitos. Portanto, mesmo que você não tenha interferência direta em determinado aspecto, desde que 
tenha responsabilidade, deverá corresponder às consequências. 2- LIVE  "Gincana" tendo como  
metodologia iniciar a frase dizendo “Eu quero um” seguida do pedido para que o usuário rapidamente 
procurasse determinado objeto vencendo o que fosse mais rápido; 2a) LIVE “Bingo” para motivação à 
participação e interação dos usuários; 2b) LIVE ”Responde ou Passa”; 3- Painel de Boas Vindas ao mês  
com frase motivacional; 4-Painel alusivo aos Aniversariantes do mês; 5- Vídeo enviado por meio do 
aplicativo de mensagem instantânea (Whatsapp): Música Parabéns aos Aniversariantes: 6-Posts 
Informativos: 6a) Os Jogos Paralímpicos em Tóquio; 6b) Início da Primavera; 6c) Dia da Árvore; 6d) 
Aniversário de Ponta Grossa; 6e) Dia dos Filhos; 7- Entrega aos usuários o Livro "O Gato que amava a 
mancha laranja” contribuindo para estimular a imaginação; 8- Realização de cadastros/agendamentos 
em apoio às famílias: 8a) Passe Livre; 8b) Requerimento de Título Eleitoral; 8c) Agendamento a AÇÃO 
Saúde da Mulher “Coleta de Preventivo” Fundação Municipal de Saúde; 8d) Cadastro para o  Vale Gás 
da Prefeitura de Ponta Grossa; 12- Entrega ao representante da *Comunidade Servos dos Pobres os 
Lacres recebidos dos usuários motivados pela ação "Projeto Lacre Solidário" lançado em 2019 com a 
participação direta dos usuários do SCFV;  13- Concurso realizado "A Arte de Construir desenhos com 
folhas secas"; 14- Contato pessoal com os usuários e Colégio em parceria com o Sistema da Rede de 
Proteção - SERP; 15- Entrega aos usuários de Kits com doces; 16- Contatos pessoais e  Mensagens 
Instantâneas; 17- Visitas Domiciliares; 18- Parceria com a Empresa  Bunge Alimentos - Evento Mostra 
Cultural - Culturas dos Países Venezuela, Peru e Alemanha com o Tema "Multiculturalismo" que é a 
inter-relação de várias culturas em um mesmo ambiente tendo em vista a ideia de que as culturas são 
diversas e devem ser respeitadas na sua essência, sem existir um certo ou errado nos costumes sendo 
a base do Multiculturalismo  apresentando a Culinária, Dança, Música, Relatos Pessoais, História, 
Curiosidades e Costumes;19- Entrega  de Cestas Básicas às famílias e repasse de doação de fraldas 
geriátricas;                *NOTA EXPLICATIVA: A Comunidade Servos dos Pobres aberta em 27/07/2017 
é uma matriz do tipo Associação Privada que está situada em Ponta Grossa-PR  onde sua atividade 
econômica principal é a Fabricação de Fraldas  descartáveis e a arrecadação de lacres e tampinhas de 
garrafa pet com a finalidade de venda destes para que com o dinheiro possam comprar cadeiras de  

mailto:instjoao23@hotmail.com


 

12 

 

 

ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII 
Rua Padre João Piamarta s/nº – Col. Dona Luiza – Caixa Postal 2315/CEP 84045-980 - Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Fone: (42) 3229 1353 – Fax: (42) 3229 1100 –  E-mail: instjoao23@hotmail.com – CNPJ n0. 09.027.658/0001-61 
Utilidade Pública Municipal Lei 9.301 de 19/12/2007 – Utilidade Pública Estadual Lei 15987 de 02/12/2008 

 

 
rodas, cadeira de banho, muletas etc. para que mediante cadastro possam fornecer na forma de 
empréstimo as Famílias que precisarem durante o tempo que for necessário. 
 
Outubro: 
Os Temas trabalhados no mês de Outubro foram: 1- LIVE “Prevenção ao COVID-19 com orientação 
sobre a importância do  distanciamento social como uma das medidas para prevenir e reduzir o avanço 
da doença; 2-Painel de Boas Vindas ao mês de Outubro com frase motivacional; 3-Painel alusivo aos 
Aniversariantes do mês; 4-Vídeo enviado por meio do aplicativo de mensagem instantânea: Música 
"Parabéns aos Aniversariantes"; 5- Vídeo enviado por meio do aplicativo de mensagem instantânea 
sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa e Outubro Rosa; 6- Posts informativos: 6a) Outubro Rosa; 
6b) Dia Internacional da Pessoa Idosa; 6c) Dia da Agroecologia; 6d) Dia da Natureza; 6e) Dia das 
Crianças; 6f) Homenagem ao Dia dos Professores; 6g) Dia Nacional de Prevenção da Obesidade; 6h) 
Compartilhamento acerca da Música  "Se Eu Quiser Falar com Deus" escolhida pela Fundação 
Municipal de Cultura "Temporada Coro  Cidade de Ponta Grossa" CCPG, em publicação, a Fundação 
esclarece que  a escolha da Música foi pensando em como Nós, Seres Humanos  biológicos  e sociais, 
nos deparamos enquanto organismo, vivo, que possui vulnerabilidades, que necessitamos do outro. 
Durante a pandemia, começamos a ver poesia no cotidiano, em nossa vida, em nossa Casa. Essa 
necessidade do outro traz à tona questões que envolvem tolerância, aceitação e respeito nas relações 
humanas e criar uma reflexão sobre esses Temas é um dos objetivos que o Coro deseja atingir; 6i) 
Homenagem ao Poeta; 7- Contatos pessoais e Mensagens Instantâneas; 8- Realização de 
cadastros/agendamentos em apoio às Famílias via equipamento tecnológico da Entidade: 8a) 
Requerimento de Título Eleitoral; 8b) Agendamento "Ação Saúde da Mulher"- Coleta de Preventivo 
através da Fundação Municipai de Saúde; 8c) Emissão da Carteira de Trabalho Digital; 8d) 
Encaminhamento para Assistência Jurídica; 9- Entrega  de Cestas Básicas a Famílias e repasse de 
doação de fraldas geriátricas;  10- Entrega a Usuários de Livros intitulados “E FOI ASSIM QUE EU E A 
ESCURIDÃO FICAMOS AMIGAS” ; “Os Caras Malvados”; “RodriGo o Porco-Espinho”; “O Gato que 
amava a mancha laranja” contribuindo para estimular a imaginação recebidos por meio da  Parceria 
com a Empresa  Bunge Alimentos; 11- Material impresso - Almanaque Futuro Integral “ Descobertas 
Científicas e suas Transformações no Mundo ” Parceria com o SESC; 12- KIT Doces; 13- Em 
comemoração ao Dia da Criança - Momento do Algodão Doce com os Usuários acolhidos e, em 
extensão  aos alunos da Escola Estadual Alberto Rebello Valente, seguindo os protocolos sanitários de 
prevenção ao Covid-19. A CONSTAR: EM 11/OUTUBRO/2021 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
001/2021 FASPG- Dispõe sobre as diretrizes para o retorno gradual das atividades presenciais. 
Elaboração de PROTOCOLO INTERNO encaminhado à FASPG em 22 de outubro/2021. Realização 
de AVALIAÇÃO DO SERVIÇO junto aos Usuários e Familiares na forma escrita no total de 154, com 
envio de Relatório e tabulação das respostas  à FASPG em 30 de outubro/2021. 
 

 
 

Novembro: 
Conforme Instruções Normativas nº 001/2021 e 002/2021 os Usuários estão sendo atendidos nos 
sistemas Remoto, Presencial e Híbrido; 1- Os Temas trabalhados no SCFV no mês de Novembro foram: 
1a ) Respeito; 1b) Responsabilidade; 1c) Convivência Social; 1d) Importância da Família; 1e) Roda de 
Conversa - Pandemia Covid-19, 2-Mensagem de Boas Vindas ao mês de Novembro com frase 
motivacional; 3-Painel alusivo aos Aniversariantes do mês; 4-Vídeo enviado por meio do aplicativo de 
mensagem instantânea: Música "Parabéns aos Aniversariantes"; 5-Posts informativos: 5a) Novembro 
Azul; 5b)Dia da Consciência Negra; 6- Oficina Horta Ecológica: 6 a) Diferenças entre a Horta orgânica 
e a  Horta hidropônica-  “Horta Orgânica”- A agricultura orgânica é cultivada por meio de uma horta 
tradicional onde é feito o plantio de hortaliças e frutas no solo sem que nenhum produto químico seja 
utilizado para combater pragas ou para adubar,  não prejudicando o meio ambiente e ainda auxiliando  
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na qualidade de vida de todos os envolvidos no processo de produção desde o agricultor, que não 
fica exposto a produtos químicos, até o consumidor final; ”Horta hidropônica” as hortaliças e frutas 
são cultivadas sem o uso do solo, sendo suspensas em uma solução de água de nutrientes. Isso 
significa que são utilizados produtos químicos para o seu crescimento, que deixa de ser um processo 
natural; - “O que é possível plantar na Horta Hidropônica?”  - Com a utilização de estufas apropriadas, 
basicamente tudo pode ser cultivado: brócolis, repolho, agrião, melão, tomate, pepino, vagem, 
pimentão, morango, mudas de árvore; 7- Atividades Desportivas/Esportivas: Beisebol; Futebol; Vôlei; 
Queimada; Badminton; 8-  Música para relaxamento; 9- Música “Trem Bala” cantora Ana Vilela, 
destacando: Valorize as pessoas que zelam pela sua felicidade; Acredite no seu poder para realizar 
seu sonho; Aprenda com a caminhada para chegar ao topo; Seja amigo(a) para ter amigos; Saiba 
que existem momentos especiais que o dinheiro não pode comprar; Desfrute do seu tempo com 
sabedoria; Demonstre todo o seu amor hoje; 10- Realizamos um passeio com as 
Crianças/Adolescentes pelo Instituto João XXIII explorando os espaços; 11- Momento do Algodão 
Doce; 12- Contação de História; 13-Entrega aos Usuários do Livro intitulado “ O Lobo Lobato”, 
contribuindo para estimular a imaginação, recebidos da Empresa parceira BUNGE Alimentos; 14-  
Gincana “ Circuito”; 15- Atividades em parceria com o SESC: que são: Construção de desenhos 
“Filioscópio”e “Holograma para celular”; 16- Entrega de doces; 17- Contação de história “ As 
Coelhinhas que não sabiam respeitar”; 18- Oficina de Origami do Coração; 19- Entrega de material 
impresso Natal Sustentável SESC e Origami do Coração e SCFV; 20- Contato Mensagens 
Instantâneas; 21- Visitas Domiciliares; 22- Repasse de Cestas Básicas às Famílias; 23- Contato 
pessoal. 

 
Dezembro: 
Conforme Instruções Normativas nº 001/2021 e 002/2021-FASPG,  os Usuários estão sendo atendidos 
nos sistemas Remoto, Presencial e Híbrido;  Os Temas trabalhados no SCFV com os Usuários 
atendidos no sistema presencial foram:  1- AMOR AO PRÓXIMO: 1a) O que isto significa para vocês? 
1b) Como vocês demonstram o Amor ao Próximo? Como podemos levar o Amor ao Próximo?; 2- 
CONVIVÊNCIA: 2a) o que vocês entendem como Convivência?; 2b) Qual a importância da 
Convivência?; 3- COMPORTAMENTO INDIVIDUAL: 3a) Todos temos um comportamento individual? E 
por que temos este Comportamento Individual?;  4- RESPONSABILIDADE: 4a) O que vocês entendem 
por Responsabilidade? 4b) A partir de quando nós já devemos ter Responsabilidade?; 5-HIGIENE 
PESSOAL - 5a) Cuidados que devemos ter com o nosso corpo ; 6- ATIVIDADES LÚDICAS, 
DESPORTIVAS E DE LAZER: Beisebol, Futebol, Vôlei, Basquete e Chute ao Gol; 7- BRINCADEIRAS 
DIRECIONADAS: Jogos de Tabuleiro e Bingo; 8-OFICINA DA MAGIA como incentivo à leitura para 
desenvolver a imaginação, 9- OFICINAS: Confecção do Origami do Coração;  10- FILME: "O Mundo 
dos Pequeninos", tendo como foco principal "Eu me colocar no lugar do outro"; 11- CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA "Há Um Monstro Embaixo da Minha Cama" dos autores Clemency Pearce e Laura Hughes; 
12- PROJETO HORTA ECOLÓGICA - in loco e desenvolvimento prático sobre como fazer 
COMPOSTAGEM se utilizando de material orgânico e sobre as FASES DO GRÃO DO CAFÉ (plantio, 
colheita, Beneficiamento e os vários tipos de torra e sua Industrialização; PROCESSO iniciado em 
conjunto com o Grupo de USUÁRIOS sobre "COMO FAZER UMA HORTA" desde a escolha do espaço, 
o Preparo da terra, escolha das hortaliças e o plantio; 13- DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DE 
EXEMPLARES  DO LIVRO "Há Um Monstro Embaixo da Minha Cama"- em parceria com a Empresa 
BUNGE ALIMENTOS; 14- COMEMORAÇÃO dos ANIVERSARIANTES do mês com LANCHE incluindo 
Bolo de Aniversário; 15- MOMENTO DO ALGODÃO DOCE (Períodos Manhã e Tarde);   16- 
DISTRIBUIÇÃO DE KITS com DOCES e BRINQUEDOS como presentes em comemoração à FESTA 
DO NATAL; 17- Para os Usuários atendidos no sistema Remoto os Temas trabalhados foram: 1- 
PAINEL de BOAS VINDAS ao MÊS de Dezembro, com texto reflexivo; 2- PAINEL alusivo aos 
ANIVERSARIANTES do mês; 3- TEXTO Comemorativo e Reflexivo sobre o  DIA DA FAMÍLIA; 4- 
MENSAGEM DE NATAL; 5- POST INFORMATIVO de alerta quanto a PREVENÇÃO sobre DEZEMBRO  
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LARANJA - Conscientização sobre o Câncer de Pele; 6- Contatos Mensagens Instantâneas; 7- 
Contatos Pessoais; 8- Entrega de Material Impresso -SCFV e kits com doces e presentes de Natal;  9- 
Repasse de Cestas Básicas e Fraldas Geriátricas às famílias ; 10- Visitas Domiciliares. 
 
2.10- Resultados alcançados 
 
Resultados esperados previstos em Plano de Trabalho inicial: 
Pretende-se que as crianças e adolescentes: 
- Sintam-se acolhidos; 
- Desenvolvam suas potencialidades, habilidades e talentos; 
-  Ampliem seu universo informacional e cultural; 
- Valorizem a convivência em grupo, respeitem a si próprio e o outro; 
- Busquem a participação social, exercendo e fortalecendo sua cidadania, de forma a estimular seu 
protagonismo; 
- Ampliem seus conhecimentos, e capacidade crítica da realidade; 
-Tenham acesso à ampliação da capacidade protetiva da família, e a superação de suas dificuldades 
de convívio; 
- Construam projetos individuais e coletivos, desenvolvendo a autoestima e autonomia; 
- Reconheçam potencialidades e limites; 
- Tenham acesso às atividades de lazer, esporte, manifestações culturais e artísticas; 
- Avaliem as atenções recebidas, expressem opiniões e reivindicações; 
- Conheçam o seu território e deem um novo significado a ele; 
- Desenvolvam sociabilidades; 
- Fortaleçam vínculos familiares e comunitários. 

 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 17.112/2020 que suspendeu as atividades coletivas em 
decorrência da Pandemia do COVID 19, bem como, a Portaria SNAS nº 54/2020, estabelecendo a 
execução do Serviço na forma remota com o objetivo de garantir a continuidade do Serviço, como 
atividade essencial da Assistência Social, o Plano de Trabalho 2020/2021 no que diz respeito ao 
alcance de objetivos, interesse público a ser atingido, metodologia e resultados esperados sofreram 
interrupção. 

 
A partir das Normativas 001/2021 (acerca do retorno gradativo às atividades presenciais, conforme 
Instrução Normativa 001/2021-FASPG de 08/09/2021.e 002/2021-FASPG que dispõem acerca do 
retorno gradual e responsável das atividades presenciais na totalidade do público (100%), o Serviço de 
Convivência retoma a execução do Plano de Trabalho inicial que está em desenvolvimento, 
concomitante ao proposto na forma remota. Portanto, mantidos e estendidos para 2022 os sistemas 
híbrido-presencial e remoto, respeitando a decisão de usuários e familiares, conforme apresentado em 
Plano de Trabalho. 

 
Considerar na execução do Serviço correlato aos seus objetivos, as metodologias que se referem a 
forma remota com a manutenção do grupo de WhatsApp, nele contemplado a elaboração de material 
impresso para a manutenção do contato com o Usuário e dando concretude ao Serviço, considerando 
o direito de escolha dos Usuários e Responsáveis em decorrência da pandemia e o retorno das 
atividades presenciais promovido gradual e responsavelmente, cumprindo o protocolo de medidas 
sanitárias de prevenção ao Covid-19, incluindo elaboração de Protocolo Interno (da Entidade), 
conforme Instrução Normativa 001/2021. 

mailto:instjoao23@hotmail.com
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A seguir, elencados os resultados esperados contemplados no Plano de Trabalho para execução 

do Serviço 2020/2021 

- Sintam-se acolhidos; 

- Desenvolvam suas potencialidades, habilidades e talentos; 

-  Ampliem seu universo informacional e cultural; 

- Valorizem a convivência em grupo, respeitem a si próprio e o outro; 

- Busquem a participação social, exercendo e fortalecendo sua cidadania, de forma a estimular seu 

protagonismo; 

- Ampliem seus conhecimentos, e capacidade crítica da realidade; 

-Tenham acesso à ampliação da capacidade protetiva da família, e a superação de suas 

dificuldades de convívio; 

- Construam projetos individuais e coletivos, desenvolvendo a autoestima e autonomia; 

- Reconheçam potencialidades e limites; 

- Tenham acesso às atividades de lazer, esporte, manifestações culturais e artísticas; 

- Avaliem as atenções recebidas, expressem opiniões e reivindicações; 

- Conheçam o seu território e deem um novo significado a ele; 

- Desenvolvam sociabilidades; 

- Fortaleçam vínculos familiares e comunitários. 

 

Em 20 de março de 2020 durante o período de Pandemia, as atividades coletivas foram suspensas 

através do Decreto 17.112/2020, se estendendo a 2021, sendo que a Entidade passou a trabalhar 

de forma remota, conforme Portaria MD –SNAS 54/2020, cumprindo as metas através dos recursos 

tecnológicos para comunicação com os usuários, valendo-se das ferramentas: WhatsApp, telefone e 

entrega de materiais impressos. 
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Na atenção aos objetivos propostos e visando alcançar os resultados esperados, as 

atividades/estratégias foram realizadas, obviamente não ideal mas possível, de forma a garantir a 

manutenção de contato com as famílias  e usuários através de via telefônica e por meio de aplicativo 

de mensagem instantânea (WhatsApp) com os grupos, adicionados os respectivos responsáveis por 

se tratar de comunicação rápida e acessível à maioria e de entrega de material impresso, com temas 

organizados a partir de percursos, considerando a faixa etária dos usuários, e as especificidades de 

cada ciclo de vida e pautadas no contexto de enfrentamento à pandemia. 

 

Foram disponibilizados vídeos da plataforma online do YouTube, centrados na expressão do lúdico, 

da brincadeira, na formação/informação e desenvolvimento de oficinas. 

 

Portanto, dentre os objetivos propostos na nova metodologia:  

 
A- Desenvolveu ações socioeducativas e de estratégias, considerando o cenário de pandemia para 
as crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou 
risco pessoal e social, com foco no desenvolvimento de atividades voltadas ao contexto atual, no 
fortalecimento de vínculos e prevenção de riscos com a medida preventiva de isolamento social; e 
suas respectivas famílias no acesso a direitos e inclusão em programas/benefícios, viabilizando 
meios para expressão de dificuldades e necessidades para enfrentamento à crise, de modo a 
construção/busca conjunta de alternativas e soluções, preservada a qualidade do atendimento. 

 
B- Desenvolveu ações/estratégias socioeducativas que contribuam para o aumento da autoestima, 
autoconfiança, ressignificação de vivências, da importância do coletivo como garantia de segurança, 
do senso de solidariedade na perspectiva de vida coletiva no contexto da pandemia, integrado aos 
fortalecimento dos laços familiares e na prevenção à ocorrência de situações de risco; decorrência 
do isolamento social. 

 
C- Possibilitou aos usuários a apropriação de informações e conhecimentos para intervir na realidade 
da nova rotina estabelecida, reforço à importância quanto ao autocuidado com hábitos saudáveis e 
imprescindíveis para garantir o bem estar físico e mental. 

 
D) Oportunizou aos usuários o acesso a vídeos e atividades estimuladoras da prática de exercícios 
físicos, com a ação de relaxamento, recreação e de lazer, promovendo o bem estar físico e mental. 

 
E) Proporcionou aos usuários o acesso a vídeos: oficina, arte, arte terapia, cultura, jogos, 
agroecologia, com temas a contribuir para sua formação, discussões reflexivas, incentivo à 
cooperação, respeito mútuo, senso de coletividade, solidariedade, segurança coletiva com momento 
de brincadeiras e ludicidade com a família, fortalecedores do convívio com os familiares. 
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F- Desenvolveu conjuntamente às propostas/temas referidos, reflexão sobre a vida pós pandemia 
acerca das inevitáveis mudança/transformações nas relações sociais, trazendo à cena o 
pertencimento ao individualismo, mantida a individualidade/identidade 

 

 

 

 
PLANO DE AÇÃO 2022 
 

 
3.1-Finalidades estatutárias 

 

A Associação objetiva sem fins lucrativos tanto criar, congregar, dirigir e manter instituições que visem à 

beneficência, a promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e a assistência, 

quando ela própria realiza estas atividades.  

Nos dias atuais e de acordo com o disposto em seu regimento interno o Instituto João XXIII tem por fins: 

I- Acolher crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em regime de Acolhimento 

Institucional e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na faixa etária de 06 a 18 anos, 

sem distinção de raça, cor, credo, respeitado o princípio do atendimento personalizado e em 

pequenos grupos, oportunizando o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes na conquista 

de direitos e na participação cidadã para a construção de uma sociedade inclusiva; 

II- Proporcionar aos seus beneficiários um ambiente que favoreça a responsabilidade social como 

atitude e comportamento ético, valorizando as ações humanas na sua diversidade, promovendo a 

cidadania individual e coletiva, incentivando a integração social; 

III- Desenvolver programas, cursos e atividades voltados à capacitação profissional de jovens e 

adultos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades com vistas à inclusão 

profissional; 

IV- Promover a Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, 

educação de jovens e adultos, aprendizagem profissional, incluindo habilitação profissional e 

técnica de nível médio, estimulando a implantação de cursos à distância; 

V- Proporcionar ensino superior, estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

cientifico e do pensamento reflexivo; 

Parágrafo Único: Os métodos e critérios de atendimento, as finalidades constantes do caput 

deste artigo serão disciplinadas em Regime Interno. 
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Nos dias atuais e de acordo com seu Regimento Interno, tem por fins: 

a) Incrementar a formação e instrução de crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 18 

anos, com preferência pelos mais pobres, órfãos e/ou abandonados, com atendimento 

gratuito; 

b) Proporcionar-lhes ambiente sadio para estudo, trabalho, formação e lazer;  

c) Promover obras sociais em seu favor. 

 

 

Tratando-se de Entidade que até a data de junho de 2022 prestou o Serviço de Acolhimento na 

modalidade de Abrigo, em conformidade com o que dispõe o Art.92 do ECA, foram observados os 

seguintes princípios: 

I- Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 

II- Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família 

natural ou extensa; 

III- Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV- desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 

V- não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI- evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes 

abrigados; 

VII-  Participação na vida da comunidade local; 

VIII- Preparação gradativa para o desligamento; 

IX- Participação de pessoas da comunidade no processo educativo; 

 
 3.2- Objetivos 
 
Objetivos gerais:  
- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 
fortalecendo a convivência familiar e comunitária;  

 
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, 
das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  

 
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social 
de assistência social nos territórios;  

 
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte 
e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  

 
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários;  
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- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 
vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  

 
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.  

 
Objetivos Específicos: 
- Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 
- Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento 
de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

-  Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e 
propiciar sua formação cidadã;  

- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;  

- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.  
 

- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;  

- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania e 
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; 

 
- Adquirir conhecimento e desenvolver capacidade para a vida profissional e o acesso ao trabalho. 

 

3.3- Origem dos recursos 
 

• Provenientes do Termo de Colaboração Nº012/2022 firmado com a Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, sendo 140 metas pactuadas, valor percapita R$300,00. 

• Recursos próprios: eventos sociais (jantares, almoços, bazares) e doações. 
 
 3.4- Infraestrutura 
 
 

Descrição da Estrutura Física e Equipamentos para Execução do Serviço: 
 

Ambiente Físico Quantidade 
Capacidade de 
Atendimento 

Equipamentos 
disponíveis 
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Sala para 
atividades 
coletivas 

03 30 em cada 
ambiente 

14 mesas 
06 bancos 
03 escrivaninhas 
63 cadeiras 
05 armários 
03 prateleiras de aço 
 

 
 

Sala para atividade 
coletiva 

01 90 01 aparelho TV 
06 mesas 
14 bancos 

 

Laboratório de 
Informática 

01 15 03 bancadas 
16 computadores 
16 estabilizadores 
17 cadeiras 
 01 escrivaninha 

 

Sala de música 01 15 20 violões 
10 teclados 
01 bateria 
16 cadeiras 

 

Sala de TV e 
palestras 

01 90 01 smart TV 
01microfone 
02 ventiladores 
90 cadeiras 
datashow 

 

Sala de Dança e 
Atividade de 
Relaxamento 
 
 

01 30 01 tatame (medida- 
8x5 metros) 

 

Sala de 
atendimento 

01 04 01 arquivo 
01 mesa 
01 escrivaninha  
03 cadeiras 
01 computador 
01 estabilizador 
01 impressora 
01 celular 
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Sala da Coordenação 01 03 01 computador 
01 estabilizador 
01 impressora 
01escrivaninha 
01 mesa 
03 cadeiras 
01 celular 
01 armário 
01 impressora cores 

 

 
Área externa 

 
01 

 
- 

 
Ginásio  
Quadra poliesportiva 
Piscina 
Campo de futebol 
Bosque  

 

Brinquedoteca 01 Os grupos que 
utilizam a 
brinquedoteca são 
acompanhados e 
orientados pelo 
educador. 
Apanham o 
material a ser 
trabalhado, e 
retornam a sala de 
atividades. 

02 armários 
80 livros infantis 
37 jogos de tabuleiro 
21 jogos lúdicos 
Brinquedos diversos 
01 computador 
01 impressora 
01 mesa 
01 cadeira 

 

Refeitório 01 180 24 mesas 
150 cadeiras 
03 aparadores 
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Cozinha 01 - 01 fogão a lenha 
03 fogões a gás  
04 geladeiras  
01 máquina de lavar 
louça  
01 fatiador de frios 
01 picador de 
legumes 
02 freezers  
02 liquidificadores  
01 espremedor de 
frutas  
01 cortador de 
legumes elétrico 
02 microondas 
02 fornos elétricos 
750 copos, pratos 
talheres 

 

Instalações 
sanitárias 

07 Coletividade - 

 

Veículo 
automotor 

03 - Carro de passeio para 
5 pessoas; 01 ônibus 
para 84 pessoas; 01 
ônibus para 43 
pessoas; 01 Van para 
15 pessoas  

 
 
3.5- Identificação do Serviço: 

  
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 

 
3.6- Público Alvo 
 
Coletividade atendida: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos. 

 
Descrição do público – alvo:  
- Crianças e adolescentes consideradas público prioritário, segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a 
Resolução CNAS nº 01/2013 nas seguintes situações: 

 
➢ Em situação de isolamento; 

➢ Trabalho infantil; 
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➢ Vivência de violência e/ou negligência; 

➢ Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

➢ Em situação de acolhimento; 

➢ Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

➢ Egressos de medidas socioeducativas; 

➢ Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

➢ Com medidas de proteção do ECA; 

➢ Crianças e adolescentes em situação de rua; 

➢ Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

 
Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, em especial: 

 
➢ Crianças e adolescentes encaminhados pelos Serviços de Proteção Social Especial, Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos; 

➢ Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; 

➢ Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

➢ Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 

➢ Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 

dificuldades para manter.  

➢ Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso 

e à exploração sexual; 

➢ Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; 

 

3.7- Capacidade de Atendimento 
 
A capacidade total de atendimento da Entidade é para 200 crianças/adolescentes, atendidas em tempo 
total de 04 (quatro) horas com o desenvolvimento de atividades nos períodos matutino e vespertino.  
A meta a ser atingida com o Termo de Colaboração, será de 140 Crianças / Adolescentes. 
 

 
3.8- Recursos financeiros a serem utilizados    
Conforme Plano de Trabalho - Chamamento 
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DEMONSTRATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 

MATERIAIS E SERVIÇOS (CUSTEIO) 

Despesas: 

Especificação 
Unidade de 
Medida 

Quantidade 
Valor 
Mensal (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Energia Elétrica KWh - 2.931,13 35.173,56 

Combustível - - - - 

Vale Transporte - - - - 

Gênero alimentício Kg - 6.000,00 72.000,00 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo Quantidade Salário (R$) Encargos (R$) 

Coordenador 01  4.017,00  763,23  

Assistente Social 01  4.741,00  900,79    

Educadores 05  9.230,00  1.753,70 

Auxiliar de Serviços Gerais 01  1.618,00  307,42 

Cozinheira  01  1.740,00  330,60 

Auxiliar de Cozinha 01  1.618,00  307,42 

Motorista 01 2.104,00 399,76 

    

1/3 Férias  752,04  9.024,48 

Décimo Terceiro Salário  2.089,00 25.068,00  

 
 

  

 

Valor total do projeto: 
Total Mensal 
(R$) 

Total Anual 
(R$) 

Quinhentos e Quatro Mil Reais   42.000,00 504.000,00 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Mês/Ano Valor (R$) 

Janeiro/2022 42.000,00 

Fevereiro/2022  42.000,00 

Março/2022  42.000,00 

Abril/2022  42.000,00 

Maio/2022 42.000,00 

Junho/2022 42.000,00 

Julho/2022 42.000,00 

Agosto/2022 42.000,00 

Setembro/2022 42.000,00 

Outubro/2022 42.000,00 

Novembro/2022 42.000,00 

Dezembro/2022 42.000,00 

 
 METAS:  

Item Meta Por Mês Total 

01 140 Crianças e Adolescentes R$42.000,00 R$504.000,00 
 
 
 
3.9- Recursos humanos envolvidos 
 

Cargo Quantidade 

Coordenador 01 

Assistente Social 01 

Educadores 05 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Cozinheira  01 

Auxiliar de Cozinha 01 

Motorista 01 
 
 
 
3.10- Abrangência territorial 

Território de abrangência CRAS Cará-Cará, Nova Rússia, Vila XV, Sabará, Santa Luzia, 31 de Março. 

 
3.11- Formas previstas de participação do usuário 
 
- Reuniões bimestrais com a família; 
- Caixa de sugestões; 
- Oficinas interativas; 
- Questionário; 
- Conversas informais; 
- Dinâmicas de grupo. 
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3.12- Principais atividades planejadas 
 

 
AÇÕES/Etapas 
 

ATIVIDADES - Periodicidade 

 

- Desenvolver ações socioeducativas para 
crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 
17 anos, e suas respectivas famílias, em 
situação de vulnerabilidade social e/ou risco 
pessoal e social, contemplando o Trabalho 
Social Essencial ao Serviço e Aquisições dos 
Usuários. 
 

- Atendimento à Criança e Adolescente através do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, executando atividades com vistas a 
garantir aquisições progressivas aos usuários – 
Periodicidade: de segunda a sexta-feira em turnos 
matutino e vespertino 
 

 

- Planejamento/organização, (re)avaliação das 
atividades e capacitação da equipe. 

- Reuniões com a participação da equipe e estudo 
dos documentos norteadores do Serviço 
(Tipificação, Orientações Técnicas. Perguntas 
Frequentes).  
Periodicidade: mensal  

 

- Realizar acolhimento, inserção, atendimento, 
encaminhamento e o acompanhamento dos 
Usuários de forma coordenada/articulada com 
a rede socioassistencial. 

- Escuta qualificada, orientações, 
encaminhamentos com referência e 
contrarreferência. 
Periodicidade: Permanente 

 

- Formar Grupos de Convivência, observando 
o ciclo etário, promovendo inicialmente a 
escolha do nome do Grupo e ações de 
convivência. 
- Proporcionar as crianças e adolescentes 
oficinas de artes e dança, para o 
desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades e talentos. 
- Oportunizar as crianças e adolescentes 
atividades esportivas, recreativas e lúdicas, 
visando a qualidade de vida dos mesmos. 
- Propiciar as crianças e adolescentes Oficina 
de Horta/Agroecologia, como parte da 
Educação Ambiental, objetivando a 
cooperação e socialização e estreitar relações 
familiares através de oficinas. 

- Atividades teóricas e práticas fundamentadas nos 
temas de maneira a contemplar os objetivos do 
Serviço e o alcance dos resultados esperados, 
desenvolvidas considerando percursos, prevendo 
início, meio e fim para o seu desenvolvimento, 
conforme objetivos e estratégias de ações 
preestabelecidas 
Oficinas: Arte com materiais recicláveis; pintura; 
música e de confecção artesanal de instrumentos; 
danças; educação ambiental com a execução do 
Projeto Horta Ecológica, teatro; esportivas, 
desportivas, reflexivas. 
Periodicidade: 03 Oficinas/semana intercaladas. 
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-Proporcionar rodas de conversa sobre o 
CoronaVírus, deixando que os usuários 
demonstrem suas dúvidas, seus medos e suas 
impressões acerca do tema, conforme dispõe 
a Normativa 001/2021-FASPG Art. 16, inciso 
X. 
Nesta ação atingir os Usuários quando do seu 
retorno presencial ao Serviço. 

- Espaço para diálogo e expressões, considerando 
os respectivos ciclos de vida, devendo o 
profissional ter a sensibilidade de reconhecer o 
momento e as especificidades de cada grupo com 
a forma de abordagem, preservando a saúde 
mental dos Usuários. 
Periodicidade: quinzenal 

 

- Oportunizar aos usuários momentos para 
práticas de relaxamento, recreação e de lazer, 
promovendo o bem-estar físico e mental. 

- Sessões de vídeos, filmes, música para 
relaxamento. 
Periodicidade: semanal 

 

- Viabilizar oficina de informática com as 
crianças e adolescentes, preparando-os para 
interagir em um mundo informatizado, a 
contemplar as respostas das Avaliações 
realizadas com os Usuários/Responsáveis. 

- Atividade/Laboratório de Informática. 
Periodicidade: 03 dias/semanais 

 

- Possibilitar aos Usuários momentos de 
convivência, ampliação do universo cultural, 
socialização, estreitamento de laços, aquisição 
de conhecimentos e informações, a 
contemplar as respostas das Avaliações 
realizadas com os Usuários/Responsáveis. 

- Passeios culturais e de lazer. 
Periodicidade: bimestral 

 

- Proporcionar momentos de interação, 
cooperação, tomada de decisões, 
oportunidade de desenvolver a autoconfiança, 
autonomia e hábitos sociais, a contemplar as 
respostas das Avaliações realizadas com os 
Usuários/Responsáveis. 

- Jogos de tabuleiro, jogos interativos e coletivos 
(futebol), brincadeiras e ludicidade, contação de 
histórias. 
Periodicidade: Diariamente 
 
 
 
 

 

- Desenvolver a prática na piscina em 
atividades e momentos de lazer favorecendo o 
bem-estar físico, mental e social, a contemplar 
as respostas das Avaliações realizadas com 
os Usuários/Responsáveis. 

- Atividades relativas à prática de natação 
possibilitando momentos de lazer. 
Periodicidade: Sem definição, a depender das 
condições climáticas. 
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- Proporcionar aos adolescentes ações 
visando oportunizar e desenvolver capacidade 
para a vida profissional e o acesso ao 
trabalho.  

- A realização de palestras, visitas a campos e 
contato com profissionais de áreas diversas, 
Periodicidade: mensal 

 

 
 INDICADORES SOCIAIS 
 

Objetivos Específicos Resultados Esperados Indicadores 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Complementar o trabalho 

social com a família, 
prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e 
fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária; 

RESULTADO ESPERADO 
- Contribuir para a prevenção da 
ocorrência de riscos sociais, 
seus agravamentos oi 
reincidências. 

INDICADORES 
-Aumento do percentual de 
Famílias cadastradas no CRAS; 
-Encaminhamentos realizados 
para as demais políticas 
públicas; 
-Reuniões avaliativas pela 
equipe; 
 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Complementar as ações da 
família e da comunidade na 
proteção e no 
desenvolvimento de crianças 
e adolescentes e no 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais;  

 

RESULTADO ESPERADO 
-Contribuir para a redução das 
ocorrências de situações de 
vulnerabilidade social 

INDICADORES 
-Usuários atendidos e os 
resultados da 
intensificação/articulação da rede 
com os CRAS nas reuniões de 
avaliações ocorrendo 
periodicamente; 
-Percentual de usuários em 
situação prioritária; 
- Avaliação do Serviço junto aos 
Usuários com a tabulação das 
respostas com pontos positivos 
em maioria. 

 
 

 
3.13- Resultados esperados 
 

Conforme as “Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, dentre 
as aquisições e conquistas, almeja-se que as crianças e adolescentes durante e após participação no 
Serviço: 

• Conheçam e acessem os direitos das crianças e adolescentes, socioassistenciais e humanos; 

• Desenvolvam-se integralmente; 

• Valorizem a diversidade de opiniões e a resolução negociada de conflitos; 
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