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PLANEJAMENTO / RELATÓRIO 

 

Período de execução: Janeiro de 2021 

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

- 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. 

- Orientar sobre a educação não violenta e sobre a prevenção de maus tratos 

contra crianças e adolescentes. 

- Compreender, ainda que de forma breve, sobre a essência humana e a 

felicidade. 

 

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 - Panfletos e orientações sobre educação não violenta, sobre a prevenção de 

maus tratos contra crianças e adolescentes via Facebook , grupo de Whatsapp 

e Youtube. 

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

membros da família e sobre a importância da escuta. 

E – Conto: “O caminho da felicidade” de Ilan Breman.  

F – Divulgação e orientação o curso oferecido pela prefeitura junto ao SENAC. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

O contato com os usuário acontecem por meio remoto, via grupo de 

Whatsapp, Facebook e Youtube. As orientações são realizadas para que a 

família participe das atividades e das orientações em conjunto.  

A atividade sobre a educação não violenta é realizada por meio de 

publicação de panfletos sobre o tema, conversas no grupo de Whats e 

divulgação de vídeo com esclarecimentos sobre o que são maus tratos, quais 

as ações que caracterizam, quais as consequências dos maus tratos para as 

crianças e adolescentes e como agir de forma a educar sem praticar maus 

tratos, os benefícios de uma educação não violenta tanto para a criança quanto 

para a pessoa que cuida.  

O conto “O caminho da felicidade” foi apresentado por meio de vídeo e 

publicado nos meios de comunicação utilizados pelo serviço. 

Os temas são 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. 

Por meio das orientações, estima-se que haja conscientização, 

esclarecimento e mudança de comportamento dos responsáveis em se 

tratando de comportamento agressivo com crianças e adolescente. 

Ainda, os resultados alcançados foram a realização de atividades em 

família e a compreensão, ainda que breve, sobre a essência humana e sobre a 

felicidade.  

 

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. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


