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AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA – PROJETO ESPERANÇA  

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro 2021  

 

 

Ação: 

 

Como foi realizado: 

 

Observação: 

1. Atividade dia da Independência do Brasil   Em comemoração ao dia da independência do 

Brasil, em nosso grupo de whatsapp, foi 

enviado um vídeo, explicando sobre o feriado. 

O Dia da Independência do Brasil se comemora 

no dia 7 de setembro de 1822, data que ficou 

conhecida pelo episódio do “Grito do Ipiranga”.  

 

Vídeo : Amor à pátria – Turma da Monica  

Em resposta a esta atividade, as crianças e 

adolescentes do Projeto, nos enviaram fotos, 

em que estavam na vestimenta da cor de nossa 
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bandeira.  

2. Atividade dia da Independência do Brasil  Realizamos uma atividade remota, e postamos 

em nossa Página no facebook, bem como em 

nosso grupo de whatsapp. 

gravamos um vídeo, desenhando nossa própria 

bandeira, utilizando os seguintes materiais: uma 

folha sulfite, canetas coloridas e a nossa mão 

(no intuito de facilitar com que as crianças e 

adolescentes reproduzam em casa com 

materiais de fácil acesso) e, como forma de 

incentiva-los,  após desenharem a bandeira, 

pedimos para que dentro escrevessem dois 

desejos para o futuro do nosso Pais, nos 

colocamos: saúde e paz. 

Atividade também com um ótimo retorno das 
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crianças.     

 

 

3. Atividade sobre o Aniversário do Município  Em comemoração ao aniversário de nossa 

cidade, contamos com a participação de um 

vereador do município, Ailton Souza, ex usuário 

do nosso serviço. Que fez um vídeo muito 

esclarecedor e divertido contando a história de 

nossa cidade. Vídeo postado em nossa página 

no facebook e grupo interno do WhatsApp. 

Após as crianças e adolescentes visualizarem o 

vídeo, responderam a atividade com um áudio, 

desejando parabéns para nossa cidade.  

 

4. Divulgação do cadastro de vacina para jovens de 12 

a 17 anos.  

Divulgada a arte com as informações e o link, 

em nosso grupo de whatsapp e pagina do 
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facebook, bem como esclarecendo duvidas de 

responsáveis em conversa particular por meio 

do whatsapp.  

5. Divulgação de uma arte, alertando sobre o setembro 

amarelo.  

Postado no grupo do Whatsapp.   

6. Divulgação da ação solidaria Paraná verde.   Postado no grupo do Whatsapp.   

7. Vídeo Setembro Amarelo   Postagem de um vídeo com a participação da 

psicóloga Simone, abordando de forma lúdica o 

tema SETEMBRO AMARELO. Uma atividade 

muito importante, realizada neste mês que 

serve de alerta e cuidado para com as nossas 

crianças e adolescentes. No vídeo, a psicóloga 

com muito cuidado explicou um pouco sobre o 

tema. Vídeo postado em nosso grupo de 

whatsapp e pagina do facebook. Após o vídeo 
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as crianças e adolescentes enviaram fotos com 

camiseta amarela.  

 

 

Andirá, 05 de outubro de 2021. 

     
Ana Elidia Pinhoti  
Chefe de Divisão   
Coordenadora                                        


