
 

 

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 

Projeto Esperança 

Período de execução: Agosto de 2020 

Objetivo  Ação  Como fazer  Período  

Prestar atendimento 

aos usuários do Projeto 

Esperança por meio 

remoto. 

- Encaminhar informações sobre a prevenção 

ao COVID-19, higienização pessoal e do 

ambiente domiciliar, proposição de atividades 

recreativas que estimulem os cuidados com o 

bem estar físico e mental dos 

socioeducandos; 

- Contação de histórias e narrativas,  

gravação de vídeos, fotos, lives, músicas, 

brincadeiras, dobraduras, pinturas, entre 

outros com proposta de atividades a serem 

realizadas pelos socioeducandos; 

- Orientação social sobre a convivência 

familiar; 

- Todas as atividades serão de caráter 

lúdico pedagógico e de orientação 

social elaboradas de acordo com cada 

faixa etária dos grupos do serviço. As 

atividades serão pesquisadas, 

planejadas, elaboradas e publicadas 

semanalmente. 

- As atividades bem como o 

atendimento às famílias serão por meio 

da página do Projeto Esperança no 

Facebook, pelo grupo de Watsapp, 

canal do Youtube, contato telefônico e 

atividades impressas para retirada no 

- Semanalmente, 

durante o mês de 

Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Proposta de atividades diversas 

lúdicas/pedagógicas, de orientação social e 

que envolvam todos os membros da família.  

 - Divulgação das atividades pelos meios de 

comunicação citados nesta metodologia; 

- Impressão de atividades para retirada no 

local. 

- Orientação sobre a importância de realizar 

as atividades escolares, disponibilizada pela 

reder de ensino municipal e estadual. 

 

 

local. Será realizado prévio contato 

telefônico às famílias esclarecendo 

sobre as atividades e os meios de 

acesso bem como o retorno da 

realização das atividades pelos 

usuários da forma como for melhor 

para estes, seja por mensagem, foto, 

comentário, ligação ou comparecer ao 

local do Projeto.  

- Os temas a serem abordados serão 

selecionados semanalmente e 

constarão detalhados no relatório 

posterior às atividades. Alguns temas  

a serem abordados serão: a 

convivência familiar, os papéis de cada 

um na família, o respeito mútuo,  

cuidados gerais de higiene para evitar 

o contágio do coronavírus, prevenção 

da violência doméstica; conversas 

sobre o Projeto. 

Divulgar números de 

tele denúncias em caso 

Divulgar números de telefones (Disque 100 e 

Disque 181 e do CREAS do Município. 

Por meio das mídias sociais.  - Semanalmente, 

durante o mês de 



 

 

de violência doméstica Agosto de 2020. 

 

Ampliar divulgação dos 

serviços 

socioassistenciais e 

demais políticas 

públicas do município 

Criar uma forma de divulgar os serviços 

socioassistenciais da rede. 

Elaborar panfleto digital de forma 

resumida e com palavras simples para 

melhor entendimento. 

- Semanalmente, 

durante o mês de 

Agosto de 2020. 

 

 


