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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 2021 

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Ação de Natal:  

• Desenvolver atividades em comemoração ao 

Natal, para os usuários. Proporcionar momentos 

de interação com todos os usuários. Seguindo 

todos os protocolos e orientações do Ministério 

da Saúde.   

 

• Confecção de 150 Gorrinhos Natalinos.  

• 150 Wafer e bom bom  

• 150 pedaços de bolo gelado sabor 

chocolate. 

• Realização da entrega da lembrança na 

casa dos usuários, desejando um Feliz 

Natal; realizando também registro 

fotográfico de toda a ação, bem como 

fortalecendo o vínculo.  

 

2. Reunião Planejamento para o ano de 2022 Organização sobre futuras oficinas a serem  
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realizadas no Projeto Esperança no ano de 

2022.  

3. Reunião Equipe Técnica  Reunião no CRAS, com a Técnica de referência 

do serviço, referente a Pré matrícula no ano de 

2022.  

 

4. Reunião sobre a ação de Natal  Discutido as possibilidades para a realização da 

ação. 

 

5. Atendimento presencial  Atendimento a Senhora Cecilia, que possui 

interesse em que os filhos participem no ano de 

2022 no Projeto Esperança como usuários.  

 

6. Atividade no grupo de WhatsApp referente ao dia 

da Proclamação da República  

Divulgado uma arte no grupo, e um diálogo por 

meio de áudios com os usuário. 

 

7. Atividade no grupo de WhatsApp referente ao dia 

da Bandeira. 

Foi divulgado uma arte e um vídeo no grupo do 

WhatsApp dos usuários, com a informação 

sobre a comemoração do dia da bandeira, e 
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como resposta foi pedido um áudio  dos 

usuários expressando a importância de tal data. 

8. Divulgação Vacina  Semanalmente no grupo de WhatsApp é 

divulgado as datas de vacinas referente à 

corona vírus.  

 

9. Atendimento aos responsáveis dos usuários  Atendimento via whatsapp de maneira privada 

para 2 responsáveis de usuários, no intuito de 

sanar dúvidas referente ao retorno das 

atividades presenciais do Projeto Esperança.  

 

10.  Participação, no Seminário Estadual: plano 

decenal e seu papel no fortalecimento da 

garantia de direitos da criança e do adolescente 

no PR.  

  

Andirá, 07 de dezembro de 2021. 

    Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão / Coordenadora                                        


