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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2021  

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Atividade “Dia das Mães”.  

 

No grupo do whastapp, foi solicitado por meio 

de áudios que as crianças e adolescentes 

enviassem fotos com as mães (responsáveis), 

para uma atividade remota comemorando tal 

data.  

Após a entrega das fotos, foi confeccionada 

porta retratos de EVA, e entregue nas casas 

das crianças e adolescentes, juntamente com 

uma atividade de colorir e um saquinho com 

doces.  

 

 

Recebemos um retorno 

positivo dessa atividade.  

2. Vídeo “O que eles gostam na mamãe”.  Ainda nas comemorações do dia das mães, -------------------------------------- 
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realizamos a execução de um vídeo modelo 

para que as crianças e adolescentes 

reproduzissem de forma remota. O vídeo 

modelo foi executado da seguinte forma: A mãe 

pergunta para o filho, “O que você mais gosta 

em mim”. E, então a criança/ adolescente 

responde. 

 Esta atividade foi realizada em nosso grupo de 

Whatsapp e também postada na Nossa Página 

do facebook, Projeto Esperança.  

3. Cartilha Turma da Mônica: Como usar máscara para 

se protege contra a Corona Vírus.  

 Foi enviada uma cartilha online no nosso grupo 

do Whastapp para as crianças, sobre o cuidado 

com a máscara e demais informações 

necessárias. 

 Tivemos um retorno positivo, pois é 

basicamente um Gibi da Turma da Monica. E, 

------------------------------------- 
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as crianças ficaram felizes em ter a 

oportunidade de tal leitura. Pedi também o 

empenho dos pais/ responsáveis para realizar a 

leitura do “gibi” com os mais novos.  

4. Vídeo sobre a abolição da escravatura  No grupo de Whatsapp e na Pagina do 

facebook do projeto foi publicado um vídeo 

explicando a importância deste tema.  

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

5.  Atividade sobre o dia Nacional de combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de crianças e 

adolescentes. 

Por meio de um vídeo o tema foi abordado pela 
chefe de divisão do Projeto Esperança, de 
maneira lúdica, após uma explicação sobre a 
data, usando a luva pedagógica contra abuso 
sexual com a musica “nisso e naquilo”. Vídeo 
postado no grupo de Whatsapp e Pagina do 
projeto.   
 

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

6. Informação sobre a Pandemia  Devido ao aumento de casos, iniciei um dialogo 

por meio de áudios no whatsapp, abordando a 

importância dos cuidados referente a situação 

-------------------------------------- 
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que estamos vivendo, encaminhei um vídeo 

“Turma do nosso amiguinho, contra o 

Coronavirus”. E, após visualizarem, fomos 

conversando sobre os cuidados que devem ser 

tomados.  

7. Semana Faça Bonito  Em decorrência do dia 18 de maio, foi postado 

no grupo de Whatsapp 06 vídeos  sobre o tema. 

Além disso, sempre tento uma conversa e 

pedindo um feedback para saber se estão de 

fato participando das atividades.  

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

8.  Disponibilização de links das atividades pelo grupo 

de Whatsapp que estão disponíveis na página do 

Facebook; 

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

Andirá, 14 de junho de 2021. 

     
Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão                                         


