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PLANEJAMENTO / RELATÓRIO 

 

Período de execução: Dezembro de 2020 

 
 
1 - OBJETIVOS 
 
- Estimular a participação dos usuários no SCFV. 

- Proporcionar a apresentação de cada um por meio de fotos, vídeos e 

conversas. 

- Propor reflexões sobre ações que estimulem a consciência. 

- Divulgar ações de prevenção contra o coronavírus. 

- Estimular o contato e preservar o vínculo das crianças e adolescentes com o 

SCFV. 

- Prestar atendimento aos usuários do Projeto Esperança por meio remoto. 

- Proporcionar momentos de aprendizagem lúdica aos socioeducandos.  

- Preservar o vínculo das famílias com o Serviço. 

- Trabalhar valores humanos desejáveis.    

 

2 – AÇÕES/ATIVIDADES 

 

a- Conversa com os responsáveis pelo grupo de Whatsapp sobre a importância 

da continuidade das atividades remotas, sobre a necessidade das atividades 

serem passadas para as crianças em casa e que seria feito registros de 

participação.  



b - Disponibilização de links das atividades pelo grupo de Whatsapp que estão 

disponíveis na página do Facebook e no Youtube. 

c - Orientação motivacional sobre o valor da gentileza via Facebook e 

Whatsapp. 

d - Atividade :  "o que você faria", para crianças e adolescentes. Essa atividade 

é um dilema moral em que os participantes devem enviar as respostas do 

problema colocado na história. As respostas são de acordo com o que cada um 

entende como a melhor decisão a ser tomada baseada nos valores da lealdade 

e honestidade. 

e - Panfletos e orientações sobre a prevenção contra o coronavírus via 

Fecebook e grupo de Whatsapp. 

f - Orientações sobre a convivência familiar, importância do respeito entre os 

membros da família e sobre a importância da escuta. 

g - Desafio da foto: sugestão para que todos enviem uma foto sua tirada no 

mesmo dia.  

h - Atividade :  "o que você faria", para crianças e adolescentes. Essa atividade 

é um dilema moral em que os participantes devem enviar as respostas do 

problema colocado na história. As respostas são de acordo com o que cada um 

entende como a melhor decisão a ser tomada de acordo com o valor da 

verdade ou a mentida. 

i – Trocas de mensagens, discussões sobre os dilemas e comunicação com os 

usuários via grupo de Whatsapp. 

j – Elaboração de vídeo com fotos e mensagem de Natal. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

a – Publicação de “calendário da gentileza” via Facebook e Whatsapp com 

propostas de ações de ações para serem pensadas e praticadas.  

b- O dilema é apresentado por meio de uma pequena história com a pergunta 

no final : “o que você faria?” Cada participante deve enviar sua resposta de 

acordo com sua posição diante do problema colocado na história. Um dilema 

moral serve para despertar a nossa consciência e a nossa capacidade de 

tomar decisões com base em valores humanos desejáveis, neste caso o 

participante deve pensar sobre contar ou não ao seu amigo que sua calça está 



rasgada. O dilema coloca a possibilidade de pensar em ações de lealdade e 

honestidade com um amigo. As respostas dos participantes são enviadas por 

meio de mensagens de vídeo, voz ou texto pelos meios de comunicação de 

uso do Projeto. A partir do dilema, cada um terá a oportunidade de refletir sobre 

qual decisão é a melhor a ser tomada na situação apresentada na história. 

Esse exercício estimula a consciência, a tomada de decisão, o juízo moral e as 

ações de cada participante.  

c – Publicação de informações sobre a prevenção do coronavírus em todos os 

meios de comunicação disponíveis para o Projeto e seus usuários. 

d- Orientações realizadas e publicadas em todos os meios de comunicação 

disponíveis para o Projeto e seus usuários. 

e – A pedagoga social apresenta a proposta de enviar uma foto tirada hoje para 

cada um dos usuários do Projeto. Inicia com a postagem de uma foto própria e, 

posteriormente, cada participante envia sua foto tirada no mesmo dia. Assim, 

as fotos são postadas na página do Facebook. A atividade proporciona a 

participação, o ser e estar no Serviço, apesar do distanciamento físico; 

proporcionada a participação ativa dos usuários.  

f - O dilema é apresentado por meio de uma pequena história com a pergunta 

no final : “o que você faria?” Cada participante deve enviar sua resposta de 

acordo com sua posição diante do problema colocado na história. Um dilema 

moral serve para despertar a nossa consciência e a nossa capacidade de 

tomar decisões com base em valores humanos desejáveis, neste caso o 

participante deve pensar sobre contar ou não que quebrou um copo sem 

querer na cozinha. O dilema coloca a possibilidade de pensar em ações de 

verdade ou omissão/mentira. As respostas dos participantes serão enviadas 

por meio de mensagens de vídeo, voz ou texto pelos meios de comunicação de 

uso do Projeto. A partir do dilema, cada um terá a oportunidade de refletir sobre 

qual decisão é a melhor a ser tomada na situação apresentada na história. 

Esse exercício estimula a consciência, a tomada de decisão, o juízo moral e as 

ações de cada participante.  

g – O contato com as crianças, adolescentes e suas famílias são sempre 

mantidos por meio de conversas pelo grupo de Whatsapp incluindo as 

atividades apresentadas, a discussão dos dilemas, o esclarecimento de 

dúvidas.  



h – A elaboração do vídeo com fotos e mensagem de Natal realizado com fotos 

dos alunos durante a presença no Projeto no ano de 2020 e depois suas fotos 

e vídeos em suas casas. Também será apresentada uma mensagem de 

motivação e agradecimento.  

 

Os temas serão trabalhados pela pedagoga social do SCFV por meio da 

página do Projeto Esperança no Facebook e divulgação no grupo de Watsapp 

e Youtube. 

 Elaboração/edição de vídeos pela pedagoga social do Serviço e 

publicação na página do Facebook e grupo do Watsapp e Youtube.  

  Os temas a serem abordados são selecionados semanalmente.  

  Todas as atividades são de caráter lúdico pedagógico e de orientação 

social elaboradas de acordo com cada faixa etária dos grupos do serviço. As 

atividades são pesquisadas, planejadas, elaboradas e publicadas 

semanalmente. 

 As atividades bem como o atendimento às famílias acontecem por meio 

da página do Projeto Esperança no Facebook, pelo grupo de Watsapp, canal 

do Youtube, contato telefônico e atividades impressas para retirada no local. É 

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.  

 

4- RECURSOS 

 

Redes sociais, canal do Youtube, grupo de Watsapp, computador, 

celular, sites diversos para busca de conteúdos e atividades, programas para 

edição de áudio e vídeo, prédio do Projeto Esperança.  

 

5- RESULTADOS 

 

Os resultados alcançados foram a preservação do vínculo dos usuários 

com o SCFV, o vínculo das famílias com as atividades e os profissionais 

responsáveis. 



Podemos perceber a participação das crianças e suas famílias nas 

atividades, o interesse de ambos pelas atividades e por participar de forma 

ativa, sendo que a participação dos usuários nas atividades foi surpreendente. 

Muitas crianças deixaram a timidez para enviar seus vídeos e suas fotos 

realizados em casa.  

Por meio das histórias “o que você faria”, foi possível estimular as 

crianças e adolescentes para uma tomada de decisão reflexiva e consciente. O 

que tem influência em suas ações posteriores. 

Ainda, os resultados alcançados foram a realização de atividades em 

família, o aprender sobre os valores humanos desejáveis e o envolvimento da 

família com o SCFV. 

 

RESPONSÁVEL 

 

Pedagoga Social – Jaqueline Roberta de Souza 

 

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Conforme o plano de metas de cada serviço, será solicitado um relatório 

das atividades, mensalmente. 

 

LNKS DAS ATIVIDADES 

https://www.facebook.com/projeto.esperanca.andira 

https://www.youtube.com/channel/UCekLaifzyP8yn4JrQL2_goA/videos 

Grupo de Whatsapp exclusivo para os participantes do SCFV. 

 
 
 

 

 

 
 
 


