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

Objetivo

Ação

MARÇO 2021

Como fazer

Período

- Reviver as lembranças e Será realizado um vídeo com a participação
os bons momentos já dos usuários do SCFV em uma homenagem a
vividos no SCFV - CCi

todas as mulheres que bravamente vencem as Memórias de arquivos pessoais e arquivos

mante-lós
movimento;

No período de 01 a 31
de março 2021

armazenados no Serviço.

batalhas de nosso dia -a- dia.

-Desenvolver

_ Através da montagem de um vídeo com

equilíbrio,

sempre

em Envio

de

links

de

vídeos

com

dicas

alongamento, atividades de relaxamento;

de Através de links disponibilizados no grupo
de whatssap.

No período de 01 a 31 de
Março 2021

- Conversa com os – Trocas de mensagens e até mesmo ligações, Através de vídeos gravados pela
participantes
grupo

de

pelo para discussões sobre os temas enviados os coordenadora do SCFV

No período de 15 a 31 de
Março 2021

Whatsapp usuários via grupo de Whatsapp, para que os

sobre a importância da mesmos executem as dicas enviadas; ( Tirar
continuidade
atividades

das Dúvidas )
remotas,

sobre a necessidade de
mantermos

sempre

conectados;
- Orientar sobre a

- Por meio das orientações, estima-se que por

- Fazer o uso correto de máscaras de

prevenção de que os

serem do grupo de riscos os mesmos devem

proteção individual, usar sempre e

No período de 15 a 31 de

idosos são grupo de

evitar sair de casa, somente quando

portar quando sair álcool gel.

Março 2021

risco

necessário;

- Evitar aglomerações e contatos físicos
como abraços e beijos;

-Estimular a

- Incentivar que façam as atividades e que

participação dos idosos

mandem vídeos gravados por familiares

No grupo de whatzzap quando possível;

- Resultados alcançados foram a

No período de 15 a 31 de

realização de atividades em família e a

Março 2021

compreensão, ainda que breve, sobre a

para

que

participem

essência humana e a importância dos

das atividades enviadas

- Incentivar a Valorização
da Vida

valores familiares.

- Parabenizando todos os aniversariantes;

Através de envio de Parabéns aos Idosos

No período de 15 a 31 de

que comemoraram aniversário nos meses

Março 2021

de JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO . Dados
coletados através de um banco de dados
( Fichas cadastrais)

RESPONSÁVEL PELAS
INFORMAÇÕES NO
PLANO DE
CONTINGÊNCIA DO
SCFV
-CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE
ISOSOS –CCI

- Viviani Millani

Teixeira Hatori
- Chefe de Divisão

