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1 – AÇÕES/ATIVIDADES 

 

- Bate papo por meio de Whatsapp sobre o tema “discriminação”. O 

tema é apresentado e levantado algumas questões, tais como, “o que você 

entende por discriminação?” “Você ou alguém que você conhece já sofreu 

algum tipo de discriminação?”. Após os usuários apresentarem os argumentos, 

continua-se o diálogo entre os membros do grupo.  

- Vídeo sobre o tema: a conquista do voto feminino no Brasil”. 

Apresentação do tema, data do marco, a história das mulheres e alguns 

movimentos sociais que possibilitaram a conquista do voto; as diferenças ainda 

existentes entre os sexos com relação à ocupação de cargos públicos; 

abordagem dos temas respeito, igualdade e justiça social.  

- Tema: empatia: vídeo de história infantil ilustrada com exemplos de 

ações que demonstram empatia. 

- Atualização de dados dos usuários (inclusão de usuários no grupo de 

Whats) para a entrega dos kits de higiene e ovos de Páscoa por meio de 

ligações telefônicas e mensagens pelo Whats.  

- Vídeo com mensagem sobre a Páscoa. 

- Mensagens e conversas em grupo e individuais. 



- Orientação em grupo sobre falsas orientações com relação ao Covid 

19, sobre a necessidade da prevenção por meio do suo de máscaras e do 

distanciamento físico.  

 – Atendimento pedagógico individual. 

- 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. 

- Disponibilização de links das atividades pelo grupo de Whatsapp que 

estão disponíveis na página do Facebook e no Youtube. 

 

2 - OBJETIVOS 
 
- Conscientizar sobre a discriminação. 

- Promover informação sobre o dia nacional do voto feminino. 

- Proporcionar conhecimento sobre a luta do feminismo e a igualdade de 

gênero. 

- Despertar a consciência para com o sentimento do outro. 

- Manter os dados atualizados dos usuários. 

- Manter e fortalecer o vínculo dos usuários com o serviço de forma remota. 

- Enviar mensagem sobre a Páscoa. 

- Comemorar a Páscoa por meio de entrega de ovos. 

- Orientar com relação à falsas orientações sobre o Covid 19. 

- Realizar atendimento de individual. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

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 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. 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. 

Estima-se como resultado das atividades: 

Os vínculos com as famílias são mantidos; as famílias tem abertura para 

solicitar atendimento se necessitarem; que os usuários possam selecionar ter 

informação de que orientações que vão contra a prevenção ao contágio do 

Covid 19 são falsas e não devem ser ouvidas.  



Estima-se que os usuários que participaram das discussões sejam 

esclarecidos sobre atitudes de discriminação e a necessidade de não aceitação 

desta forma de tratamento.  

Estima-se o esclarecimento sobre a conquista do voto feminino no 

Brasil, os movimentos sociais que possibilitaram a conquista e que, desta 

forma, seja despertado o sentimento de valorização da mulher, da igualdade de 

gênero, do respeito e da justiça social.  

Estima-se que os usuários envolvidos nas atividades possam adotar 

para si ações de empatia.  

Por meio da atualização dos contatos, foi possível incluir diversos 

usuários no grupo de Whats e na página do Facebook. Desta forma, espera-se 

que um maior número de crianças, adolescentes e suas famílias participem do 

atendimento remoto.  

 

 
RESPONSÁVEL 

 

Pedagoga Social – Jaqueline Roberta de Souza 

Chefe de Divisão – Ana Elidia Pinhoti 

 

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. 

 
 
 

 

 

 
 


