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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2021  

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Vídeo sobre o “Dia Nacional do livro infantil” No grupo do whastapp/ Pagina do facebook do 

projeto, foi postado um vídeo voltado para 

crianças e adolescentes, explicando de forma 

divertida sobre a data. Ademais, como forma de 

fortalecimento de vínculo, foi pedido para que 

as crianças e adolescentes, após assistirem o 

vídeo, mostrassem como estão 

participando/comemorando a data de forma 

remota, por meio de áudios, fotos e vídeos.  

Recebemos áudios de 

crianças fazendo a sua 

leitura, fotos e vídeos.  

2. Vídeo com o palhaço “Tio Pirulito”. Ainda nas comemorações e incentivo a leitura 

foi postada um vídeo em nossos meios de 

-------------------------------------- 
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comunição, onde o palhaço “Tio Pirulito” da 

Equipe Os Arteiros de forma lúdica incentivou a 

leitura.  

3. Vídeo sobre Tiradentes.   Postagens na Pagina do projeto e Whatsapp 

explicando a importância de Tiradentes.  

------------------------------------- 

4. Atividades, Vídeos e postagens sobre o Dia do Índio.  No grupo de Whatsapp e na Pagina do 

facebook do projeto foi publicado um vídeo 

explicando a importância da comemoração de 

tal data, juntamente com uma atividade remota, 

por meio de áudios foi pedido para que as 

crianças e adolescentes reproduzissem um 

áudio com a palavra indígena “JAJOTOPATÁ” 

que significa nos encontraremos.  

-------------------------------------- 

5.  Atualização de dados dos usuários Por meio de arquivos do ultimo anos, 

adicionamos aos grupos responsáveis que 

ainda não estavam participando e tentamos 

-------------------------------------- 
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atualizar o maior numero de endereços.  

6. Conversas com os responsáveis, explicando a 

importância da participação das crianças e 

adolescentes nas atividades remotas e de tudo o 

que está sendo proposto no grupo/ pagina chegarem 

até elas.   

Por meio do Whasapp, conversas e áudios.  -------------------------------------- 

7.  Disponibilização de links das atividades pelo grupo 

de Whatsapp que estão disponíveis na página do 

Facebook; 

Por meio do Whastapp. -------------------------------------- 

Andirá, 26 de maio de 2021. 

     
 
Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão                                         


