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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Conversa WhatsApp.    

 

• Iniciamos o ano passando algumas 

informações no WhatsApp, ‘sobre os 

trabalhos a serem prestados no ano de 

2022, como será feito, remoto ou 

presencia. 

Por meio de áudios e mensagens, 

tivemos um bom retorno dos 

responsáveis, que se mostraram felizes 

com o atendimento remoto realizado no 

ano de  2021, também, demonstrando 

interesse em que retorne as atividades 
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presenciais.   

2. Lembrancinhas e datas comemorativas  • Internamente com a equipe, realizamos 

uma reunião para discutir datas 

comemorativas e lembrancinhas. 

Ferramenta fundamental no andamento 

do Projeto, um meio que se mostrou 

muito eficaz no quesito fortalecimento de 

vínculos, seja Projeto, usuários; Usuários 

e família.  

 

3. Atividade Dia Mundial da Religião  • Por meio do WhatsApp, enviei um áudio 

e um imagem de forma lúdica, 

explicando sobre a religião e o respeito 

para com a crença de cada um, 

trabalhando então o respeito nas 
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diferenças.  

4. Divulgação Vacina • Semanalmente no grupo de WhatsApp é 

divulgado as datas de vacinas referente 

ao corona vírus. 

 

5. Reunião com a Técnica de referência do serviço  • No intuito de fazer uma programação de 

atividades para o primeiro semestre de 

2022. 

 

6. Reunião com a gestão  • Reunião preparatória para o ano de 

2022; para organizarmos a volta das 

atividades presenciais, contratação de 

facilitadores, dentre outros quesitos 

necessários para o retorno.  

 

7. Atendimento Remoto  • Diversos atendimentos de responsáveis 

de usuários com o objetivo de sanar 

dúvidas futuras referente aos trabalhos 
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que serão desenvolvidos no ano de 

2022.  

 

Andirá, 07 de fevereiro de 2022.   

Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão   
Coordenadora                                        


