
 

 

AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA  

NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDU CAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE  

 

Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Víncul os – SCFV 

 

Relatório 

Projeto Esperança 

Período de execução: Julho de 2020 

Atividades desenvolvidas  Resultados  Período  

- Contato telefônico com todas as famílias dos 

socioeducandos e orientação sobre o 

atendimento remoto. Explicação detalhada 

sobre o meio de desenvolvimento das 

atividades, sendo a página do Facebook 

Projeto Esperança; 

-Divulgação de vídeo com informações sobre 

a prevenção ao COVID-19, higienização 

pessoal, uso de máscaras e distanciamento 

físico; 

- Usuários alcançados: não foi possível 

obter o número exato, pois, houve 

interação na página e por mensagem, e 

ainda, em contato telefônico, alguns 

responsáveis disseram ter acessado as 

atividades; 

- Formas de retorno dos 

socioeducandos: por meio de 

mensagem na página, comentários no 

vídeo e envio de foto, contato 

- 8 a 20 de julho de 

2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Publicação de vídeo com atividades elaboradas 

pelos socioeducandos no início deste ano, solicitação 

de contato pela página do Projeto sobre como estão 

nesta quarentena, se está tudo bem, se não está; 

proposta para que os usuários entrem em contato; 

- Breve poema às famílias sobre esperança, fé e 

amor; 

- Vídeo ilustrativo com mensagem de orientação 

sobre os desafios de estarem todos em casa neste 

tempo de quarentena. Mensagem a todos os 

membros da família sobre como aprender com este 

momento, sobre os desafios dos pais e dos filhos; 

sobre o tempo, a paciência e a coragem;  

- Proposta de atividade: cada socioeducando deveria 

enviar uma foto sua com alguém de sua família e 

escrever “Eu te amo” se referindo àquela pessoa; 

- Vídeo de contação de história com ilustração 

original; livro de Ruth Rocha, “As coisas que a gente 

fala”; orientação sobre as palavras que falamos, que 

devemos ter cuidados com tudo o que dizemos. 

telefônico.  

 

 

 

 

 

 

- 23 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 31 de julho de 2020 

 

 

 

 

 


