AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA MARÇO 2021
Programa Criança Feliz
Objetivo

Ação

Como fazer

Mantermos as famílias Através de atendimentos remotos.

São

ativa

necessidade

no

Programa

Criança Feliz.

realizadas,

mensalmente

a No período de 01 a 31

conforme

de

semanalmente,

Período

caso, de março 2021.

cada

quinzenalmente
atendimentos

ou

remotos

por telefone ou via whatsapp para o
acompanhamento e orientações.
Devido ao aumento de casos de covid
esse

mês

não

realizou

nenhum

atendimento presencial.
Foi

realizado

um

total

de

620

atendimentos.
Diminuir o aumento do Revezamento entre a equipe.

Realizado em revezamento entre a No período de 08

contágio do covid.

equipe, com trabalho em home office.

Atender
necessidades
famílias.

as Entrega de cestas básicas sem passar pelo Através
das atendimento.

da

intersetorialidade

de março de 2021.

do No período de 01 a 31

programa e a assistência social, devido de março 2021.
ao

fechamento

atendimentos

do

Cras

presenciais,

31

para
foram

entregues algumas cestas para famílias
atendidas pelo programa sem a mesma

passar pelo atendimento presencial.
Procurar

ajudar

na Realizamos algumas intervenções juntamente Através de ligação para os órgãos No período de 01 a 31

melhoria de vida e bem com os órgãos públicos que fazem parte da competentes realizamos ajuda para as de março 2021.
estar

das

atendidas

famílias intersetorialiedade do programa.

famílias conseguirem atendimentos.

pelo

Foram realizados 23 intermédios.

programa.
Mantermos as famílias Através de encartes fornecidos pelo programa Os
informadas

e por

meio

de

orientadas para cada demonstrativos
faixa etária.

email,
e

contendo

orientações

visitadores

separam

cada No período de 01 a 31

vídeos orientação conforme a faixa etária da de março 2021.

sobre

o criança ou gestante, e encaminha por

desenvolvimento, cuidados o vínculo familiar whatsapp para suas famílias, a fim de
para crianças e gestantes;

fortalecer e incentivar o vínculo familiar
e os caminhos para se chegar até ele.

Parabenizar pelo dia da Elaborado um cartão com uma mensagem Após a elaboração cada visitadora 08 de março de 2021
mulher.

parabenizando sobre o Dia da Mulher.

encaminhou para as famílias o cartão
via whatsapp parabenizando nossas
mães pelo seu dia.

LISTA DO PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA
IDADE

QUANTIDADE

0 A 1 ANO

36 CRIANÇAS

1 A 2 ANOS

56 CRIANÇAS

2 A 3 ANOS

63 CRIANÇAS

BPC DDE 3 A 6 ANOS

01 CRIANÇAS

GESTANTES

00 GESTANTES

TOTAL

156 ATENDIDOS

OBS: Conforme solicitado pela Elessandra acrescentamos alguns usuários para não ficarmos com defasagem no sistema. Por isso
estamos com 156 atendidos pelo programa.

