
AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL 

DE CONTINGÊNCIA  

NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE  

 

Projeto Esperança - Serviços de Convivência e Forta lecimentos de 

Vínculos – SCFV 

  

PLANEJAMENTO / RELATÓRIO 
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1 - OBJETIVOS 
 
- Sensibilizar sobre os valores familiares e sobre a importância dos vínculos 

afetivos. 

- Promover informação sobre a pandemia. 

- Trazer conhecimento e despertar interesse e admiração pelo atletismo e por 

personalidades e boas referências. 

- Proporcionar conhecimento sobre a cultura do carnaval. 

- Oferecer momentos lúdicos e de aprendizagem a todos os usuários. 

- Planejar para organização do Projeto Esperança para a possível retomada 

das atividades presenciais, a continuidade e melhoria do atendimento remoto.  

- Oferecer atendimento individualizado a criança acolhida na Casa Lar. 

- 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. 

- Elaborar PPP do serviço. 

 

2 – AÇÕES/ATIVIDADES 



 

A – Proposta de análise de um poema sobre a família com atividade para que 

todos os usuários façam uma foto com toda a família e enviem no grupo.  

B – Publicação de informação e mensagem sobre a pandemia do Covid19. 

C – Vídeo sobre o atletismo profissional, a profissão, os desafios e a 

importância da profissão. Exposição de fotos de personalidades de referência 

no esporte. Vídeo de motivação, inspiração e referência sobre o paratletismo.  

D – Tema: carnaval. Vídeo com informações sobre o carnaval, a cultura, a 

origem. 

E – Contação de história infantil sobre o carnaval. 

F – Reunião de equipe.  

G – Atendimento pedagógico individual. 

H - 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. 

I - Disponibilização de links das atividades pelo grupo de WhatsApp que estão 

disponíveis na página do Facebook e no Youtube. 

J- Elaboração do Projeto Político Pedagógico do Projeto Esperança.  

 

3 – METODOLOGIA 

 

Poema sobre a família, seus valores e a importância dos vínculos afetivos 
apresentado por meio de vídeo: 
“ Família é como poesia, 
Tem que ter inspiração 
Família é como uma canção 
Em que todos dão a mão e aprendem a recomeçar 
Família é uma maravilha 
Quando se acorda com harmonia 
E se ama com o coração 
Família é tudo de bom 
E aí vou incluindo, palavras vão surgindo 
Sem explicação, e no meio da história 
Guardo em minha memória 
Minha família de sangue e a de união 
Eu não importo não 
Porque família é família 
De laços ou adoção 
Mas o que importa é o coração 
Na minha história eu escolho 
Minha família que convivo 



Dia-a-dia sem preconceito 
E aqui termino com um conceito 
Que independe do sujeito 
Amo de coração” 
 

Ao final, é solicitado que todos façam uma foto com suas famílias e 

enviem essa foto ao grupo.  

A publicação com informação sobre o Covid19 é feita por meio da 

página do Facebook e do grupo de WhatsApp. O panfleto traz a informação de 

que já existiu pandemia antes, que alunos já participaram de aulas por meios 

eletrônicos e que devemos ter esperança de que isso vai passar. 

Por meio de vídeo, é apresentado aos usuários algumas fotos de 

personalidades do atletismo profissional, a importância, os objetivos, as 

dificuldade e a gratificação desta profissão. Também é apresentado um vídeo 

motivacional com imagens do paratletismo como exemplo de superação.  

Sobre o tema carnaval o vídeo traz um pouco da história e da cultura 

para o público dos adolescentes e suas famílias e também uma história infantil 

para as crianças. Ao final é proposto que todos confeccionem uma máscara de 

carnaval.  

 O atendimento individual da criança acolhida na Casa Lar acontece por 

meio de atividades lúdicas e discussão de dilemas infantis. 

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.  

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

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

e Youtube. 

 Elaboração/edição de vídeos pela pedagoga social do Serviço e 

publicação na página do Facebook e grupo do  WhatsApp 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 WhatsApp, 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 WhatsApp, 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. 

Estima-se como resultado das atividades: 

- uma reflexão às famílias sobre a importância dos laços e dos valores 

familiares; - os vínculos com as famílias são mantidos; as famílias tem abertura 

para solicitar atendimento se necessitarem; - que os usuários entendam e 

tenham esperança de que e pandemia vai passar e tenham conhecimento de 

que essa não é a primeira vez que isso ocorre no mundo; - espera-se que os 

usuários possam admirar o esporte, o atletismo e o paratletismo; - espera-se 

que ampliem seus conhecimentos sobre a cultura do carnaval; - com a reunião 

de equipe pretende-se estabelecer melhorias no serviço, adquirir materiais e 

manutenção do espaço, preparar cronograma e organização para retomada do 

atendimento presencial e atender por meio de visitas domiciliares; - o 

atendimento individual resulta em momentos lúdicos à criança atendida e 

proporciona reflexão sobre dilemas despertando sua consciência.  

 

 

 

 



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. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


