
Eixo Serviço Público Entidade Metas R$ Mensal Informados* Válidos** Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC
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os Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$              50 46 5 0 6 12 0 2

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG
Departamento de Gestão do SUAS

RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 6.600,00R$              50 46 5 0 6 0 12 0 2

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$           320 183 133 0 0 309 184 71 0
Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$           89 87
Instituto João XXXIII 80 22.400,00R$           206 166 0 0 3 23 172 101 0

Associação Reviver 65 18.200,00R$           65 52 0 0 0

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$           131 95 0 0 0 34 123 26 0
Jocum *** 65 18.200,00R$           
Transformando Gerações 120 33.600,00R$           116 75 0 5 0 77 115 78 1
Apam 95 26.600,00R$           49 47 0 0 0 23 49 23 0
Associação Lua Nova 65 18.200,00R$           66 66 0 0 0 66 55 31 0

1100 308.000,00R$         1042 771 133 5 3 532 698 330 1

Grupo Renascer 90 10.800,00R$           39 37 0 51 0

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 14.400,00R$           75 75
Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$           6 6

300 36.000,00R$           120 118 0 51 0 0 0 0 0
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Total

JUNHO 2020

300 36.000,00R$           120 118 0 51 0 0 0 0 0

ASSARTE 80 36.640,00R$           132 67 0 0 0 66 63 2 55

ADFPG 110 50.380,00R$           104 104 0 5 2 70 87 2 61
APROAUT 80 36.640,00R$           80 80 10 0 0 80 80 15 75
APAE 55 25.190,00R$           57 38 3 0 0 57 57 10 45
Acap Geny Ribas 80 36.640,00R$           86 77 0 0 0 86 75 2 55
APADEVI 55 25.190,00R$           54 50 0 0 0 54 31
APACD 60 37.800,00R$           53 53 3 7 0 53 51 3 49

520 248.480,00R$         566 469 16 12 2 466 413 65 340
Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$           21 21 0 1 1 21 21 0 14

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 39.700,00R$           10 10 0 0 0 10 10 0 8
APEDEF - Residência Inclusiva 20 79.400,00R$           19 19 0 1 0 19 10 0 14

51 169.500,00R$         50 50 0 2 1 50 41 0 36

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$           3 3 0 14 0 3 0 0 0
Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$           14 14 0 16 5 14 1 1 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$           12 12 0 18 1 12 9 5 0
APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$           3 3 0 4 1 3 3 0 0

85 170.000,00R$         32 32 0 52 7 32 13 6 0
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Melhor Viver - República Adultos 10 10 10 0 0 2 10 0 0 0

Melhor Viver - República Jovens 6 3 3 3 3 1 3 0 0 0
Melhor Viver - Abrigo 50 61 61 0 0 13 61 56 7 2
Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$           87 87 0 0 70 87 25 27 4

116 102.150,00R$         161 161 3 3 86 161 81 34 6
Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$         100 100 0 5 1 100 96 5 54
Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$           30 30
Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$           37 37 0 0 0 37 0 0 11
Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 54.000,00R$           30 30 0 0 0 30 30 2 14

205 369.000,00R$         197 197 0 5 1 167 126 7 79

Metas R$ Mensal Informados Válidos Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC

2437 1.409.730,00R$      2218 1844 157 130 106 1408 1384 442 464
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OBSERVAÇÕES:

Totais

 * Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

57.650,00R$           

     

LEGENDAS:

              Dado não preenchido pela entidade, não informado.

 * Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade no mês. A partir de junho de 2020, enquanto durar o  período de suspensão das atividades coletivas devido à Pandemia de Covid19, serão considerados válidos  
os atendimentos remotos, por telefone, redes sociais, visitas, produção  e entrega de materiais, repasse de alimentação, entre outras atividades, conforme previsto na Portaria SNAS nº 54, de 01/04/2020.   Foram 
considerados válidos os usuários com pelo menos 01 atendimento (presencial ou remoto) realizado no mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*** JOCUM: Entidade solicitou rescisão do Termo de Colaboração a partir de 30 de  junho 2020.

              Entidade não apresentou relatório mensal.   



GRÁFICOS

SCFV - Criança e 
adolescente

SCFV - Idosos
Serviço de 

Proteção Básica no 
Domicílio - idosos

Centro dia - PCD e 
idosos

Acolhimento PCD
Acolhimento -

criança e 
adolescente

Acolhimento -
Adultos

ILPI

Meta 1100 300 60 520 51 85 116 205

Atendido 771 118 46 469 50 32 161 197
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Nº Entidade Serviço Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média %
Centro dia PCD 80 18 66 70 67 55 69%

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina 21 21 21 19 20 21 21 21 98%

2         
Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 104 79 72%

3         Associação de Proteção aos 
Autistas  - APROAUT

Centro dia PCD 80 57 59 83 80 70 87%

4         Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional - APAE

Centro dia PCD 55 0 25 50 38 28 51%

5         Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 86 79 78 77 80 100%

6         
Associação de Pais e Amigos 

do deficiente Visual - 
APADEVI

Centro dia PCD 55 28 33 39 50 38 68%

7         
Associação Pontagrossense 

de Assistência à Criança 
Deficiente  - APACD

Centro dia PCD 60 13 42 40 53 37 62%

RELATÓRIO ANUAL 2020

1         Associação Artesanal do 
Excepcional de Ponta Grossa

Deficiente  - APACD

República para Adultos 10 9 9 10 10 8 10 9 93%
República para Jovens 6 2 3 4 4 4 3 3 56%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 61 61 63 125%

9         Grupo Renascer de Apoio 
aos Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

idosos
90 0 0 0 37 9 10%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos - Aldeia da 
Criança

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos -  Guarda Mirim

11     
Associação Antonio e Marcos 
Cavanis – Casa do Menor Ir. 

Cavanis

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos 
180 83 196 227 87 148 82%

10     Instituto Educacional Duque 
de Caxias 315 52 316 69%319 183

8         Associação Ministério 
Melhor Viver

218



Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 anos

30 20 15 15 12 12 12 14 48%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
80 10 100 176 166 113 141%

13     
Associação Reviver de 

Assistência ao Portador do 
Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 12 26 48 52 35 53%

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

115 16 124 127 95 91 79%

16     Programa Social 
Transformando Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
120 60 85 94 75 79 65%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
95 23 68 85 47 56 59%

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
8 8 6 10 7 5 3 7 81%

0

12     
Escola Profissional 

Piamartina- Instituto João 
XXIII

15     Jovens com uma Missão 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

65 19 29%

17     Associação de Promoção à 
Menina - APAM

13 30 32

Adolescentes

18     Associação Beneficente Lua 
Nova

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 0 51 65 66 46 70%

Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio - Idosos 60 49 64 39 21 24 46 41 68%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos
120 0 0 0 75 19 16%

20     Serviço de Obras Sociais- SOS
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

90 0 0 0 6 2 2%

21     

Associação de Atendimento 
para Portadoras de 

Necessidades Especiais 
Nossa Senhora de Lourdes  - 

AAPNENSEL

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência 10 10 10 10 10 10 10 10 100%

19     Associação de Amigos da 
Pessoa Idosa



Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 1
10 10 10 10 10 10 10 10 100%

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 2
10 9 9 9 8 9 9 9 88%

23     Asilo São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

105 101 101 101 99 100 100 100 96%

24     Colméia Espírita Cristã 
Abegail

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 29 29 29 30 30 30 98%

25     Francisclara Resgate da 
Família e da Criança

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
17 13 15 14 11 13 3 12 68%

26     SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

40 40 40 39 38 36 37 38 96%

27     Casa  do Idoso Paulo de 
Tarso

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 30 30 30 30 30 30 100%

28     Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
30 28 29 33 21 20 14 24 81%

29  Vila Vicentina - Casa da 
Casa de Passagem para 

50 96 147 152 67 72 87 104 207%

22     
Associação Pontagrossense 

de Emancipação para 
Deficientes Físicos  - APEDEF

29     Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida

Casa de Passagem para 
População em Situação de 

Rua
50 96 147 152 67 72 87 104 207%

                 Entidade não apresentou relatório.                          Serviço em fase de implantação.                                  Atividades coletivas suspensas pelo Decreto Municipal nº 17.112/2020 .   

LEGENDAS:



Nº Entidade Serviço Funcionamento* RESUMO DAS ATIVIDADES**

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas

No mês de junho seguimos com as atividades propostas desde o início da suspensão das atividades coletivas: 
* Realização de 70 visitas domiciliares para a distribuição dos materiais para a confecção do porta objeto feito com material reciclável: caixa de leite e filtro de café usado e cola. 
* Nas visitas também foram distribuídas as receitas de quem faz uso de medicação.
* Também aproveitamos essa oportunidade da visita para entregar alimentos que foram arrecadados para as famílias mais vulnerabilizadas.
* Foram entregues mais máscaras e álcool gel;
* O psicólogo realizou 142 atendimentos remotos: por vídeo chamada, ou ligações telefônicas ou whats up e realizou 24 atendimentos presenciais.
* A Terapeuta Ocupacional gravou vários vídeos com orientações de autos cuidados, atividades cotidianas visando a independência, atividades de vida autônoma. 
* Além das visitas realizadas para entrega dos materiais, o Serviço Social esteve em contato constante com os usuários, através de ligações telefônicas, mensagens e vídeos explicativos. 
Informações e orientações sobre o auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas que recebemos de doação à alguns usuários mais vulnerabilizados. 
* IMPORTANTE: Para uma melhor adesão e melhor resultado das atividades remotas e no grupo de whats up, montamos um cronograma para que os usuários e seus familiares possam se organizar 
e participarem das ações propostas, conforme cronograma abaixo:
2ª feira: Mensagem gravada através de vídeo pelo Psicólogo, abordando temas como auto estima, cuidado, convivência, respeito, força de vontade. Os vídeos são gravados e posteriormente é 
enviado um vídeo ilustrativo em desenho tendo em vista a dificuldade de compreensão de muitos usuários.
3ª feira: Vídeo gravado pela Terapeuta Ocupacional abordando hábitos de higiene e cuidado pessoal. Cada semana é passado um “desafio” que os mesmos podem executar sozinhos ou com o seu 
familiar/cuidador. Os usuários enviam fotos e vídeos mostrando o que conseguiram realizar.
4ª feira: Atividades repassadas pelas cuidadoras: artesanato, desenhos, pintura, atividades lúdicas, histórias contadas em capítulos (criação de roteiro e cenário montado na sede do Centro Dia), 
teatro de fantoches (Priscila e Joca).
5ª feira: Atividades de vida autônoma, orientações e supervisão realizadas pela Terapeuta Ocupacional através de vídeo, como forma de contribuir na independência e autonomia dos usuários, 
respeitando sempre suas habilidades/limitações.
6ª feira: Vídeo gravado pela Assistente Social com uma retrospectiva da semana, recados e orientações gerais como por exemplo: sobre o atendimento médico na instituição, agendamento das 
visitas, distribuições e resgate do kit entregue, renovação dos cartões de transporte, orientações sobre auxílio emergencial, importância da manutenção do isolamento e distanciamento social.

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1        

 
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta Grossa

Cavina
funcionamento

2        

 
Associação dos Deficientes Físicos 

de Ponta Grossa  - ADPFG
Centro dia PCD e idosos

Atividades coletivas 
suspensas

Devido às atividades coletivas estarem suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020, a Assistência Social da Entidade se manteve ativa através de:
Atendimentos em domicílio: os quais foram selecionados de acordo com a necessidade do usuário e sua família no momento, através de levantamento de dados nos contatos telefônicos e redes 
sociais, e acompanhamento dos usuários que não possuem contato contínuo nas redes sociais, como por exemplo idosos e prevenção à institucionalização, entre outros que se fizeram necessários.
Os atendimentos em domicílio foram realizados com todos os cuidados necessários e sugeridos pelo Ministério da Saúde e OMS nos cuidados com a transmissão do COVID 19.
Foram realizadas 3 visitas domiciliares em conjunto com o CREAS II e também 3 visitas para avaliação de atendimento e inserção na Entidade ADFPG, encaminhados pelo CREAS I e II.
Contatos telefônicos e por redes sociais (whats e messenger) diários para acompanhamento, repasse de informações importantes, encaminhamentos para outros serviços socioassistenciais e/ou 
outras políticas setoriais.
Acompanhamento online diário realizado pelos cuidadores para melhoria na qualidade de vida dos usuários que possuem este recurso e acessibilidade, assistir filmes e documentários, jogos 
online, vídeos chamadas, repasse de mensagens.
Reunião com equipe técnica: 03 ( realizadas seguindo as recomendações do Ministério da Saúde em ambiente arejado, utilização de EPI e distanciamento)
Serviços de caráter administrativo, Estudo de caso, Relatórios, atendimentos psicológicos e socioassistenciais de forma presencial (conforme necessidade) e através das redes sociais.



3        

 
Associação de Proteção aos 

Autistas  - APROAUT
Centro dia PCD

Atividades coletivas 
suspensas

A equipe realizou acompanhamento familiar, através de contato contínuo com os usuários,  em visitas domiciliares, por telefone, whatsApp Web, e-mail ou por redes sociais, abrangendo a maior 
parte dos matriculados no CENTRO DIA da APROAUT; a Coordenação e Assistente Social realizaram articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios. Foram 
feitos contatos com todos os usuários informando sobre as questões relacionadas à Covid 19, assim como orientações da psicóloga e psicopedagogas sobre questões comportamentais (para os 
casos em que identificaram o agravamento de ordem emocional e comportamental dos usuários e cuidadores familiares, dentro do lar, desde a decretação de distanciamento e isolamento social). 
Serviços administrativos relacionados às documentações e e-mails (Auxiliar administrativo, Coordenação e Responsável Técnico do Centro Dia).  A equipe manteve o foco no acompanhamento e  
apoio às famílias, realizando os encaminhamentos necessários e visitas domiciliares (ppe as emergenciais). Continuidade nas orientações para atividades de manutenção, aquisição e 
desenvolvimento de autonomias nas "atividades da vida diária e da vida prática" (AVDS e AVPS), com os técnicos de Terapia Ocupacional e Psicopedagogia. As instrutoras de artes, música e 
cuidadores participaram na confecção de materiais estruturados para o autismo, solicitados pelas famílias para utilizar no lar com os usuários; todos os profissionais inclusive os cuidadores 
auxiliaram na confecção dos kits de higiene e de materiais (ocupacionais, funcionais e estruturados), entregues conforme as idades e necessidades apresentadas pelos usuários. Articulação com o 
Instituto GRPCOM para recebimento de doações e repasse às famílias. Realizamos alguns atendimentos presenciais para cadastros novos e escuta de casos de maior vulnerabilidade pela psicóloga, 
assistente social e coordenadora. Entregamos alguns kits pessoalmente quando as mães vieram buscar receitas ou documentos do setor socioassistencial. Continuamos reorganizando os espaços 
de recepção e mais uma sala para os atendimentos do CENTRO DIA (recursos da Justiça Federal), para quando retornarmos (pós pandemia) e agora para distribuir melhor os profissionais nas 
atividades da equipe, preparar os kits e materiais, com distanciamento para maior segurança de todos. Articulação SUS/SUAS para orientações quanto à medicação e tratamentos dos usuários com 
neuropediatra e psiquiatra (consultas estão sendo realizadas por vídeo chamadas; muitas famílias estão deixando de realizar o acompanhamento médico necessário, o que requer maior orientação 
por parte dos técnicos, a fim de evitar surtos recorrentes). A escuta é um dos atendimentos mais necessários nesse momento, para aliviar a angústia, ansiedade e stress dos cuidadores principais. 
Os materiais serão entregues no mês de julho.

4        

 
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD

Atividades coletivas 
suspensas

Foram realizadas as oficinas e atividades de forma remota por meio de envio de vídeos, fotos e áudios.  As oficinas envolveram atividades que possam estimular o cérebro a partir de tarefas do 
cotidiano, porém de uma forma diferente para que sejam percebidas como nova para o cérebro e assim oferecer estímulos positivos. Os objetivos das oficinas foram: Melhorar a interação e 
participação familiar na vida do usuários, favorecer a melhora da atenção, memória, cognição e percepção, coordenação motora fina e global, desenvolver autocuidados (AVD/AVP), desenvolver 
mais autonomia.
Foram entregues aos usuários kits de materiais para utilizar na execução das atividades das oficinas.
Diariamente são reforçados com os usuários formas de prevenção do COVID 19 e os cuidados que devem ser tomados.
Continuidade dos acompanhamentos familiares (de forma remota), encaminhamentos necessários e visitas domiciliares (apenas emergenciais)
Plantão para atendimentos presenciais emergenciais (Psicóloga/ Terapeuta Ocupacional)
Trabalhos administrativos Coordenação/ Serviço Social / Responsável Técnico
Realizado por meio de questionário online avaliação do serviço prestado pelo Centro Dia, com o objetivo de melhorar o serviço para o usuário e levantar as dificuldades encontradas pelas famílias 
quando não participam das atividades enviadas, sendo que a maior delas é a recusa do usuário em fazer as atividades.
Entrega de alimentos adquiridos através da Campanha Juntos Pelo Bem em parceria com a GRPCOM para os usuários em situação de vulnerabilidade.Entrega de alimentos adquiridos através da Campanha Juntos Pelo Bem em parceria com a GRPCOM para os usuários em situação de vulnerabilidade.



5        

 
Acap. Geny de Jesus Souza Ribas Centro dia PCD

Atividades coletivas 
suspensas

As atividades executadas durante o mês de Junho por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:Contato telefônico com cuidadores e/ou familiares dos 
usuário; esclarecimento de dúvidas referente ao COVID-19, cuidados com saúde, higiene e prevenção; Orientações sobre comportamento, ansiedade, organização de atividades diárias, relações de 
convivência, para todas as situações que apresentam instabilidade emocional de usuários e/ou familiares; Orientação à renovação do cartão isento do transporte público municipal, 
encaminhamento para documentações, laudo médico com especialista, folha resumo CRAS, contato telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo sistema meu INSS, conferencia de RG, 
CPF, comprovante de endereço, etc; Organização e preparação de vídeos adaptados em LIBRAS para o grupo do Centro Dia/ Orientação por telefone aos famíliares para auxiliar na execução das 
atividades e/ou na visita domiciliar; Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude.
Atividades desenvolvidas: 
- Exercícios Respiratórios:
- Catavento: Atividade em vídeo enviada ao grupo de Whatsapp do centro dia e seus familiares, com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento da autonomia, independência, raciocínio lógico, 
percepções, prazer e diversão além de fortalecer os vínculos familiares já que todos estão em isolamento social.
- Receita de bolo de coco simples, feito na caneca usando o microondas, usando ingredientes simples a quais eles têm em casa.
- Cuidados com o uso da máscara e orientação da higiene para com a mesma;
- Atividade de respiração;
- Atividade vamos falar sobre a insônia em tempos de pandemia;
- Vídeo com atividades funcionais voltadas para recreação que estimulam as exterioridades corporais e culturais trabalhando áreas físicas e comportamentais.
- Atividade de dança 
- Atividade da sombra: Realizaram recorte em revista ou jornal em formato livre, depois utilizaram bombril para passar a sombra para o papel.
- Fogueira de Festa Junina: utilizaram grampo de roupa e coloriram no papel o formato de fogo, colando e montando a fogueira.
·Orientações quanto ao BPC; Encaminhamentos para o CRAS: 05; Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica aos cuidadores/familiares do Centro Dia: 164; Orientações gerais: 164; 
Levantamentos de dados, relatórios técnicos, e-mails, escrita de plano de trabalho: 29; Visita domiciliar: 15; Atendimentos individualizados presenciais de urgência na instituição: 13; Fornecimento 
de itens de higiene e alimentação na residência e/ou na instituição: 71; Atendimentos psicológicos/sociais: 86.
· Esse mês não houve entrega do cartão comida boa na instituição, porém algumas pessoas ainda procuraram a instituição para tirar dúvidas e continuaram ligando: 50 
·Total de procedimentos/ atendimentos realizados pela equipe técnica da ACAp apenas ao usuários/ familiares do Centro Dia + as 50 pessoas que entraram em contato ou foram até a instituição 
para perguntar sobre o cartão comida boa no mês de Junho/2020: 597.

6        Associação de Pais e Amigos do Atividades coletivas 

Todas as atividades que deveriam ser realizadas presencialmente e de maneira coletivas, que haviam condições de serem realizadas de maneira home office, obedecendo o isolamento e 
distanciamento social. Seguindo as orientações do Decreto 17112 de 19/03/2020.
Atendimento socioassistencial, ecaminhamentos para serviços da rede e acolhimento.
Orientações Psicológicas;
Orientações de automassagem e autorelaxamento;6        

 
Associação de Pais e Amigos do 

deficiente Visual - APADEVI
Centro dia PCD

Atividades coletivas 
suspensas.

Orientações de automassagem e autorelaxamento;
Visitas domiciliares com entrega de alimentos e álcool em gel;
Organização de documentação para cadastro do cartão muncipal de isento; 
Vídeos de orientação para estimulação visual, braille e soroban.
Acompanhamento com relação a acolhimento de usuário, em residênca inclusiva. Continuidade devido adaptação.
Orientação sobre uso correto dos materiais para higienização, uso correto de máscaras. Cuidados com uso do alcool em gel.
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Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD

Atividades coletivas 
suspensas

Considerando que as atividades coletivas de nosso Serviço foram suspensas pelo Decreto Municipal 17112/2020, o trabalho realizado pelas cuidadoras com os nossos usuários através de oficinas, 
precisou ser reorganizado. Neste sentido iniciamos um trabalho remoto através de aplicativos adequando  algumas atividades na intenção de manter o vínculo com os  usuários e destes com o 
serviço. Os contatos de forma remota estão sendo realizados através de agendamento com as famílias, porém nos colocamos a disposição para atendimento, orientaçãoes e contatos sempre que 
houver necessidade visto que o nosso serviço tem caráter continuado e que os pais e/ou responsáveis por nossos usuários devem estar  informados, orientados e apoiados mesmo a distância.  
Estamos realizando de forma remota ou presencial quando possível a reavaliação do Plano Individual e/ ou familiar de atendimento com o objetivo de traçar um perfil das famílias diante da 
situação que estamos vivenciando, reconhecendo os novos indicadores de vulnerabilidade.
Nos casos em que identificamos que os usuários não possuem acesso a internet, relizamos os atendimentos de forma presencial na instituição, através de agendamento e quando necessário 
através de visita domiciliar seguindo as recomendações  da Portaria 54/2020.
O registro das atividades está sendo realizado através de relatórios no PIA, no grupo de Whatsapp criado para envio das atividades e informativos para as famílias e usuários e no nosso canal 
Youtube.
Durante o mês  foram enviados os seguintes vídeos: orientações do uso de luvas e máscaras, musical gravado pelo Palhaço Picolé, contação de histórias pelas cuidadoras( A Bela e a Fera, O Vovô e 
o Rabanete, Cachinhos Dourados e os Três Ursos), Atividade com massinha de modelar.
Orientação sobre a vacina  para gripe H1N1 que foi disponibilizada para toda a  população, contato com famílias para renovação de isenção tarifária com envio de documentação para AMTT, 
encaminhmento de famílias para departamento médico para solicitação de laudo para renovação de cartão de isenção tarifária, contato com famílias par agendamento de reavaliações online, 
orientação quanto a benefícios, contato presencial para renovação de isenção tarifária;
Avaliação e orientação pela psicóloga quanto aos vídeos executados pelas cuidadoras;
Realização pela equipe técnica ( assistente social e psicóloga) de  reavaliações de usuários e suas famílias,  de forma remota e presencial
Edição dos vídeos e todas as formatações dos mesmos antes de inseri-los no Canal do Youtube para posterior envio pelo Whatsapp e ainda, todo o procedimento de publicação no Youtube 
(Assistente Administrativa).

República para Adultos

Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;
Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora da República;
Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios da República;
Promoção da saída voltada à completa reinserção do usuário, de acordo com suas necessidades, com ações articuladas e direcionadas à moradia, 
ao suporte familiar, à geração de trabalho de renda;
Roda de conversa sobre assuntos de paternidade, maternidade, educação de filhos, saúde, sexualidade, finanças, princípios e valores, entre outros;
Acompanhamento diário da coordenação, que possibilita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência;
Acompanhamento individual dos usuários através de aplicativo de mensagens, por motivo do COVID-19;
Informações e orientações para prevenção do COVID-19 através de informações em grupos de aplicativo de mensagens;
Informações e orientações para prevenção do novo COVID-19, em formato de reunião com os moradores, reforçando sobre a obrigatoriedade de uso

República para Jovens

Abrigo para POP de Rua

1.Continuidade das medidas de prevenção ao CONVID 19 - obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento social de 1,5mts                 
2. Continuidade do Isolamento para novos acolhidos;           
3. Orientação quanto à higiene das mãos com àgua e sabonete líquido e uso do alcool gel 70% frequentemente.   
4. Orientação quanto à manter todos os ambientes bem arejados, com janelas abertas, de modo à facilitar a ventilação do ar.                
5. Monitoração diariamente dos acolhidos e funcionários quanto à febre e demais sintomas da COVID-19, com uso de termômetros;                
6. Orientação quanto ao não compartilhamento de objetos pessoais, bem como importancia de evitar cumprimentos pessoais com aproximação física. 
7. Filmes dirigidos 
8. Palestra e Dinâmicas sobre Temas Transversais - Saúde, Educação, Projeto de Vida, Auto-estima 
9. Atividades Educacionais  - Inclusão Telecurso 
10. Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;
11. Construção do plano individual de atendimento;      
12. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros, aos usuários; 
13. Orientação e encaminhamentos para acesso a documentação pessoal, encaminhamentos e orientações juridicas; 
14. Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora do abrigo;       
15. Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios do abrigo; 
15. Articulação visando a colocação dos usuários no mercado de trabalho.

Informações e orientações para prevenção do novo COVID-19, em formato de reunião com os moradores, reforçando sobre a obrigatoriedade de uso
de máscaras, higiene das mãos com lavagem e uso de álcool gel, proibição de saídas desnecessárias, higiene dos pertences na chegada à repúlica;
Reforço sobre as novas regras para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
Reforço da prática do plano de contingência para a prevenção do COVID-19;
Reforço de cumprimento das regras para prevenção e distanciamento social, expostas nos cartazes afixados pela instituição;
Acompanhamento para que os cuidados com a prevenção do COVID-19 sejam realmente cumpridos;
Dia de vacinação com a equipe de Saúde da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para atulização das carteiras e aplicação de vacinas de campanha.8        

 
Associação Ministério Melhor 

Viver

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento
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Grupo Renascer de Apoio aos 

Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

idosos

Atividades coletivas 
suspensas

Planejamento de um questionário sobre a pandemia, a fim de identificar vulnerabilidades e habilidades neste processo de isolamento social.
Ligação telefônica a todos os idosos, sendo este (47 cadastros) cedidos pela FASPG.
Visita domiciliar áqueles as quais não conseguimos contato telefônico.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos - Aldeia da 
Criança

Durante o período de pandemia no mês de Junho o  SCFV procurou se reorganizar,onde a equipe pedagógica realizou o planejamento através do método dialogico, através da solicitação dos 
usuários. Diante de diversos movimentos culturais brasileiros que temos durante o ano, no mês de junho homenageiam três santos; Santo Antônio, São João e São Pedro. Para não deixar 
desapercebido este movimento cultural mesmo diante deste momento em que estamos passando e vivenciando devido a pandemia do Covid 19. Procuramos mesmo a distância manter as 
tradições e costumes da festa junina que se utilizam características especificas, como vestimentas, danças e comidas típicas."
Os educadores diariamente após contato com os usúarios  fazem relatórios dos atendimentos,  onde esses relatorios são repassados  ao Serviço Social da Instituição.  
Dos 135 usuarios, conseguimos contato com 82 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo aplicativo whatsapp.Dos 53 usuários não foi possivel o retorno nas redes sociais, onde a 
partir disto a equipe pedagogica esta entrando em contato com os pais e responsaveis com o objetivo da adesão das atividades propostas.
Para os usuarios que não possuiam acesso a internet foi entregue para o responsável familiar o kit de atividades impresso.
Durante o mês de junho o SCFV realizou um total de 40 ligaçoes, 80 mensagens pelo app messenger, 160 mensagens pelo aplicativo whatsapp, 08 encontros pelo zoom
Esta sendo atendido diariamente um total de 26 familias, 118 marmitas e  mensalmente um total de 2779 marmitas, 666 paes que são produzidos na  Guarda mirim Central, são distribuidos para 
as familias alguns produtos como: sacolas com verduras e frutas, sacolas com feijão, quirera e fubá,pacotes de leite, ovos, 22 cestas básicas.
Entre as demandas identificadas pelo Serviço Social , foi realizado  01 atendimentos presencial agendado dentro das normas, devido ao periodo da pandemia, após a escuta qualificada, a uma  mae 
de usuario, foi realizado contato com a rede de atendimento e realizado encaminhamento para o CAPS AD, onde a mesma  segue acompanhada pela assistente social da nossa instituiçao.
Atendimento social e escuta qualificada realizada com 2 maes de usuário atraves de videos chamadas.
Atividades do SCFV , tiveram resultados positivos vindo a contribuir com o fortalecimento de vinculos familiares.

Serviço de Convivência e 

No mês de junho o SCFV da Guarda Mirim selecionou os três eixos do serviço para trabalhar com os usuários, sendo: direito de ser, participação e Convivência Social.
Oficinas relacionadas ao tema Festas juninas, dia do meio ambiente e realizamos algumas experiências com um Professor voluntário.
Foram divididos os usuários em 3 grupos e a partir deste, foram realizados os atendimentos individuais para divulgação das atividades propostas, bem como verificar como estavam nesse 
momento de isolamento social.
As atividades realizadas neste período foram divididas em 03 etapas e tiveram por objetivo trazer um convívio social familiar, interação dos mesmos com os colegas de forma virtual e a interação 
com a Instituição de forma online pelas redes sociais e por ligação quando o mesmo não possuia acesso à internet. 
Dos 184 usuários conseguimos contato com 104 usuários através das plataformas digitais e ligações telefônicas.
65 usuários não foi possível retorno nas redes sociais e o setor pedagógico esta entrando em contato com os pais e responsáveis com o intuito de conscientizar para a adesão do serviço online , 

Atividades coletivas 
suspensas10     Instituto Educacional Duque de 

Caxias

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos -  Guarda Mirim

65 usuários não foi possível retorno nas redes sociais e o setor pedagógico esta entrando em contato com os pais e responsáveis com o intuito de conscientizar para a adesão do serviço online , 
visto que,todos esses possuem redes sociais.
O SCFV realizou no total 55 ligações,169 mensagens pelo app messenger,7 encontros pelo meet,220 mensagens pelo aplicativo whatsapp , 2 encontros via skype e 12 encontros pelo zoom.
Diariamente nossa equipe de cozinheiras realizam marmitas e atendem 29 famílias, distribuindo 152 marmitas , juntamente com pão caseiro feito pelas confeiteiras da Instituição e  algumas 
guloseimas da padaria, além de doações de ovos,feijão, refrigerantes, máscaras de proteção, sabão caseiro e kits de higiene. Nesse mês foi totalizado 3.022 marmitas,575 pães caseiros, além de 
doação de 15 cestas básicas, 20 mantas de inverno. 
Entre as demandas das famílias de nossos usuários o Serviço Social realizou 04 escutas qualificadas por vídeo chamadas,  01 atendimento presencial agendado com todas as normas de segurança 
exigida ( máscara de proteção, distanciamento, álcool gel),  01 atendimento para pedido de benefício (aposentadoria),05 atendimentos de benefício do auxílio emergencial, 02 encaminhamentos 
médicos.
As atividades realizadas no mês de junho tiveram um resultado positivo, gerando um clima de harmonia e fortalecendo os vínculos familiares.
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Associação Antonio e Marcos 
Cavanis – Casa do Menor Ir. 

Cavanis

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos 

Atividades coletivas 
suspensas

Com as Atividades  presenciais suspensas, estamos realizando nossas atividades de forma remota, nas redes sociais da instituição: Facebook, instagram e Grupos de WhatsApp.
* Vídeo preparado pela equipe de funcionários com mensagem  de sensibilização e informação a Respeito do dia 12 de junho " Dia Nacional ao Combate Infantil"
* Live # BatePapo Jovem sobre Trabalho Infantil com participação da Assistente Social do CREAS Thais Verillo, ( Trabalho em Rede) 
* Oficinas de Violão 2 x na semama de forma remota, com disponibilidade dos violões aos usuários para a prática em casa. # CulturaEmCasa
* Oficinas de Capoeira 2x na semana de forma remota. # CulturaEmCasa
* Oficinas de Jiu Jitsu,  vídeos aulas disponibilizado nas redes sociais 1x na semana (Terça-Feira) #CulturaEmCasa
* Vídeos com  Mensagens motivacionais e de  Saudades, para  manter o vínculo dos usuários com a instituição, realizado pelo Pe. João Diretor Executivo da Instituição. 
* Vídeos de Orientação e informação sobre o Covid-19. #EmCasaComoCmic ( Forma correta de Lavar as Mãos) 
* Oficina de Dança,( Zumba) #CulturaEmCasa  (vídeos disponibilizados nas redes sociais) 
* Vídeos de Exercicios fisicos e alongamento com o Educador de Ed. Fisica da instituição. (Disponibilizado nas redes Sociais
* Participação da Campanha " Faça o Bem"  parceria GRPCOM e RPC, 
* Atividades de Captação de Recursos para a instituição, Venda de Bolos e docinhos. 
* 2 Vídeos referentes ao Junho Branco ( Mês de Concientização e Prevenção do uso de Drogas) O primeiro vídeos com fotos  das ações realizadas no ano passado sobre essa temática, fotos com os 
usuários realizando as atividades, uma forma de matar a saudade e também concientizar. O outro vídeo foi realizado pelo corpo de funcionários da instituição com Parodia  - Diga não às drogas - 
(Não fala não pra mim BB - Humberto e Ronaldo) 
* Vídeo do #FazendoeConvivendo!   A infância deve ser um tempo de brincadeira, pois é brincando que tem suas primeiras lições na vida. (Jogo 5 Marias) 
*vídeo #DicaDaSemana   #emcasacomocmic, realizando uma experiencia com àgua, detergente e oregano, explicando sobre como funciona o contágio do Covid-19,
* Vídeo homenagendo os aniversariantes dos meses de Março, Abril, Maio e Junho que não tiveram festinha devido a paralização!
* Participação da Campanha " Faça o Bem"  parceria GRPCOM e RPC, arrecadação de material de limpeza, higiene pessoal e alimentos. 
* Cestas Básicas fornecidos à 64 Famílias que nos procuram, atendimentos realizados a partir de triagem e agendamento para evitar aglomerações;
* 37 contatos telefonicos a algumas famílias, no sentido de verificar alguma situação e manter vínculos com  o SCFV
* Distribuição de Pães e Leite a 19 famílias acompanhadas pela instituição no sentido de ter um acompanhamento mais sistematico a essas familias, geralmente é distribuido outros alimentos, 3x 
na semana. 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 anos

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento                                                                                                                                                                                                                           

Atividades escolares, oficina de leitura, oficina de recorte e colagem; oficina caça palavras;  atividades esportivas e recreativas, roda de conversas;  participação de conversa online com Mmª Juíza, 
oficina no Projeto Horta.

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de mensagem instantânea (whatsApp) aos grupos onde constam adicionados. Temas relacionados:
1 - Educação Financeira na quarentena
2 - Quadro Informativo sobre o CoronaVírus

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

2 - Quadro Informativo sobre o CoronaVírus
3 - Respeitando as diferenças
4 - Gentileza gera gentileza
5 - Dia Mundial contra o Trabalho Infantil
6 - Agroecologia- Secagem e moagem do Café
7 - Prática de relaxamento físico e mental
8 - Homenagem aos aniversariantes com música e painel
9 - Exercícios de Alongamento para toda família
10 - Apresentação de técnica passo a passo: como fazer "Bola (bolha) de Sabão Gigante"
11 - Cuidados que devemos ter com o CoronaVírus - "O Inimigo Invisível"
12 - Entrega de jogo confeccionado em EVA para jogar em dupla
13 - Informação para conhecimento referente aos Programas Sociais
14- Cessão de material esportivo para atividade dos acolhidos.

13     Associação Reviver de Assistência 
ao Portador do Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

24 atendimentos via telefone e whats app visando tirar dúvidas frequentes dos usuários
25 atendimentos presenciais visando tirar dúvidas frequentes dos usuários
32  entregas de cestas básicas para famílias mais necessitadas atendidas pela entidade
21 visitas domiciliares para casos extremos, com todo o cuidado necessário, sendo que a responsável ficou apenas no portão da residência
confecção de máscaras de proteção toda terça e quinta feira
confecção de alimentos (pão, macarrão, sequilhos, cuques) para ajudar nas despesas da entidade e para doação aos usuários

12     Escola Profissional Piamartina- 
Instituto João XXIII



14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

Arrecadação de alimentos e distribuição de alimentos para 26 familias vulneraveis, contato telefônico com as familias (26 famílias, mais de uma vez ), agendamento para entrega da cesta básica; 
serviços buracráticos ( prestação de contas UGT); Realização de videos para postagem no facebook da casa, reunião pedagógica; Repasse de informações para familia que precisa fazer o cartão vale 
transporte, atualização de dados cadastrais.

16     Programa Social Transformando 
Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

Durante o mês de junho 2020 o PSTG continuou ofertando suas atividades de modo remoto sem atendimento presencial, o Canal no Facebook "Transformando com Você" foi alimentado 
diariamente trazendo as seguintes atividades e temáticas: Jogo dos 7 erros, Dicas caseiras com receitinhas úteis para o dia a dia, dicas de beleza para as meninas reforçando o auto cuidado, dicas 
de culinária para as crianças e adolescentes, mini tutoriais de judô reforçando a importância da atividade física nesse momento de distanciamento social, dicas de cuidados com os cabelos, desafios 
diversos para passa tempo, dicas de culinária junina em alusão as festas típicas do mês de Junho, atividades sensoriais, dicas de desenho , disponibilização de um espaço para denúncias e/ou apoio 
a vítimas de toda e qualquer forma de violência, entre outras temáticas que visam a aproximação entre entidade e usuários, bem como suas famílias e comunidade em geral.
Durante o mês de junho também, firmou-se uma parceria com o SESC que forneceu atividades impressas para os usuarios, divididos por idades, essas atividades foram retiradas pelos usuarios ou 
seus responsáveis de forma presencial na instituição, com horário marcado a fim de prevenção e não aglomeração de pessoas.
Outra parceria importante com o SESC foi o recebimento de mais de 500 peças de roupas oriundas da Campanha do Agasalho 2020, sendo possível executarmos um "Varal Solidário" para as 
famílias dos usuários e comunidade em geral, sendo que, as famílias puderam retirar roupas, cobertores, calçados de forma gratuita, auxiliando nesse momento as famílias em maior 
vulnerabilidade social, foram beneficiadas em média, cerca de 50 famílias.
Nesse mês de junho,  a entidade arrecadou uma menor quantidade de alimentos, não sendo possível fornecer cestas básicas para toda demanda, sendo que foram distribuídas cerca de 15 cestas 
completas, e também alimentos avulsos recebidos em maior quantidade ( divulgado através do WhatsApp institucional para as famílias retirarem no PSTG).
Realizados contatos telefonicos, e via chamada de vídeo para auxiliar nossos usuários e manter a proximidade mesmo que remotamente. Diariamente,  a instituição acessora com informações, 
encaminhamentos, retirada de dúvidas as famílias de acordo com as demandas apresentadas ( Benefício Eventual, necessidade de cestas básicas, encaminhamentos para Auxílio emergencial, 
Cartão Comida Boa, entre outras). 
Inscrição em Projetos privados de arrecadação de alimentos como por exemplo "Juntos pelo Bem" e a campanha de alimentos e "Campanha o Amor Contagia" visando aumentar a nossa 
distribuição de alimentos durante  a pandemia.
Elaboração do Plano de Trabalho atualizado para redução de repasses a entidade (conforme solicitado pelo município de Ponta Grossa).
Elaboração e  envio de relatório para o CEJUSC a respeito de atendimento a uma usuária com a finalidade de acompanhamento de risco. 
Reuniões presenciais com a equipe Técnica, Coordenação Social e pedagógica para alinhamento de propostas.
Plantão de atendimento presencial na instituição.
Reuniões remotas através de aplicativos com a equipe. 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
15     Jovens com uma Missão 

Atividades coletivas 
suspensas

Reuniões remotas através de aplicativos com a equipe. 
Manutenção da limpeza da sede instituição para preservação da higiene e bens materiais,  bem como triagem dos alimentos recebidos através de doações, sendo necessário  desinfecção, triagem 
de validade, separação e montagem de cestas.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

Demos continuidade nas atividades desenvolvidas nos meses anteriores no contexto da suspensão das atividades com os usuários no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Contatamos as famílias através de contatos telefônicos, via mensagens de whatsapp, 
atendimentos na Instituição e visitas domiciliares para acompanhamento, para prestar orientações, entrega de doações de alimentos e ouras eventuais necessidades. 
- contatamos 06 famílias pelo Whatsapp (mensagens);
- 03 por meio de ligações telefônicas;
- 16 atendimentos na Instituição para orientações e/ou para entrega de doações de alimentos. Demos continuidade também na entrega de ovos de chocolate recebidos de doação e que devido à 
imprecisão de retorno das atividades com os usuários optamos por entrega-los;
- Realizamos 12 visitas domiciliares para a entrega da cesta de alimentos e cesta de materiais de higiene e limpeza, visto que estas famílias não possuem meios de transporte para retirada na 
Instituição e considerando o volume das cestas não seria possível leva-las na mão. Além disso, junto com as cestas de alimentos e materiais de higiene e limpeza entregamos pães, frutas, verduras 
e legumes que recebemos de doações e repassamos às famílias; 
- Atendemos 17 famílias com as cestas de alimentos e materiais de higiene e limpeza, sendo que algumas retiraram na Instituição;
- Entregamos também 29 pães caseiros,  30 quilos de frutas, legumes e verduras,  05 quilos de Bacon,  06 dúzias de ovos entregues em separado tendo em vista que entregamos ovos também com 
as cestas de alimentos,  28 máscaras para as famílias;  13 peças de roupas e um par de calçado, sendo que já entregamos nos meses anteriores e pretendemos intensificar este auxílio com maior 
número de peças de roupas e cobertores.
Estamos cientes da situação e avanço de casos de Covid-19 em nossa cidade, portanto estamos tomando os cuidados necessários na Entidade, bem como, quando precisamos resolver questões 
externas e nas visitas domiciliares.
Neste mês de Junho apresentamos novo Plano de Trabalho e Aplicação com readequações solicitadas em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.276/2020 que dispõe sobre o 
contingenciamento de gastos públicos em decorrência da pandemia de Covid-19, portanto para os próximos meses estaremos com uma equipe de trabalho e horários reduzidos.

17     Associação de Promoção à Menina 
- APAM



Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Estamos mantendo os cuidados com a limpeza e higiene da casa lar, devido a pandemia, estamos fazemos uso do alcool gel, máscaras,limpeza dos calçados, distanciamento de 2 mts nos cômodos 
da casa, utensílios individuais. As meninas acolhidas estão bem de saúde, estão tendo uma alimentação balanceada, atendidas pela Psicóloga da Instituição com atendimentos individuais e em 
grupo. As meninas não estão recebendo visitas e nem frequentando a casa da família, os contatos familiares ainda continuam ocorrendo através de telefonemas ou por chamada de vídeo. Estão 
diariamente assistindo as aulas pelo aplicativo Aula Paraná no período da tarde, pela manhã, elas brincam, assistem filmes,gostam de dançar e ouvir música, jogam bola.
Realização de uma visita domiciliar; contatos permanentes com a Equipe Técnica do SAI (Fórum), FASPG e com as demais Instituições de acolhimento,familiares das meninas, via watsapp e 
telefone; 
Reuniões virtuais com o CMDCA;Reunião virtual com a Equipe Técnica do SAI; Reformulação do Plano de contingência, que foi encaminhado a FASPG; Relatório mensal da Casa Lar para a Vara da 
Infância e Juventude.
Fizemos marcação de distânciamento nos cômodos da Casa Lar e as meninas desenharam cartazes informativos que fixamos nas paredes; Contato com os Colégios Estaduais e Escolas Municipais 
para transferência escolar; Frequência mensal de monitoramento de maio; Atendimento da Equipe Técnica da APAM com uma família; Registro de informações das acolhidas; Preenchimento do 
questionário do acolhimento (neca pesquisa), encaminhado ao CMDCA; Elaboração do diagnóstico do acolhimento referente aos anos 2018 e 2019, que foi encaminhado a FASPG. 
As meninas da Casa Lar ensaiaram uma apresentação de dança e gravação um vídeo para duas aniversariantes da Diretoria;  No dia 18/06/20 as meninas da Casa Lar participaram de uma live, 
promovida pela Equipe Técnica com os padrinhos afetivos e as demais Instituições de acolhimento.
No dia 19/06/20 as meninas foram tomar vacina H1N1, na Unidade de Saúde Romulo Pazinato, através da articulação da FASPG.
Relatório das meninas acolhidas para a Vara da Infância; Participação na pesquisa sobre a percepção dos trabalhadores da Assistência Social do Paraná durante a pandemia,encaminhado ao 
CMDCA (IPARDES/SEPL, SEJUF).

18     Associação Beneficente Lua Nova
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

Atividades coletivas 
suspensas

No mês de Junho, as atividades do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. Assim, a equipe técnica deu continuidade ao 
plantão de atendimentos na instituição para situações emergenciais das famílias atendidas, bem como a permanência dos contatos via telefone e whatsapp. As orientações e encaminhamento 
para o CRAS e demais órgãos da rede socioassistencial também ocorreram durante este período. Para os demais colaboradores da equipe, a instituição permaneceu na organização dos 
revezamentos para as confecções de máscaras de tecido para entrega gratuita em nossa Ação Laços do Bem para a comunidade. Também realizamos a produção e venda de pães caseiros, bem 
como a arrecadação de doações e realização de nosso bazar. Lembrando que toda a renda arrecada está sendo revertida na compra e entrega de benefícios eventuais de cesta básica para todas as 
famílias atendidas pela instituição. Como mencionado anteriormente, no dia 23 de Junho realizamos na Associação Lua Nova a 1º Ação Campanha Laços do Bem, onde em parceria com a 
Cooperativa Sicredi entregamos uma cesta básica, junto ao Kit Prevenção COVID19 contendo máscaras e detergentes para todas as famílias atendidas. 
Já nossas crianças e adolescentes receberam o material do Futuro Integral SESC e o KIT Arraiá Lua Nova, onde cada usuário recebeu seu kit com arroz doce, pipoca, pinhão e doces juninos. Vale 
ressaltar que todos os atendimentos foram realizados de forma segura, com a constante higienização das mãos dos usuários e profissionais, bem como dos ambientes da instituição, seguindo e 
respeitando sempre as normas da OMS. 
As atividades do SCFV permanecem suspensas de forma presencial, porém, as orientadoras buscam proporcionar o fortalecimento dos vínculos dos usuários, por meio de atividades e brincadeiras 
lúdicas, sendo elas:

17     - APAM

07 a 17 anos
lúdicas, sendo elas:
desafios de danças, equilíbrio e coordenação, relaxamento, maquiagem, culinária, leitura, entre outros. Tais atividades são gravadas pelas orientadoras e postados em nossas redes de comunicação 
como facebook e instagran, grupo de watss, com o objetivo de proporcionar para as crianças e adolescentes momentos de descontração, interação e atividades que possam utilizar materiais que 
tenham em casa, podendo sempre adaptar. 
A cada contato com as famílias, percebemos a dificuldade em que os usuários se encontram e vivenciam neste momento, principalmente da dificuldade de alguns responsáveis na manutenção 
básica familiar através de seus trabalhos formais e informais, assim como na dificuldade em deixar seus filhos em casa, filhos estes que são nossos usuários e frequentam nossa instituição. Embora, 
tenhamos famílias atendidas pessoalmente, nossa grande demanda foi via telefone e whatsapp, onde procuramos manter o contato com todas, prestando orientações e auxilia-los nas angústias 
presentes. Com isso, continuaremos a contar com ações que busquem estar auxiliando nossas famílias da melhor maneira possível, buscando sempre manter o contato, fortalecendo nossos 
vínculos família e instituição.

Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio - Idosos

Atividades coletivas 
suspensas

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos

Atividades coletivas 
suspensas

Contato telefonico, semanal, com as coordenações dos CECON's, priorizando a manutenção dos vínculos.
Acompanhamento semanal, junto aos/as coordenadores/as dos CECON’s sobre os/as idosos/as e suas famílias.
Utilização de roteiro de entrevista e acompanhamento para o atendimento remoto.
Acompanhamento remoto e/ou presencial da população idosa (atendida nos CECON's  SCFV AAPI) que estão em situação de vulnerabilidade.
Atendimento priorizando a Escuta da população Idosa e sua família, assegurando uma relação de confiança.
Entrega de 4 benefícios eventuais - alimentação (Cesta Básica). 
Entrevista na Radio Santana Alusivo ao Dia de Combate a Violência a Pessoa Idosa - Com explanação sobre o SCFV e sua proposta de previnir o isolamento e as violências.
Reuniões de Equipe. 
Articulação com rede setorial e socioassistencial para inclusão da pop. Idosa nos serviços, principalmente serviços de saúde.

19     Associação de Amigos da Pessoa 
Idosa



20 Serviço de Obras Sociaisv - SOS 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

Atividades coletivas 
suspensas

Considerando  que o Decreto Municipal nº 17.112/2020 suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade a partir do dia 20 de março, devido à 
Pandemia de Corona Vírus, descreveremos a seguir as ações executadas referentes ao mês de JUNHO seguindo as orientações do Departamento de Gestão do SUAS  referente a contabilização das 
metas e  frequência dos usuários durante o respectivo mês.
No mês de junho a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deu continuidade a entrega dos vouchers cartão Comida Boa, conforme solicitação da coordenação da FASPG. 
Neste período foram atendidas 347 pessoas.
Realizamos contato telefônico com os Coordenadores dos três (03) CECONS para escuta qualificada, orientações e encaminhamentos.
Realizamos contato telefônico com todos os idosos participantes dos CECONS, seguindo roteiro pré estabelecido para a escuta qualificada. Nos contatos pontuamos aspectos como: 1- isolamento 
social; 2- saúde física e mental; 3- família;
4- como está a rotina em casa; 5- como está a manutenção de medicamentos (se faz tratamento); alimentação (qualidade de vida).
Realizamos contato com CRAS CARA CARA para atendimento de  04 idosos encaminhados pela Coordenadora do CECON Raio de Sol (Vila Cipa) para cesta básica, onde fizemos visita domiciliar para 
a entrega.
Planejamento de ações HOME OFFICE, pesquisa de atividades para os idosos, elaboração de relatórios.
Planejamento de ações na sede do SOS junto com toda a equipe, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID 19.

21     
Associação de Atendimento para 

Portadoras de Necessidades 
Especiais Nossa Senhora de 

Lourdes  - AAPNENSEL

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Foi realizado trabalho em grupo com a psicóloga (convivência e tipos de emoções) e também atendimento individual. 
As assistidas continuam em casa, por conta da pandemia. Também continuam realizando atividades de rotina da casa e atividades escolares (Assarte, Apae e Recanto Maria Dolores). 
Foi realizado encaminhamentos para gastroenterologista e exame de endoscopia na Santa Casa (SUS) e também exames de rotina à Unidade Básica de Saúde Júlio de Azevedo. 

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 1
Residência Inclusiva para 

Pessoas com Deficiência – 
Casa 2

23     Asilo São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

DEVIDO  PANDEMIA DO COVID 19, AS ATIVIDADES EXTERNAS COM A COMUNIDADE E VISITA DE FAMILIARES FORAM SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMIDADO.
BUSCANDO COM ESSAS AÇÕES PRESERVAR A SAÚDE DOS NOSSOS IDOSOS.
FAMILIARES E IDOSOS PODEM TER CONTATO TELEFONICO POR ESTE PERIODO OU CHAMADA POR VÍDEO.
ATIVIDADES INTERNAS COMO JARDINAGEM. ARTESANATO, PINTURA. FILMES. PROCURANDO ATIVIDADES INDIVIDUAIS QUE CADA IDOSO SE IDENTIFICA.

24  Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
Serviço de 

acolhimento em 
No mês de Junho seguimos com as orientações da OMS, mantemos todas as idosas em isolamento social e as visitas, atividades e passeios continuaram suspensos.Continuamos com o andamento 

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Atividade do Cotidiano: Pinturas de gravuras, crochê, Tapete de Retalhos, Bordado em tela,  atividade lúdica com lã, artesanato com material reciclável, ginastica, brincadeiras com bola, atividades 
com musica,  artesanato com EVA, confecção de bijuterias.
 Atividades encaminhadas pelo Centro- Dia
Evento do mês: Festa Junina com Terapeuta Ocupacional

22     
Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF

24     Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

No mês de Junho seguimos com as orientações da OMS, mantemos todas as idosas em isolamento social e as visitas, atividades e passeios continuaram suspensos.Continuamos com o andamento 
da obra, até o momento tudo sob controle. Recebemos doações de alimentos, máscaras, materiais de higiene e limpeza. Todas as idosas e funcionários  encontram-se em boas condições de saúde.

25     Francisclara Resgate da Família e 
da Criança

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento                                                                                                                                                                                                              

26     SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

27     Casa  do Idoso Paulo de Tarso
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Inicio das Atividades de Alfabetização
Mês das Nações e Acestralidade, durante as sextas-feiras do mês atividade com comidas típicas e costumes remetente aos países decententes dos Idosos 
Musicalização

28     Núcleo Promocional Pequeno Anjo
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Execução do projeto "Arraiá do Pequeno Anjo", realização da festa junina para os acolhidos e funcionários, foi trabalhado os 30 anos do ECA através de diversas atividades, bem como a 
importância da higiene no combate à COVID-19. 

29     Vila Vicentina - Casa da Acolhida*
Casa de Passagem para 

População em Situação de 
Rua

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Em cumprimento as medidas de prevenção a Covid 19, estão suspensas atividades em grupo e de voluntários. Os usuários estão participando apenas das atividades desevolvidas pelos CAPS que 
frequentam. 
Os usuários acolhidos por demanda espontânea e que chegam encaminhados pela Ab. social, não estão sendo referenciados no centro pop, por medida de prevenção e não aglomeração nos 
serviços.



Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - Departamento de Gestão do SUAS
Blog: https://redeassocialpg.wordpress.com   Facebook: https://www.facebook.com/dgsuas      

                = Entidade não apresentou o relatório de atividades.

OBSERVAÇÕES:

** Mesmo com a suspensão das atividades coletivas, as  equipes dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade  foram orientadas  a manter contato contínuo com os usuários, seja por 
telefone, e-mail ou redes sociais, informando sobre as questões relacionadas ao Covid 19 e outros temas  relevantes e desenvolvendo ações alternativas no modelo à distância, conforme previsto na Portaria SNAS 
nº 54, de 01/04/2020.  As informações repassadas pelas entidades foram resumidas e apresentadas neste relatório.

LEGENDAS:


