AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA
Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – CCI

Objetivo

Ação

FEVEREIRO 2021

Como fazer

Período

Atividades não realizadas.

No período de 01 a 15 de

Ao considerar o “Caderno de Perguntas e Resposta
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos”, é permitido conceder recesso aos
participantes desse serviço, de acordo com a

fevereiro 2021

realidade de cada município e as demandas dos
participantes. Assim, na primeira quinzena de
fevereiro, não foram realizadas atividades com os
idosos.

-Desenvolver equilíbrio,
mante-los sempre em Envio de links de vídeos com dicas de Através de links disponibilizados no
movimento;

alongamento, atividades de relaxamento;

grupo de whatssap.

No período de 15 a 28
de fevereiro 2021

- Conversa com os – Trocas de mensagens e até mesmo Através de vídeos gravados pela
pelo ligações, para discussões sobre os temas coordenadora do SCFV

participantes
grupo

de

No período de 15 a 28
de fevereiro 2021

Whatsapp enviados os usuários via grupo de Whatsapp,

sobre a importância da para que os mesmos executem as dicas
continuidade

das enviadas; ( Tirar Dúvidas )

atividades

remotas,

sobre a necessidade de
mantermos

sempre

conectados;
- Orientar sobre sobre

- Por meio das orientações, estima-se que por

- Fazer o uso correto de máscaras de

a prevenção de que os

serem do grupo de riscos os mesmos devem

proteção individual, usar sempre e

No período de 15 a 28

idosos são grupo de

evitar sair de casa, somente quando

portar quando sair álcool gel.

de fevereiro 2021

risco;

necessário;

- Evitar aglomerações e contatos
físicos como abraços e beijos;

-

Estimular

a

participação dos idosos

- Incentivar que façam as atividades e que

- Resultados alcançados foram a

No grupo de whatzzap mandem vídeos gravados por familiares

realização de atividades em família e a

No período de 15 a 28

para

compreensão, ainda que breve, sobre a

de fevereiro 2021

que

das
enviadas

participem quando possível;
atividades

essência humana e a importância dos
valores familiares.
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