
Eixo Serviço Público Entidade Metas R$ Mensal R$ c/ Redução* Informados** Válidos*** Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC
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os
os Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$          R$ 6.360,00 80 63 17 0 0 13 2 3

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPG
Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS

RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 6.600,00R$          R$ 6.360,00 80 63 17 0 0 0 13 2 3

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$        R$ 74.517,98 325 325 140 0 5 179 325 117 2

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$        R$ 40.607,56 245 245 0 0 0 174 240 92 5

Instituto João XXIII 80 22.400,00R$        R$ 18.901,77 203 187 0 0 11 23 171 102 0

Associação Reviver 65 18.200,00R$        R$ 15.105,00 55 55 0 10

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$        R$ 27.994,71 134 131 0 0 0 43 125 28 0
Transformando Gerações 120 33.600,00R$        R$ 29.022,50 116 102 0 0 0 77 115 78 1

APAM 95 26.600,00R$        R$ 18.400,00 39 39 0 0 1 12 38 18 1

Associação Lua Nova 65 18.200,00R$        R$ 15.753,07 68 66 0 0 0 68 57 31 0

1035 289.800,00R$     240.302,59R$    1185 1150 140 10 17 576 1071 466 9

Grupo Renascer 90 10.800,00R$        R$ 9.797,83 44 38

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 14.400,00R$        R$ 12.565,31 21 21
Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$        R$ 8.575,24 58 58

300 36.000,00R$       30.938,38R$      123 117 0 0 0 0 0 0 0

ASSARTE 80 36.640,00R$        R$ 32.203,24 72 68 8 3 0 72 66 2 55
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SETEMBRO 2020

ASSARTE 80 36.640,00R$        R$ 32.203,24 72 68 8 3 0 72 66 2 55

ADFPG 110 50.380,00R$        R$ 40.014,53 101 101 0 8 1 72 89 1 62
APROAUT 80 36.640,00R$        R$ 30.871,84 82 82 22 0 0 80 83 15 75
APAE 55 25.190,00R$        R$ 21.651,93 57 56 3 0 0 57 57 10 45
Acap Geny Ribas 80 36.640,00R$        R$ 36.139,67 85 84 0 0 0 86 79 3 56
APADEVI 55 25.190,00R$        R$ 20.954,44 55 55 55
APACD 60 37.800,00R$        R$ 29.977,98 53 53 0 7 0 53 51 3 49

520 248.480,00R$     211.813,63R$    505 499 33 18 1 475 425 34 342
Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$        50.400,00R$      21 21 0 0

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

51 169.500,00R$     169.500,00R$    51 51 0 1 1 30 20 0 22

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$        34.000,00R$      13 13 0 4 6 13 13 5 0
Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$        60.000,00R$      11 11 0 19 0 11 5 5 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$        60.000,00R$      15 14 0 15 6 15 11 8 0
APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$        16.000,00R$      9 9 0 0 2 9 2 0 0

85 170.000,00R$     170.000,00R$    48 47 0 38 14 48 31 18 0

Melhor Viver - República Adultos 10 8 8 0 2 1 8 8 0 1

Melhor Viver - República Jovens 6 2 2 0 4 0 2 2 0 0

Total
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Melhor Viver - Abrigo 50 65 65 0 0 22 65 57 9 2
Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50/dia 44.500,00R$        R$ 44.500,00 83 84 0 0 66 84 23 23 4

66 102.150,00R$     102.150,00R$    158 159 0 6 89 159 90 32 7

Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$     189.000,00R$    99 99 0 14 8 99 91 5 48
Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$        54.000,00R$      30 29 0
Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$        72.000,00R$      33 33 0 7 4 33 11
Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 54.000,00R$        54.000,00R$      30 30 0 0 0 30 30 1 15

205 369.000,00R$     369.000,00R$    192 191 0 21 12 162 121 6 74

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

2322 1.391.530,00R$  R$ 1.300.064,60 2342 2277 190 94 134 1450 1771 558 457

Total

Totais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

* A partir de julho/2020 houve redução dos valores repassados, definidos através  de aditivos, em atendimento ao Decreto Municipal 17.276/2020 que dispõe sobre o contingenciamento de gastos públicos durante o período de calamidade pública, em 
decorrência da pandemia de COVID-19, até 31 de dezembro de 2020. Assim os valores repassados foram reduzidos de acordo com planos de trabalho apresentados por cada entidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
** Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência. Não corresponde ao número de atendimentos realizados, visto que a mesma pessoa pode ser atendida várias vezes no mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade no mês. 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.  OBS:  Foram considerados válidos os usuários com indicação de  pelo menos 01 atendimento (presencial ou remoto) 
realizado no mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LEGENDAS DA TABELA:

              Entidade não apresentou relatório mensal.   

Ad
ul

to
s

Total

Id
os

os   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
lta

  C
om

pl
ex

id
ad

e

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

co
lh

im
en

to
  I

ns
tit

uc
io

na
l  

   
   

   
  

5. Dos 2.342   usuários informados,  1.450 pertencem ao público prioritário, correspondendo a 62%  dos usuários.

              Dado não preenchido pela entidade, não informado.

CONCLUSÕES:
1. Das  2.322 metas previstas, foram alcançadas 2.277, correspondendo a   98% do total.

2. Com relação ao CADÚNICO, obrigatório para todos os atendimentos da rede socioassistencial, verificamos que dos 2.342  usuários informados nas listagens  de frequência, apenas  1.771 possuem CADÚNICO,  o que corresponde a 75,6% . Assim, dos  2.342 
usuários informados 601 não possuem Cadastro Único, ou seja,  24% dos usuários ainda  precisam ser inscritos.

3. A diferença entre a quantidade de atendimentos informados e válidos é de 65 pessoas . Estes não foram considerados devido a ausência de informação quanto ao atendimento prestado.

4. Foram identificadas  94 vagas  disponíveis para encaminhamento  de novos usuários. Destas,    10 são para  SCFV de crianças e adolescentes,  18   vagas de centro dia para PCD e idosos,   38 vagas são destinadas ao acolhimento de crianças e adolescentes, 06  
para acolhimento  de jovens e adultos, 21  para idosos em ILPI e   01  para PCD em Residência Inclusiva.



GRÁFICOS
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adolescente
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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 69 67 68 61 76%

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

2         
Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 104 103 102 101 89 81%

3         Associação de Proteção aos 
Autistas  - APROAUT

Centro dia PCD 80 57 59 83 80 85 83 82 76 94%

4         Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional - APAE

Centro dia PCD 55 0 25 50 38 56 56 56 40 73%

5         Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 86 79 78 77 82 83 84 81 102%

6         
Associação de Pais e Amigos 

do deficiente Visual - 
APADEVI

Centro dia PCD 55 28 33 39 50 49 55 55 44 80%

7         
Associação Pontagrossense 

de Assistência à Criança 
Deficiente  - APACD

Centro dia PCD 60 13 42 40 53 53 53 53 44 73%

RELATÓRIO ANUAL 2020

1         Associação Artesanal do 
Excepcional de Ponta Grossa

7  
Deficiente  - APACD

60 73%

República para Adultos 10 9 9 10 10 8 10 9 11 8 9 93%
República para Jovens 6 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 48%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 61 61 60 63 65 63 125%

9         Grupo Renascer de Apoio 
aos Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

idosos
90 0 0 0 37 40 41 38 22 25%

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 87 157 243 245 177 98%

8         Associação Ministério 
Melhor Viver

83%319 183 320 323 325 26310     Instituto Educacional Duque 
de Caxias 315 52 316



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

30 20 15 15 12 12 12 13 13 14 14 47%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
80 10 100 176 166 183 184 187 144 180%

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 55 55 55 43 67%

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

115 16 124 127 95 129 130 131 107 93%

16     Programa Social 
Transformando Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
120 60 85 94 75 88 81 102 84 70%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
95 23 68 85 47 73 46 38 54 57%

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 8 8 6 10 7 5 3 4 4 9 6 78%

19 29%

17     Associação de Promoção à 
Menina - APAM

13 30 32 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

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

8 8 6 10 7 5 3 4 4 9 6 78%

18     Associação Beneficente Lua 
Nova

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 0 51 65 66 64 66 66 54 83%

Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio - Idosos 60 49 64 39 21 24 46 61 59 63 47 79%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos
120 0 0 0 75 19 17 21 19 16%

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

90 0 0 0 6 81 51 58 28 31%

19     Associação de Amigos da 
Pessoa Idosa



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 10 10 10 100%

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 1
10 10 10 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 9 10 9 90%

23     Asilo São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

105 101 101 101 99 100 100 100 99 99 100 95%

24     Colméia Espírita Cristã 
Abegail

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 99%

25     Francisclara Resgate da 
Família e da Criança

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
17 13 15 14 11 13 3 4 9 13 11 62%

26     SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

40 40 40 39 38 36 37 37 36 33 37 93%

27  Casa  do Idoso Paulo de 
Instituição de Longa 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100%

22     
Associação Pontagrossense 

de Emancipação para 
Deficientes Físicos  - APEDEF

27     Casa  do Idoso Paulo de 
Tarso

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 30 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 12 10 11 20 66%

29     Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida*

Casa de Passagem para 
População em Situação de 

Rua
50 96 147 152 67 72 87 109 98 84 101 203%

                    Não apresentou relatório.                                                                  Serviço em fase de implantação.                               Atividades coletivas suspensas  .                                       

LEGENDAS:                                   Frequência do mês atual.                                                                       Termo de Colaboração rescindido a partir de 30/06/2020.   

1. A Casa da Acolhida possui Termo de Colaboração para atendimento de 50 metas DIÁRIAS.  O nº pessoas atendidas apresentado no relatório é MENSAL, justificando então a 
diferença nos  valores apresentados. 



Nº Entidade Serviço Funcionamento* RESUMO DAS ATIVIDADES**

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

No mês de setembro seguimos com o Plano de trabalho elaborado com as adequações realizadas em virtude da Pandemia do COVID 19. Durante o referido mês, propusemos desenvolver atividades ligadas à natureza, cuidados com o 
meio ambiente e tudo o que diz respeito à isso. Por ser o mês da primavera,mês da árvore e próximo do dia do Meio Ambiente. Assim buscamos trabalhar e propor atividades que abordassem esses temas. Mostramos como se planta 
uma flor,passamos dicas de como conservá-las, de como utilizar cascas de frutas e restos de alimentos para fazer adubo orgânico. Trabalhamos com a separação de materiais recicláveis, incentivando a utilizar em nossas oficinas o que é 
possível e o que não fosse fazer a coleta seletiva. 
Entregamos um kit contendo caixa de leite, tinta, pedaços de tecido, cola, lantejoula, filtro de café usado e jornal. Com esses materiais os usuários deveriam confeccionar um cachepô, um vasinho pois eles receberiam uma suculenta 
para plantar e cuidar. Também entregamos terra adubada para que os mesmos fizessem o plantio da flor recebida. Além de serem atividades importantes, lúdicas, criativas, as mesmas proporcionaram a participação dos familiares, o 
que nos deixou extremamente realizados, pois mesmo com todas a dificuldades impostas pelo distanciamento, tivemos uma grande participação de todos os envolvidos.
     Além das atividades remotas, também realizamos:
* 72 visitas domiciliares para a distribuição dos materiais que poderiam usuar na Gincana e para recolher a atividade anterior. Também aproveitamos para distribuir as cestas de alimentos que conseguimos montar com os alimentos 
arrecadados em campanhas da instituição. Nas visitas também foram distribuídas as receitas de quem faz uso de medicação.  Também aproveitamos essa oportunidade da visita para entregar roupas e material de limpeza que foram 
arrecadados para as famílias mais vulnerabilizadas. Foram entregues mais máscaras e álcool gel.
* O psicólogo realizou 132 atendimentos remotos: por vídeo chamada, ligações telefônicas ou whats up e realizou 14 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.

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.

Psicologia:
Oficina de mosaico; Atendimento individual de residentes; Atividade interdisciplinar Psicologia e Terapia Ocupacional : aivd's com observação de interação, organização (todas as terças feiras); Reunião interdisciplinar Assistente Social, 
Psicólogo, Enfermeiro e Psiquiatra : discussão de casos (2 vezes por mês).
Terapia Ocupacional:
Oficina de Música: com objetivo de trabalhar a percepção auditiva, estimular  a coordenação motora ampla e a socialização; Atividade Instrumental de Vida Diária (AIVD'S): dobrar e guardar roupas com objetivo de estimular a atenção e 
organização de seus pertences; Oficina Criativa: confecção do Dia da árvore, com objetivo de trabalhar os apectos relacionados ao cognitivo e coordenação manual e força muscular em membros superiores; Oficina AIVD'S: Cuidados 
com a Horta estimular a coordenação motora  ampla e fina, força membros superios e inferiores, atenção.
Atividade externa no Clube Guaíra com atividades recreativas, esportivas e lúdicas.

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020.Foram realizados pela equipe da assistência social 11 atendimentos à domicílio para apoiar e orientar cuidadores e familiares com vistas a favorecer a 
autonomia, orientações, encaminhamentos, entrega de materiais para atividades assistenciais, atendimentos psicológicos de emergência, lembrando que atendemos um número elevado de pessoas que se enquadram no grupo de risco 
para COVID 19 e por esse motivo os contatos presenciais são evitados e realizados com todas as precauções na prevenção do vírus.
Realização de contatos telefônicos para acompanhamento dos usuários, orientações e encaminhamentos necessário, esclarecimento de dúvidas entre outros. Acompanhamento diário pelas redes sociais (face, whats) por toda a equipe 
da assistência social, com atividades à distância,(charadas, jogos online) realização de vídeos para receitas culinárias
dicas de horta e como plantar em casa, filmes, documentários, no mês de setembro foi dado ênfase ao Setembro Amarelo e levantamento de dados sobre saúde mental dos usuários em época de pandemia, vídeos de prevenção ao 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         Associação Artesanal do 
Excepcional de Ponta Grossa

2         Associação dos Deficientes Físicos 
de Ponta Grossa  - ADPFG

Centro dia PCD e idosos
Atividades coletivas 

suspensas.

da assistência social, com atividades à distância,(charadas, jogos online) realização de vídeos para receitas culinárias
dicas de horta e como plantar em casa, filmes, documentários, no mês de setembro foi dado ênfase ao Setembro Amarelo e levantamento de dados sobre saúde mental dos usuários em época de pandemia, vídeos de prevenção ao 
suicídio, formas de acesso para auxílio nesta prevenção, interações a respeito ao aniversários de Ponta Grossa, curiosidades da cidade, entre outros. 
Atendimento presencial (conforme necessidade): 04
Reunião com equipe técnica: 03
Serviços de caráter administrativo, estudos de caso, relatórios, pareceres, atendimentos socioassistenciais.
Atividades executadas em suporte ao Município:
Averiguação de Denúncias em auxílio para o CREAS I e II: 10
Disponibilidade do transporte kombi com motorista para equipe do CREAS I: todas as terças e quartas em tempo integral 
Auxílio e/ou suporte em atendimentos psicológicos todas as segundas e quintas no CREAS I
Auxílio e/ou suporte de um funcionário da assistencia social para o CREAS I, um funcionário em suporte para o CREAS II e um funcionáriio em suporte para o CREAS POP.



3         Associação de Proteção aos 
Autistas  - APROAUT

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

Continuidade no acompanhamento familiar, pela equipe do CENTRO DIA, através da escuta individual e  contato contínuo com as famílias dos usuários, por telefone, whatsApp Web, e-mail ou por redes sociais, abrangendo a maior 
parte dos matriculados no SERVIÇO; 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  apoio às famílias, realizando os encaminhamentos necessários. 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 e música  participaram na confecção e entrega de materiais estruturados para o autismo, solicitados pelas famílias para 
utilizar no lar com os usuários;  confecção dos kits de higiene e de materiais (ocupacionais, funcionais e estruturados), entregues conforme as idades e necessidades apresentadas pelos usuários. Entregamos kits quando familiares 
vieram buscar receitas ou documentos do setor socioassistencial. Foi utilizado um espaço de recepção readequado conforme normas sanitárias de distanciamento. O momento requer maior orientação às famílias por parte dos técnicos, 
devido a surtos recorrentes de alguns usuários. A escuta foi um dos atendimentos mais necessários e utilizados , para aliviar a angústia, ansiedade e stress dos cuidadores principais.  LIVE realizada pela assistente social com Centro 
Acadêmico de Serviço Social, sobre as ações realizadas no período de pandemia (2 horas de duração). Encaminhamento ao Conselho Tutelar, UBS, Numape e ao CREAS (além de 2 casos reiterados, solicitando a articulação). 
Continuamos realizando vídeo chamadas (Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Coordenadora, Psicóloga, e  instrutoras), em que as famílias  nos apresentaram as condições do lar e também para estabelecer contato visual e 
comunicação interativa com os usuários, a qual teve boa receptividade por parte da maioria. Os recados e informes foram repassados às famílias pelo grupo de whatsapp; muitos usuários aderiram à participação nas oficinas com o 
Palhaço Picolé, de forma virtual. Estamos acompanhando 22 casos de maior vulnerabilidade de familiares/cuidadores idosos de nossos usuários e realizando os devidos encaminhamentos pelos meios eletrônicos; alguns casos exigem 
articulação com os CREAS e demais órgãos do sistema de  proteção social e garantia de direitos. Utilizamos o telefone fixo, e-mail e whatsapp da intituição para realizar os cadastros que foram solicitados, com atendimentos de triagem 
por vídeo chamada e documentação (e-mail). Informamos que os três programas da instituição estão com fila de espera (Centro Dia: 20; Escola: 22; Clínica: 95 casos). Houve também discussão de casos com as 3 equipes para os 
encaminhamentos necessários. Discussão de casos com o SAI/Forum. Ainda está ocorrendo a procura por cadastro novos.

4         Associação de Pais e Amigos do 
Excepcional - APAE

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020.
Durante o mês de setembro foi realizado a continuidade do trabalho conforme previsto em Plano de aplicação elaborado com adequações devido a Pandemia Covid 19. Entre os serviços prestados estão: acompanhamentos familiares, 
encaminhamentos a benefícios e direitos, contatos telefônicos, envio de mensagens por meio de aplicativos online, realização das oficinas de forma online, visitas domiciliares.
Foram realizadas as oficinas e atividades de forma remota por meio de envio de vídeos, fotos e áudios.  Todos os documentos estão sendo arquivados no drive do google.
Reunião online com a equipe para planejamento das atividades do mês e orientações relacionadas ao trabalho.
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. Orientações diárias para manutenção das habilidades já adquiridas.
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.
Diariamente são reforçados com os usuários formas de prevenção do COVID 19 e os cuidados que devem ser tomados.
Plantão para atendimentos presenciais emergenciais (Psicóloga/ Terapeuta Ocupacional), além dos plantões a equipe técnica mantém constante orientações com as famílias dos usuários, afim de amenizar este momento vivido.
Trabalhos administrativos de forma presencial da Coordenação/ Serviço Social / Responsável Técnico.
Em visitas domiliares foram entregue atividades impressas das oficinas, bem como materiais a serem usados, aos usuários que não possuem acesso a internet ou que se recusam a participar das atividades online, por meio das visitas 
domiciliares realizadas.
Articulação da coordenação e serviço social com a rede para garantir direitos e benefícios dos usuários. 
Orientações relacionadas a medicações, consultas médicas e fornecimento de receitas para tratamentos contínuos.Orientações relacionadas a medicações, consultas médicas e fornecimento de receitas para tratamentos contínuos.
Realizadas visitas domiciliares de acordo com o cronograma previamente estabelecido, com o objetivo de acompanhar a atual realidade vivida pelas famílias, orientando quando necessário, mediante as dificuldades apresentadas. As 
visitas foram realizadas mantendo a segurança  e o distancimento necessário dos usuários e suas famílias devido a pandemia. 
Articulação do serviço com parceiros para realizar a ação "Pequenos Gestos, Grandes Sorrisos" no mês de outubro.

5         Acap. Geny de Jesus Souza Ribas Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

As atividades executadas durante o mês de Setembro por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:
·         Contato telefônico com cuidadores e/ou familiares dos usuários;
·         Esclarecimento de dúvidas referente ao COVID-19, cuidados com 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 a renovação do cartão isento do transporte público municipal, encaminhamento para documentações, laudo médico do especialista, folha resumo CRAS, contato telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo 
sistema meu INSS;
·         Organização e preparação de vídeos adaptados em LIBRAS para o grupo Centro Dia e entrega de kits de materiais para realização das atividades em casa;
·         Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude;
·         Atividades desenvolvidas: Exercícios de Fisioterapia com cabo de vassoura e cadeira;Jogo Bilboquê; Raquete;  Atividade de organizar guarda roupas e geladeira; Orientação sobre higiene bucal; Tangram (quebra cabeça japonês); 
Atividade com tampinhas; Jogo da memória; Atividade sentimentos/ emoções e expressões faciais; Exercícios de sopro; Atividade pensando nas emoções; Atividade Bexiga no Copo;Jogo ligue os pontos;Atividade de Grafomotricidade.
·         Encaminhamento para o CRAS: 16
·         Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica aos cuidadores/familiares do Centro Dia: 121
·         Orientações Gerais: 121
·         Levantamento de dados, relatórios técnicos, e-mails: 35
·         Visita domiciliar: 42
·         Atendimentos presenciais de emergência na instituição: 31
·         Fornecimento de itens de higiene e alimentação na residência e/ou na instituição: 55
·         Atendimentos psicológicos/sociais: 86
·         Total de procedimentos/ atendimentos realizados pela equipe técnica na ACAp aos usuários/ familiares do Centro Dia no mês de Setembro/2020: 507



6         Associação de Pais e Amigos do 
deficiente Visual - APADEVI

Centro dia PCD
Atividades coletivas 

suspensas.

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.
Orientações Psicológicas;
Orientações de automassagem e autorelaxamento.
Organização de documentação para cadastro do cartão muncipal de isento. 
Vídeos de orientação para estimulação visual, braille e soroban.
Acompanhamento de usuário, em residênca inclusiva. Entrega de material para realização de atividades.
Orientação sobre uso correto dos materiais para higienização, uso correto de máscaras. Cuidados com uso do alcool em gel.
Realização de live solidária;
Realização de relatórios de progresso dos atendimentos
Entrega de cestas básicas em parceria com ASID - bem como orientação do cartão para auxílio emergencial com a mesma parceria.

7         
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, orientações 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: Contação de história (Se a Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier), vídeo com orientações quanto ao uso correto da máscara, vídeo com apresentação da Psicóloga e 
coordenador centro dia, vídeo com atividades para família desenvolver com o usuário, vídeo contação de história (Pedro e o Lobo), vídeo com atividade de estimulação com texturas e sons;
Orientações para solicitação de BPC;
Encaminhamento documentação solicitação para de isenção tarifária IPVA/IOF/ICMS;
Contato para orientação familiar;
Contato com família de usuário que esteve internado no Hospital Universitario Materno Infantil e reavaliação presencial;
Orientação para solicitação de IPTU baixa renda.
Texto informativo sobre a atualização dos cadastros dos usuários.
Atendimento presencial para escuta.
Encaminhamento para isenção tarifaria transporte publico.
Reunião de equipe;
Visita domiciliar;
Entrega de cestas de alimentos.Entrega de cestas de alimentos.

República para Adultos

República para Jovens

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.8         Associação Ministério Melhor 

Viver

1.Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;
2.Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
3.Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora da República;
4.Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios da República;
5.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;
6.Roda de conversa sobre assuntos de paternidade, maternidade, educação de filhos, saúde, sexualidade, finanças, princípios e valores, entre outros;
7.Acompanhamento diário da coordenação, que possibilita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência;
8.Acompanhamento individual dos usuários através de aplicativo de mensagens, por motivo do COVID-19;
9.Informações e orientações para prevenção do COVID-19 através de informações em grupos de aplicativo de mensagens;
10.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;
11.Orientação quanto à manter todos os ambientes bem arejados, com janelas abertas, de modo à facilitar a ventilação do ar;
12.Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à febre e demais sintomas da COVID-19, com uso de termômetros;
13.Reforço sobre as novas regras para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
14.Reforço da prática do plano de contingência para a prevenção do COVID-19;
15.Reforço de cumprimento das regras para prevenção e distanciamento social, expostas nos cartazes afixados pela instituição;
16.Acompanhamento para que os cuidados com a prevenção do COVID-19 sejam realmente cumpridos;
17.Roda de conversa com os temas “Organização" e "Limpeza", com foco em manter os cuidados diários com o ambiente da República de Apoio e também de prepará-los para os cuidados com uma futura residência particular. O tema 
foi iniciado na primeira reunião do mês, e concluído na segunda reunião, juntamente com uma vistoria geral dos cômodos.



Abrigo para POP de Rua

1.Continuidade das medidas de prevenção ao COVID 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. Monitoramento diário 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; 
16. Articulação visando a colocação dos usuários no mercado de trabalho;       
17. Na primeira semana do mês de Setembro foi realizado com os usuários um trabalho com o tema "Falando de Emoções", focando no impacto emocional com objetivo de autoconhecimento e aprendendo a lidar com as mesmas.
18. Trabalhado o filme "Amigos da Clínica", sendo feito um trabalho de discussão dos casos do filme e reflexão sobre as atitudes dos participantes;  
19.Aplicação de trabalho manual com elaboração de porta-retratos e fotos, com objetivo de contribuir para a auto estima, memórias,sentimento de reconhecimento e pertencimento.

9         Grupo Renascer de Apoio aos 
Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

idosos

Atividades coletivas 
suspensas.

Entrega de lembrança referente aos aniversários que ocorreram durante o mês de setembro; (07 idosos)
Ligação telefônica;
Visita domiciliar;
Grupo de aplicativo WhatsApp: Foram tratados:
a) Violência contra os idosos
b) Introdução sobre o aplicativo meet, contendo orientação sobre o programa e sua finalidade a nosso grupo.
c) Orientações passo-a-passo de como instalar o Aplicativo Meet.
d) Vídeo sobre a 1ª mostra cultural: Contos, causos e poemas.
Entrega de kit de orientação e máscaras de proteção contra o covid-19.
Cadastro de usuário (01).

Tendo como objetivo, manter o contato com os usuários foi realizado conversas contendo diferentes atividades relacionadas a jogos e desafios, através do aplicativo ZOOM. Foi realizado o total de 7 lives de atividades e 4 lives de 

em funcionamento.8         Viver

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos - Aldeia da Criança

Tendo como objetivo, manter o contato com os usuários foi realizado conversas contendo diferentes atividades relacionadas a jogos e desafios, através do aplicativo ZOOM. Foi realizado o total de 7 lives de atividades e 4 lives de 
conversa interativa, as seguintes atividades estão descritas abaixo:
Atividade 01. Autoconhecimento corporal: Percebendo as possibilidades do próprio corpo, realizando movimentos coordenados;
Atividade 02: Mini circuito:Descrição: Cada usuário, deverá desenhar no chão, calçada ou similar, o percurso como mostra as etapas abaixo, de modo a percorrer o mesmo;
Atividade 03: Jogo da oposição (lutas indígenas – “Huka-Huka, Ikindene, Marajoara”);
Atividade 04: Sequência de atividades corporais, decomposta em 2 séries;
Atividade 05: Amarelinha africana.
Atividade 06: Conhecendo Ponta Grossa.
Atividade 07: Ordem unida.
Realizado também o Circulo Restaurativo com a temáica: Vínculos com o objetivo de sensibilizar os educandos da importância do contato, buscando manter e fortalecer o vínculo familiar e de amizade.
Atendimento Social: Os educadores e a secretaria realizam  diariamente contato com os usúarios,  onde as demandas especificas  são repassadas  ao Serviço Social da Instituição,e para a equipe pedagógica onde foram atendidas: 
-  24 famílias com situação financeira precária, onde o responsável familiar não está assegurado pela CLT.
Identificado diariamente através dos relatos alguns sentimentos como: tédio, tristeza, e saudades dos amigos, falta da convivência diaria na escola e na guarda mirim. 
-  21 Atendimentos sociais individuais  com responsáveis, 4 visitas domiciliares ( realizado as visitas com os equipamentos de proteçao individual de acordo como Ministério da Saúde), 12 atendimento presenciais para usuários.
Dos 136 usuarios, conseguimos contato com 136 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo aplicativo whatsapp.Foi realizado no mês de Setembro  com a  equipe técnica e educadores através  de  contato telefônicos, 
aplicativo whatsapp.
Para os usuários que não possuiam acesso a internet foi entregue para o responsável familiar o kit de atividades sociopedagógicas impresso.
Durante o mês de setembro SCFV foi realizado um total de 95 ligaçoes, 110 mensagens pelo app messenger, 30 mensagens pelo aplicativo whatsapp, 13 encontros pelo zoom.
Estamos atendendo diariamente um total de 26 familias, 119 marmitas e  mensalmente um total de 2302 marmitas, 543 pães que são produzidos na  Guarda mirim Central, 120 bombons,115pedaços de bolo,09 cestas básicas.

Atividades coletivas 
suspensas.10     Instituto Educacional Duque de 

Caxias



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos -  Guarda Mirim

No mês de Setembro trabalhamos novamente os 3 eixos , pois todos simultaneamente colaboram no desenvolvimento do sujeito de forma cognitiva, enfrentando desafios e consequentemente auxiliando o convívio  familiar. Foram 
propostos 6 oficinas: puzzles(enigmas), dobradura, embaixadinha, atividade física, vídeo conferência interativo.
Vale ressaltar que dentre as cinco atividades sugeridas todos os usuários participaram de alguma forma dos eixos do SCFV.  Nossa secretaria realizou ligações a fim de informar sobre a atividade proposta e quando algum de nossos 
usuários não tinham dados móveis ou não tinham acesso ao material para realizar a atividade, foi agendado um horário  seguindo todo protocolo de segurança bem como: aferição de temperatura, uso de máscara , alcool gel e 
distanciamento exigido para retirada do kit e agendado um dia para dar o feedback da atividade pelo telefone com nossos educadores. Cada kit continha palitos de sorvete, canudos e papel dobradura. No total foram entregues 61 kits.
Curso de "Formação de Guardas Mirins On-line" atualmente estão matriculados 36 usuários e foi trabalhado o módulo  referente ao símbolos da Pátria e liderança . 
Nas oficinas de Canto Coral foi realizada atividade inaugural, postura, técnica de emissão de som e respiração,conversa sobre os pontos positivos e negativos diante da pandemia COVID-19, orientações sobre a primeira música a ser 
cantada, etc.As oficinas aconteceram duas vezes na semana : terça de manhã e quinta a tarde,com duração de aproximadamente 50 minutos pelo aplicativo google meet e conta com a participação de 13 usuários.
Oficina sobre o tema do meio ambiente abordando a reciclagem e sua importância. 
No total todas as atividades contabilizaram 566 participações ,18 contatos pedagógicos, 60  contatos individuais com os educadores para tirar dúvidas de atividades,353 participações em oficinas,75 ligações .
No Serviço Social demos continuidade ao Projeto de Segurança Alimentar, onde distribuimos 3.061 marmitas, 616 pães caseiros, ambos fabricados em nossa cozinha e padaria, 10 cestas básicas,02 cobertores,24 pedaços de bolo, 30 
sacolas com diversas verduras vindas do banco de alimentos,24 pacotes de feijão com aproximadamente 10 kilos cada,26 livros do Projeto Pega Aí,diversas roupas e brinquedos , 30 livretos informativos sobre conscientização referente 
a saúde mental (setembro amarelo) e cuidados relacionados a COVID-19,vindos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
Dentre os atendimentos relacionados ao Serviço Social ,quantificamos 22 atendimentos sociais, sendo estes  três presenciais tomando todas as medidas de proteção do protocolo COVID-19 , bem como : aferição de temperatura, uso de 
máscara , alcool gel e distanciamento exigido, 2 visitas domiciliares com segurança tanto para técnica quanto a família, 35 ligações telefônicas, 207 mensagens via aplicativo whatsapp.
No mês de Setembro conseguimos alcançar na totalidade todos os 190 usuários do SCFV,através de ligações telefônicas, atendimentos presencias, whatsapp, google meet, messenger e visita domiciliar. 

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

Cavanis

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos 

Atividades coletivas 
suspensas.

Foram  atendidos 245 usuários sendo 156 familias.   Realizadas 147 ligações telefonicas sendo 4 sem sucesso.
Foram concedidas 20 cestas básicas. Distribuição de Pães e leite 3x na semana a algumas famílias  elencadas como prioritário para um acompanhamento mais sistematico. 
Atividades remotas, disponibilizadas nas redes sociais  da instituição.
Oficinas: Jiu Jitsu, oferecida de forma remota 1x na semana, Capoeira 1x na semana, Violão 1x na semana (os usuários tem acesso aos violões da OSC para praticarem em casa, assim como a apostila) .
Atividades desenvolvidas em eixos : Dicas da Semana, Cultura em Casa , Bem Estar.
Atividades que voltam ao SCFV : #BatePapoJovem sobre Setembro Amarelo, com a participação de alguns adolescentes, facilitando a live, como forma de protagonismo.
17 visitas domiciliar,  Inclusão de 2 usuários novos (demanda espontânea).

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

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.                                                                                                                                                                                                                              

Realização das atividades escolares, rodas de conversas temas: Família, Violência e drogadição, Finalização das Oficinas em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Oficina de leitura, Oficinas e atividades na 
horta, Atividades esportivas e recreativas, jogos lúdicos, natação e piquinique no bosque; Orientações diárias sobre a Prevenção do novo Coronavirus.

suspensas.10  Caxias

Adolescentes  - 07 a 17 anos
em funcionamento.                                                                                                                                                                                                                              horta, Atividades esportivas e recreativas, jogos lúdicos, natação e piquinique no bosque; Orientações diárias sobre a Prevenção do novo Coronavirus.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de mensagem instantânea (whatsApp). Temas relacionados:
1- Educação Financeira para crianças "Poupar";
2-Treino mental e entretenimento;
3- Agricultura-plantio direto: alusão ao manejo/uso de rolo-faca nas décadas de 1980 e 1990;
4- Desafio: identificar tipo de bola correlacionando à modalidade esportiva - parceria SESC
5- Exercícios de alongamento;
6- Curiosidades sobre o pássaro sabiá albina/Máquina agrícola no campo;
7- Questão Ambiental da Amazônia;
8- Homenagem aos Aniversariantes;
9-Informações alusivas ao Concurso "Entre Lendas do Paraná" lançado pelo SESC;
10-Meio Ambiente: vídeo ilustrativo musicada/paródia sobre a atitude de jogar "lixo no lixo";
11-Reciclagem: vídeo intitulado: Por que a Reciclagem é tão importante?
12-Contação de estória: Lendas: "A Araucária e a Gralha Azul" e "O Monstro do Lago de Castro" - parceria SESC
13-Atividades sob a forma de desafio para exercício mental de entretenimento; 
14- Importância da Floresta Amazônica para o clima e precipitação de chuva;
15-Compartilhamento de informações acerca de benefícios sociais;
16- Postagem de fotos de atividades artísticos/culturais alusivas ao Dia da Árvore realizadas na Entidade pelas crianças e adolescentes em 2019;
17-Postagem de fotos de atividades artísticos/culturais alusivas à Edição dos I Jogos da Primavera realizadas na Entidade pelas crianças e adolescentes em 2019.
18 - Distribuição de kit alimentação para as famílias, fornecido pela Entidade.

12     Escola Profissional Piamartina- 
Instituto João XXIII



13     Associação Reviver de Assistência 
ao Portador do Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

Atendimentos via telefone e whats app visando tirar dúvidas frequentes dos usuários.
Atendimentos presenciais visando tirar dúvidas frequentes dos usuários.
Entregas de cestas básicas para famílias mais necessitadas atendidas pela entidade.
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.
Contato telefônico com as famílias referenciadas no CRAS Jardim Carvalho (a pedido do CRAS) para retirada de cesta básica.
Entregas de frutas e verduras.
Disponibilização de vídeos e informações referentes ao setembro amarelo.

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 07 a 
17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

Realização de Formação na área da criança e do adolescente: Pedagogia da Confiança, uma vez por semana. Formatação, impressão e distribuição do informativo impresso, equivalente aos meses de Agosto e Setembro. Visita domiciliar 
em todos os usuários e assim fazendo a entrega do informativo impresso.Atendimentos remotos-ligação telefônica e atendimento por whatsapp. Manutenção- pintura da estrutura física da casa - pintura das quadras e incio da pintura 
do refeitório.

16     Programa Social Transformando 
Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

Devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid - 19), as atividades dos SCFV foram suspensas através de decreto municipal, sendo que, desse modo, o atendimento presencial aos usuários (crianças e adolescentes) não ocorreu durante 
o Mês de setembro/2020.
Durante o mês de de setembrode 2020 no entanto,  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: 
DATA:  01/09  terça - Jogo Batalha Naval 
DATA:  02/09  quarta - Live com a equipe do Transformando Gerações
DATA:  03/09  quinta - Campanha Setembro Amarelo
DATA:  07/09  segunda - Técnicas diferentes para amarrar tênis
DATA:  09/09  quarta - Live com a equipe do Transformando Gerações
DATA:  11/09  sexta - Oficina de Judô
DATA:  14/09  segunda - Receita de Panqueca Americana
DATA:  15/09  terça - Brincadeira dos Quadradinhos
DATA:  16/09  quarta - Desafio (Ache o Pikachu)  
DATA:  17/09  quinta - Futebol de mesa
DATA:  21/09  segunda - Oficina de Judô
DATA:  24/09  quinta - Proposta de vasos de flores com material reciclável
DATA:  25/09  sexta - Plantando suculentas
DATA:  29/09  segunda - Oficina de Judô
DATA:  30/09  terça -Oficina de Judô 
A entidade encontra-se aberta diariamente em plantão presencial, sendo que nesses momentos,  a instituição acessora com informações, encaminhamentos, retirada de dúvidas as famílias de acordo com as demandas apresentadas. 
Atendimentos e orientações as famílias presencilmente e via ligações telefônicas e ou WhatsApp;Atendimentos e orientações as famílias presencilmente e via ligações telefônicas e ou WhatsApp;
Entrega de materiais impressos para as crianças e adolescentes. 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

Permanecemos sem o atendimento direto das crianças e adolescentes devido à suspensão das atividades coletivas. Entretanto, estamos com a Instituição em pleno funcionamento para atendimento das famílias, serviços burocráticos e 
recebimento de doações. Cabe ressaltar que continuamos atendendo com equipe de trabalho reduzida, funcionários com contratos de trabalho suspensos temporariamente e funcionários com redução da jornada de trabalho de 70% e 
50%. Portanto, estamos trabalhando com escala de horários mantendo uma equipe para contatos telefônicos, recebimento de doações e atendimentos na Instituição. Além disso, demos continuidade na entrega das doações de 
alimentos, roupas, calçados e outros demandando organização dos itens, levantamento das famílias, contatos telefônicos, visitas domiciliares e atendimentos. Para tanto, contamos com doações de pessoas da Comunidade. Neste mês 
entregamos cestas de alimentos e kits de higiene e materiais de limpeza a 10 famílias, e outras 19 famílias receberam alimentos avulsos, roupas calçados, máscaras, frutas, verduras e legumes, totalizando: 
- 10 cestas de alimentos básicos com variedade de itens, inclusive com itens que não são comuns na cesta básica convencional como margarina, ovos, chá e pipoca. Contendo também materiais de higiene e limpeza, como água 
sanitária, sabão em pó e em barra, sabonete, desodorante, creme dental e outros, compondo um kit satisfatório atendendo as necessidades básicas e mais urgentes das famílias beneficiadas.
Os alimentos avulsos foram entregues um total de: 53 pães caseiros;40 quilos de frutas; 97 quilos de legumes e verduras;
13 dúzias de ovos. Entregues 192 peças de roupas;16 pares de calçados; 29 máscaras.
Buscamos atender as famílias mais vulneráveis e priorizamos as famílias que residem ao entorno da Instituição para a distribuição dos alimentos avulsos, tendo em vista a facilidade na entrega. 
Além do serviço burocrático e outras atividades cotidianas, para a efetividade das ações descritas acima realizamos:
02 ligações telefônicas; 16 atendimentos na Instituição para a entrega das doações e para orientações;12 famílias contatadas por mensagem de whatsapp; 12 visitas domiciliares para a entrega das cestas de alimentos e para 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.

Estamos seguindo as orientações preventivas da pandemia, fazendo uso do alcool em gel, uso de máscaras, limpeza dos calçados, fazendo distanciamento nos cômodos da casa, cuidados com a limpeza da casa, cartazes informativos, 
uso individual de utensílios para cada menina. Destacamos que as meninas e funcionárias estão saudáveis. As atividades com as meninas acolhidas são realizadas no período da manhã com recreação e lazer e no período da tarde fazem 
as aulas pelo aplicativo "Aula Paraná" e algumas fazem as atividades impressas pelo Colégio/Escola. As meninas acolhidas estão sendo acompanhadas pela Psicóloga da APAM, pela estagiária de Psicologia e uma das meninas está sendo 
acompanhada pela Psicóloga do CREAS. O vínculo familiar das meninas estão sendo mantidos através de contatos telefônicos e/ou chamadas de vídeo, durante este período de pandemia. Durante o mês de setembro foram realizados 
diversos contatos com a rede de atendimento e organização da documentação, Relatório mensal da Casa Lar, das meninas acolhidas e a elaboração
do PIA para a Vara da Infância e Juventude; acompanhamento das meninas nos contatos com os familiares e nas aulas on line; Frequência Mensal/monitoramento para a FASPG; Realização de visita domiciliar e contatos telefônico com 
familiares; Registro de informações das meninas acolhidas e no SITE da PMPG; Atendimento presencial de familiares e da Rede de atendimento; elaboração do Plano de Ação da Casa Lar do CMDCA e CMAS; Projudi envio de relatórios, 
informações e ciência. No dia 03/09/2020 as meninas participaram de uma Live com os palhaços, promovida pela Vara da Infância e Juventude; 16/09/2020 reunião virtual com a Equipe Técnica do SAI; 23/09/2020 reunião presencial na 
Escola de uma menina acolhida e reunião virtual com o NEDIJ promovida pela pela Vara da Infância e Juventude; No dia 25/09/2020 a PMPG realização desinfecção na Instituição.

17     Associação de Promoção à Menina 
- APAM



18     Associação Beneficente Lua Nova
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 07 a 
17 anos

Atividades coletivas 
suspensas.

No mês de Setembro, as atividades do SCFV presenciais permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. Porém, 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 continuaram. Os 
demais colaboradores da equipe, deram continuidade na organização dos revezamentos para as confecções de máscaras de tecido para entrega gratuita em nossas Ações Laços do Bem para a comunidade. Também se deu continuidade 
aos planejamentos, bem como a confecção de máscaras para nossas crianças e adolescentes para nosso retorno presencial, embora ainda não definido. As produções e venda de produtos como  pães caseiros, pastéis, bolo, empadão, 
permaneceram,bem como a arrecadação de doações e realização de nosso bazar, onde toda a renda arrecada é revertida na compra e entrega de benefícios eventuais para a comunidade.  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: Desafio Tie Dye, Desafio Costura, Desafio 5 Marias, Desafio 
Independência #diasmelhoresvirão#, Desafio Vamos plantar?, Aniversário de Ponta Grossa, Desafio Jogo da Velha, Desafio Construir e brincar “Giro Copo”. 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. 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. 

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 as lideranças dos CECON's (Borato, Cará-Cará, Santa Paula e Santa Luzia), priorizando a manutenção dos vínculos, 4 ligações - uma por semana.
Acompanhamento semanal, junto as lideranças dos CECON’s (Borato, Cará-Cará, Santa Paula e Santa Luzia) sobre os/as idosos/as e suas famílias.
Reunião com Diretoria da AAPI e equipe de profissionais. 
Reunião com a gestão do SCFV da FASPG e Instituições AAPI, Renascer e SOS.
Articulação com a Saúde, agendamento médico para população Idosa do Borato - cinco foram agendados e realizaram consulta
Parceria com a Paróquia São Francisco para consulta com médico clínico geral - para população idosa e suas famílias
Demanda espontãnea - atendimento presencial - idosos solicitando cesta básica e informações quanto BPC, com os devidos encaminhamentos.
Atualização Cadastral - em formulário próprio. 
Organização e elaboração das atividades para o mês da Pessoa Idosa (Outubro) Cartões, listagem de telefones uteis, lista de entrega/presença, Estatuto do Idoso, Parcerias, agendamento para fala na Rádio Santana, parceria com o 
CRAS Santa Luzia para os CECON Borato e Santa Luzia.
Atualização Cadastral do SCFV no CMAS.
No mês de setembro demos seguimento aos eixos estruturantes do SCFV para o planejamento e a organização do serviço objetivando o desenvolvimento das atividades de forma criativa e desafiadora. 
1. Reunião de equipe para planejamento de atividades;
2. Contato telefônico priorizando a escuta humanizada: por  meio  da  criação  do vínculo que mês a mês se estreita e traduz em uma comunicação mais afetiva e solidária;
3. Contato telefônico e visita domiciliar  para os Líderes dos três CECONS: para planejamento de ações e orientações diversas;
4. Contato telefônico para os aniversariantes do mês;
5. Reuniâo  com Divisão de Assessoria às Unidades de PSB - Departamento de Proteção Social Básica DPSB: em conjunto Serviço de Obras Sociais-SOS, Associação de Amigos da Pessoa Idosa e Reviver para planejamento de atividades 
em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa.  O SOS participou na construção do cartão com mensagem afetuosa de valorização a pessoa idosa para ser entregue em visita domiciliar.

19     Associação de Amigos da Pessoa 
Idosa

20 Serviço de Obras Sociais - SOS 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

Atividades coletivas 
suspensas.

em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa.  O SOS participou na construção do cartão com mensagem afetuosa de valorização a pessoa idosa para ser entregue em visita domiciliar.
6. Participamos da construção de texto com dados do SOS para o BLOG do Conselho Municipal Direitos da Pessoa Idosa;
7. Criação de grupo de WhatsApp para os CECONS Irmâ Gaudia Kuschka (Parque Tarobá), Raio de Sol (Vila Cipa) e Santa Rita de Cássia (Bairro Ronda);
8. Gravação de vídeo para o grupo de WhatsApp com os três líderes dos CECONS com mensagem afetuosa ao grupo valorizando a convivência e sentimento de pertencimento;
9. Gravação de vídeo  para o grupo de WhatsApp da equipe do SOS com mensagem afetuosa enfatizando a importância da participação, da valorização e do fortalecimento dos vínculos;
10. Contato telefônico com CREAS II, sendo encaminhados 02 (dois) relatórios para atendimento;
11. Contato telefônico com a rede: Unidade de Saúde Roberto de Jesus Portela (Bairro Ronda) e CRAS Coronel Cláudio para atendimento a pessoa idosa; 
12. Participação de Capacitação ON LINE, durante 02 (dois) dias: "Patrimônio cultural e Memória: grupos da terceira idade e intergeracionais":  ministrado pela empresa Zanettini Arqueologia  e disponibilizado pela Divisão de Assessoria 
às Unidades de PSB - Departamento de Proteção Social Básica DPSB;
13. Criação de cartão com mensagem de valorização a pessoa idosa em comemoração ao dia da Pessoa Idosa para envio através dos grupos de WhatsApp (anexo);
14. Organização de tabelas, documentos e planilhas;
15. Foram realizadas 32 (trinta e duas) visitas domiciliares;
16. Efetuados 26 (vinte e seis) contatos telefônicos;
17. Grupo de WhatsApp: 28 (vinte e oito) pessoas idosas cadastradas recebendo vídeos semanais.

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 atividades em grupo com a psicóloga (rodas de conversa e atendimento indivudual). 
As assistidas estão realizando tarefas de suas respectivas escolas e também atividades de rotina da casa. 
As assistidas foram encaminhadas para algumas especialidades na área da saúde, como oftalmologista e ginecologista.

Residência Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência – Casa 1

Residência Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência – Casa 2

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.

Atividades do Cotidiano:Artesanato com material reciclavel, trabalho com EVA, pinturas com tinta Guache, confeccão de brinquedos com material reciclavel, ginástica. 
Atividades Externas:Atividades encaminhadas pelo Centro-dia, Passeio na Praca Publica e Igreja.
Evento do Mês: Tarde do Sonho, Aniversário, Momento de Reflexão com o Filme Milagres do Paraíso.

22     
Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF



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, PINTUR, FILMES, PROCURANDO ATIVIDADES INDIVIDUAIS QUE CADA IDOSO SE IDENTIFICA.

24     Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa Permanência 

para Idosos - ILPI
Serviço de acolhimento 

em funcionamento.

No mês de Setembro seguimos com as orientações da OMS, mantemos todas as idosas em isolamento social e as visitas, atividades e passeios continuaram suspensos.A obra foi finalizada e estamos aguardando a liberação de verba 
para o mobiliário. Recebemos doações de alimentos, máscaras, materiais de higiene e limpeza. Todas as idosas e funcionários  encontram-se em boas condições de saúde. Afastamos funcionárias que tiveram contato com casos 
suspeitos. Nenhum funcionário apresentou sintomas e retornaram suas atividades após 14 dias. Fizemos o teste PCR e o teste rápido e o resultado foi negativo para todos.

25     Francisclara Resgate da Família e 
da Criança

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.                                                                                                                                                                                                              

Atividade Remota com padrinhos afetivos.
Jogos.

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.

Continuidade as atividades já determinadas como Musicalização, Alfabetização e atividades físicas.
Elaboração do xadrez humano..
Elaboração do quebra-cabeças dos pontos turísticos de Ponta Grossa.
Atividade fisica com saco e luvas de Boxe.

28     Núcleo Promocional Pequeno Anjo
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de acolhimento 
em funcionamento.

Execução do projeto 'Primavera, toda flor tem seu valor, execução do projeto "Meio Ambiente": Eu cuido, você cuida e nós sobrevivemos,atividades lúdicas e recreativas,manutenção da horta, apoio escolar, encontro remoto com 
padrinhos afetivos.

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

em Situação de Rua
Serviço de acolhimento 

em funcionamento.
Atividades grupais suspensas. Aguardando retorno de orientações dos órgãos competentes referente ao retorno de atividades e de funcionamento normal da instituição.

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 à 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 são resumidas para constar no  relatório.

LEGENDAS:

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.

pelas entidades são resumidas para constar no  relatório.


