
AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA  
 

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – CCI     AGOSTO2021 
 

 

Objetivo  

 

 

Ação 

 

Como fazer  

 

Período  

Comemorar o dia dos Pais - Realizado um vídeo com o Vive- Prefeito 

Valdemir Aparecido dos Santos “Pontinho”  

- Gravaçãorealizada pelo vice-prefeito para 

homenagear os Papais do SCFV – CCI e 

enviado para o grupo de Whatzapp 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  de 2021 

Comemorar o dia dos Pais 

 

 

 

- Realizado um vídeo com Ana Amélia, filha da 

coordenadora do serviço. 

- Gravaçãorealizada pela filha da 

coordenadora do  serviço,  para 

homenagear os Papais do SCFV – CCI e 

enviado para o grupo de Whatzapp 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  de 2021 

 

Verificar se os idosos 

estão sendo assistidos 

pelos familiares e se há 

necessidade de algum 

encaminhamento para 

algum benefício sócio 

assistencial ou para 

saúde; 

- E reforçar algumas 

informações; 

 

-Visitas domiciliares aos que não tem acesso ao 

grupo do  whatsapp; 

 

Executado uma breve visita aos usuários do 

SCFV, devido a pandemia com todas as 

medidas preventivas, como uso EPi’S  

apropriados;  

 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  2021 

 

- Visita Domiciliar 

 

 

Foi realizado visita a alguns usuários do SCFV  

- A Visita teve como objetivo convidar 

alguns idosos a participar da XI Conferencia 

Municipal de Assistência Social. 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  2021 

 



Incentivar a participação 

dos usuários.  

- Realização de vídeo através do whatsapp, para 

que os mesmo participem de forma mais objetiva; 

Vídeo realizado pela coordenadora 

doSCFV, para que os mesmo sejam mais 

objetivos ao enviar  assuntos no grupo; 

 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  2021 

 

- Orientaçãosobre a 

prevenção de que os 

idosos são grupo de risco 

em relação ao Covid-19; 

- Por meio das orientações, estima-se que por 

serem do grupo de riscos os mesmos devem evitar 

sair de casa, somente quando necessário; que 

mesmo vacinados ainda há riscos de contaminar-

se 

-Fazer o uso correto de máscaras de 

proteção individual, usar sempre e portar 

quando sair álcool  gel.  

- Evitar aglomerações e contatos físicos 

como abraços e beijos; 

 

No período de 01 a 31 

de  Agosto  2021 

No período de 01 a 31 de 

Agosto2021 

 

 - Conversar com os 

participantes pelo grupo 

de Whatsapp sobre a 

importância da 

continuidade das 

atividades remotas, sobre 

a necessidade de 

mantermos sempre 

conectados; 

–Discussões sobre os temas enviadosmensagens e 

até mesmo ligações os usuários via grupo de 

Whatsapp, para que os mesmos executem as dicas 

enviadas; ( Tirar Dúvidas ); 

Através de vídeos gravados pela 

coordenadora do SCFV; 

 

 No período de 01 a 31 de 

Agosto2021 

-Estimular a participação 

dos idosos 

No grupo de whatsapp 

para que participem das 

atividades enviadas; 

 

- Incentivar que façam as atividadese que mandem 

vídeos gravados por familiares quando possível;  

- Os resultados alcançados devem ser 

trocados através ; 

No período de 01 a 31 de 

Agosto2021 

Valorizar a importância 

de teravós , retribuindo 

carinho e afeto 

 

- Parabenizar osAvós pelo seu dia;  Vídeo realizado por uma criança, para 

parabenizar os vovôs pela passagem do 

dia;  

 

No período de 01 a 30 de 

Julho2021 

- Incentivar a Valorização -Parabenizando todos os aniversariantes através Foi realizado um vídeode parabéns pela  



pessoal de cada idoso; de um vídeo enviado pelo whatszap. 

 

coordenadora do serviço e enviado 

mensagens de parabéns; 

 

No período de 01 a 31 de 

Agosto2021 

RESPONSÁVELPELAS 
INFORMAÇÕES  NO 
PLANO DE 
CONTINGÊNCIA DO 
SCFV  
-CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DE 
ISOSOS –CCI 
-Viviani Millani Teixeira 

Hatori 

- Chefe de Divisão  
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