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Objetivo  

 

 

Ação 

 

Como fazer  

 

Período  

Valorização da vida Confecções de mimos 
 
 

Entregas de mimos confeccionados para 
parabenizar o dia das MÃES 

No período de 01 a 10 
de maio 2022 

- Motivar os usuários 
do SCVF 

Enviar mensagens diárias de motivação 
 
 

Através do grupo de whatsApp No período de 01 a 31 
de maio 2022 

 - Conversar com os 
participantes pelo grupo 
de whatsApp sobre a 
importância da 
continuidade das 
atividades remotas, 
sobre a necessidade de 
mantermos sempre 
conectados; 

–Discussões sobre os temas enviados 
mensagens e até mesmo ligações os usuários 
via grupo de whatsApp para que  os mesmos 
executem as dicas enviadas; (Tirar Dúvidas); 

Através de vídeos gravados pela 
coordenadora do SCFV 

No período de 01 a 31 
de maio 2022 

-Estimular a 
participação dos idosos 
No grupo de whatsApp 
para que participem das 

- Incentivar que façam as atividadese que 
mandem vídeos gravados por familiares 
quando possível;  

- Os resultados alcançados devem ser 
trocados através 

No período de 01 a 31 
de maio 2022 



atividades enviadas; 
 

- Incentivar a 
Valorização pessoal de 
cada idoso; 

-Parabenizando todos os aniversariantes 
através de um vídeo enviado pelo grupo de 
whatsApp 
 

Foi feito a parabenização atrás de 
mensagens de whatsApp ,     
parabenizando a todos pela passagem 
dos aniversariantes de Abril 
 

No período de 01 a 31 
de maio 2022 

- Articulação para o 
evento do “Dia da 
Conscientização Contra 
a Violência da Pessoa 
Idosa”  
 

- Convite para os idosos estarem participando 
do evento, disponibilidade do transporte 

Orientações por meio do grupo de 
whatsApp, incentivando a participação 
de todos.  

No período de 01 a 15 
de maio 2022 

RESPONSÁVELPEL
AS INFORMAÇÕES  

NO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA DO 

SCFV  

-CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DE 

ISOSOS –CCI 
-Viviani Millani 
Teixeira Hatori 

- Chefe de Divisão  
 

   

 
 
 


