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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 2021 

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Ação de Natal:  

• Desenvolvida uma atividade em comemoração 

ao Natal, para os usuários. Proporcionando 

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. Publicação da ação de natal no facebook e grupo  Os responsáveis dos usuários em resposta da  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  

                  Projeto Esperança - Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV  

Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante 

  
 

Av. Major Barbosa Ferraz Junior, nº. 2.002  
Andirá – PR - e-mail: projetoesperanca1992@gmail.com 

(43)3538-8120 /835 
 

 

2

do whatsapp.  ação do natal, nos enviaram no grupo de 

whatsapp, fotos do momento da entrega dos 

kits natalinos, autorizando a divulgação.  

 

Retorno muito positivo dos responsáveis e dos 

usuários, textos, áudios com o contexto de 

agradecimento por todo o trabalho no ano de 

2021.   

3. Atividade “ Reflexão sobre 2021” Por meio de áudios, no grupo de whatsapp 

realizei uma atividade contando sobre minhas 

metas de 2021 realizadas e meu planejamento 

para 2022, pedindo um retorno da mesma 

maneira dos usuários, tivemos uma boa 

participação nesta atividade.  

 

4. Divulgação Vacina Semanalmente no grupo de WhatsApp é  
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divulgado as datas de vacinas referente ao 

corona vírus. 

5. Mensagem Natalina Em comemoração ao Natal, o Pastor Flavio, 

Diretor da Central do Trabalhador, enviou um 

grupo aos usuários. Vídeo este divulgado 

também divulgado em nossa página no 

facebook.   

 

6. Atendimento Remoto  Diversos atendimentos de responsáveis de 

usuários com o objetivo de sanar dúvidas 

futuras referente aos trabalhos que serão 

desenvolvidos no ano de 2022.  

 

 

Andirá, 05 de Janeiro de 2022.   

Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão   
Coordenadora                                        


