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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2021  

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Organização das Fichas dos usuários  

 

 De forma interna, com auxílio do grupo de 

WhatsApp, que estão alguns usuários, bem 

como dados cadastrais, foi realizado pela chefe 

de divisão do Projeto Esperança, uma 

reorganização cadastral dos usuários. Houve a 

necessidade de ajustar alguns endereços. 

Foram realizadas ligações, para os 

responsáveis das crianças e adolescentes para 

a confirmação de endereços, e ou ajustes dos 

endereços novos.  

 

 

 

2. Entrega da “CAIXINHA JULINA”. Em comemoração as festas juninas/ julinas,  
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foram entregues na residência dos usuários, a 

caixinha julina, contendo doces típicos. 

Tomamos todos os cuidados para com essa 

ação, usando os equipamentos de proteção 

individual, indicados. 

 

Essa ação, nos trouxe um resultado e 

participação muito positivos. Tivemos um 

contato mais próximo com as crianças e 

adolescentes, aproveitamos para registrar o 

momento da entrega com fotos, e, também para 

ter uma conversa com os usuários e familiares 

em como está sendo a relação familiar na 

pandemia. 
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Recebemos também um retorno dos pais por 

meio do WhatsApp, (os que estavam 

trabalhando no momento da visita) como um 

sinal carinho pela ação, que levou alegria e 

diversão para seus filhos.  

3.  Serviço Interno  Após as visitas, reorganizamos os cadastros 

internos dos usuários.  

 

4. Divulgação das datas/ idade para a vacina no 

município.  

Enviada a arte contendo as informações, 

diariamente no grupo do WhatsApp.  

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

5. Atividade sobre o Dia dos avós  No grupo de WhatsApp, foi enviado um vídeo, 

que de maneira lúdica narrou a importância dos 

avôs, e de respeitá-los. Após o vídeo, por meio 

de áudios conversamos sobre coisas que 

gostamos de fazer com nossos avós, tivemos 

um retorno positivo das crianças, e também 

-------------------------------------- 
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recebemos fotos das crianças e adolescentes 

com seus avós.  

6. Divulgação da XI Conferencia Municipal de 

Assistência Social.  

Enviada a arte contendo as informações e o 

convite aos responsáveis em nosso grupo de 

WhatsApp.  

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

7. Postagem  da atividade “ CAIXINHA JULINA” Na página do facebook Projeto esperança, foi 

postada mais de 40 fotos, das crianças e 

adolescentes recebendo a lembrancinha.   

 

 

 

Andirá, 03 de Agosto de 2021. 

     
Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão   
Coordenadora                                        


