
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 Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$              R$ 6.360,00 70 59 35 1 5 60 13 2 3

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$              R$ 6.360,00 70 59 35 1 5 60 13 2 3

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$            R$ 74.517,98 278 278 42 0 17 188 138 54
Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$            R$ 40.607,56 230 230 0 174 240 92 5
Instituto João XXXIII 80 22.400,00R$            R$ 18.901,77

Associação Reviver 65 18.200,00R$            R$ 15.105,00 69 69 0 0 0 4 42 18 0

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$            R$ 27.994,71 132 132 0 0 1 45 127 33 0
Transformando Gerações 120 33.600,00R$            R$ 29.022,50 102 0 77 115 78 1
Apam 95 26.600,00R$            R$ 18.400,00 34 34 0 26 34 19 0
Associação Lua Nova 65 18.200,00R$            R$ 15.753,07 68 68 0 0 0 68 57 32 0

1035 289.800,00R$         240.302,59R$         811 913 42 0 18 582 753 326 6

Grupo Renascer 90 10.800,00R$            R$ 9.797,83 48 48 0

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 14.400,00R$            R$ 12.565,31 46
Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$            R$ 8.575,24 55 55 1 55 4

300 36.000,00R$           30.938,38R$           103 149 0 0 1 55 4 0 0

ASSARTE 80 36.640,00R$            R$ 32.203,24 74 70 1 0 74 66 2 56

ADFPG 110 50.380,00R$            R$ 40.014,53 101 101 0 9 1 73 86 1 62
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NOVEMBRO 2020

APROAUT 80 36.640,00R$            R$ 30.871,84 81 81 23 0 0 79 80 15 60
APAE 55 25.190,00R$            R$ 21.651,93 57 57 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 57 57 1 57 56
APACD 60 37.800,00R$            R$ 29.977,98 54 54 6 54 51 3 51

520 248.480,00R$         211.813,63R$         509 504 26 16 2 480 475 34 330
Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$            50.400,00R$            20 20 0 0 1 20 20 0 17

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$            18 18 0 2 2 18 10 0 14

51 169.500,00R$         169.500,00R$         48 48 0 2 3 48 40 0 39

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$            34.000,00R$            8 8 0 9 7 8 6 6 0
Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$            60.000,00R$            15 15 0 15 0 15 8 8 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$            60.000,00R$            18 18 0 15 7 18 17 7
APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$            16.000,00R$            9 9 0 0 2 9 7 0 0

85 170.000,00R$         170.000,00R$         50 50 0 39 16 50 38 21 0

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

Melhor Viver - República Jovens 6 2 2 0 4 0 2 2 0 0
Melhor Viver - Abrigo 50 64 64 0 0 15 64 58 10 2
Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$            R$ 44.500,00 89 89 0 0 67 89 25 22 5
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116 102.150,00R$         102.150,00R$         163 163 0 6 82 163 93 32 8
Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$         189.000,00R$         92 92 0 13 0 92 92 5 51
Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$            54.000,00R$            29
Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$            72.000,00R$            32 32 2 32 10
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$         154 183 0 13 2 154 122 6 76

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

2372 1.391.530,00R$      R$ 1.300.064,60 1908 2069 103 77 129 1592 1538 421 462
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OBSERVAÇÕES:

 * 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total
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os

              Entidade não apresentou relatório mensal.   

              Dado não preenchido pela entidade, não informado.

             

pelo menos 01 atendimento (presencial ou remoto) realizado no mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LEGENDAS:



Nº Entidade Serviço Funcionamento* RESUMO DAS ATIVIDADES**

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Durante o mês de novembro, demos continuidade nas atividades de nutrição e alimentação saudável, abordamos assuntos importantes e que pudessem dar 
continuidade ao bom resultado que tivemos com a participação dos usuários e seus familiares. Além das receitas, incentivamos que os próprios usuários 
preparassem alguma coisa na cozinha, por mais simples que fosse. Então lançamos o concurso do MASTER CHEF DO CENTRO DIA. Foi incrível a participação
de todos. Eles adoraram. Como atividade, nas visitas realizadas, levamos 1 caixa de gelatina e 1 caixa de creme de leite, sendo que deveriam elaborar conforme a
receita repassada previamente. Para os mais participativos, que enviaram mais receitas, confeccionamos um avental do Master Chef. Eles ficaram muito satisfeitos.
     Além das atividades remotas, também realizamos:
* 82 visitas domiciliares.
Também foram entregues 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.
* 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 108 atendimentos remotos: por vídeo chamada, ligações telefônicas ou whats up e realizou 37 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; 3ª feira: Vídeo gravado pela Terapeuta Ocupacional;4ª feira: Atividades repassadas pelas cuidadoras; 5ª 
feira: Atividades de vida autônoma, orientações e supervisão realizadas pela Terapeuta Ocupacional através de vídeo;6ª feira: Vídeo gravado pela Assistente Social.

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina

Serviço de acolhimento em funcionamento.

Psicologia:
Atividade de pintura livre a fim de aperfeiçoar a psicomotricidade, expressão e imaginação;
Alongamento e caminhada aos arreadores visando o manejo da ansiedade e condição física;
Observação e interação junto aos residentes com o prpósito de identificar demandas e necessidades;
Reunião interdisciplinar Assistente Social, Psicólogo, Enfermeiro e Psiquiatra : discussão de casos ( 2 vezes por mês );
Atividade interdisciplinar com Terapeuta Ocupacional: Oficina de organização de roupas com o objetivo de fortalecer a autonomia, independência e psicomotricidade;
Capacitação sobre Saúde Mental com colaboradores ( 02 dias)
Atividade interdisciplinar com Terapeuta Ocupacional: Decoração Natal 
Terapia Ocupacional:
Oficina de AIVD : treinamento e reforço sobre cuidados e manejo com roupas íntimas;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         Associação Artesanal do Excepcional de 
Ponta Grossa

Oficina de AIVD : treinamento e reforço sobre cuidados e manejo com roupas íntimas;
Oficina de Música: com o objetivo de trabalhar a percepção auditiva, visual, atenção, concentração e memória auditiva;
Oficina Criativa dirigida: início das atividades natalinas;
Orientaçao após refeição ( higiene bucal);
Oficina Criativa: confecção de cartões de Natal.

2         Associação dos Deficientes Físicos de Ponta 
Grossa  - ADPFG

Centro dia PCD e idosos Atividades coletivas suspensas.

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020
Realizados pela equipe da assistência social 21 atendimentos à domicílio para apoiar e orientar cuidadores e familiares com vistas a favorecer a autonomia, da dupla 
pessoa, orientações  encaminhamentos, entrega de materiais para atividades assistenciais, atendimentos psicológicos de emergência, encaminhamentos aos CRAS E 
CREAS, entre outros.
Atendimento presencial (conforme necessidade): 04 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, triagens em relação às necessidades apresentadas, no mês de Novembro 
foi dado ênfase ao Novembro Azul e prevenções para saúde dos homens.
 Reunião com equipe técnica: 05 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: 04 + 01 triagem e avaliação para inserção em Centro Dia
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 CENTRO POP.



3         Associação de Proteção aos Autistas  - 
APROAUT

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Ações desenvolvidas em conformidade com o ADITIVO da FASPG para o período de pandemia. 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. Uso de contatos de whatsapp identificando cada serviço/programa: Educação, assistência social e saúde. Coordenação e Assistente Social 
realizaram entrega de documentos de forma virtual (ou presencial) para renovação do cartão de isento da VCG e acesso a benefícios e serviços (CRAS, INSS, iNSTITUTO 
DE IDENTIFICAÇÃO, UBS, etc.); Iniciamos a "REMATRÍCULA" no serviço socioassitencial, para fortalecimento de vínculos da equipe com a família e atualização de dados 
cadastrais. Nesse mês houve a confecção de álbum com fotos dos usuários nas atividades do CENTRO DIA, para entrega às famílias, e cartão com mensagens, ambos de 
forma artesanal, pelos cuidadores e técnicos. A escuta foi um dos atendimentos mais necessários e utilizados , para aliviar a angústia, ansiedade e stress dos cuidadores 
principais.  Encaminhamentos à rede de saúde, assistência social e de garantia de direitos. 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 continuam participando  nas oficinas com o Palhaço Picolé, de forma virtual. Acompanhamento de 22 casos de maior vulnerabilidade (estão em grifo amarelo 
na frequência) de familiares/cuidadores idosos de nossos usuários e realizando os devidos encaminhamentos pelos meios eletrônicos; alguns casos foram encaminhados 
ao 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 
novos que foram solicitados, com atendimentos de triagem por vídeo chamada e documentação (e-mail). . Visitas domiciliares para acompanhamento de casos de 
maior vulnerabilidade.

4         Associação de Pais e Amigos do Excepcional - 
APAE

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Durante o mês de novembro 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 on line, realização das oficinas de forma online e 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 com a equipe para planejamento das atividades do mês e orientações 
relacionadas ao trabalho. As oficinas tiveram como objetivos densenvolver autocuidados, autonomia, melhorar a interação e participação familiar na vida do usuários, 
favorecer a melhora da atenção, memória, cognição e percepção, coordenação motora fina e global, além da equipe repassar as orientações diárias para manutenção 
das habilidades já adquiridas. Diariamente durante os vídeos com as atividades das oficinas são reforçados com os usuários formas de prevenção do COVID 19 e os 
cuidados que devem ser tomados. Realizado 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.
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.
Foi realizado visita domiciliar para os usuários do centro dia e entregue atividades.
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.

As atividades executadas durante o mês de Novembro por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:

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

As atividades executadas durante o mês de Novembro por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:
·         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:
- Jogo da Memória, jogo de Lógica com figuras e formas geométricas, atividades sopro e diversão;Kit de autocuidado, atividades de vida diária, onde foi realizado treinos 
por meio dos materiais enviados para banho, vestuário, alimentação, mobilidade funcional, higiene pessoal (cuidado com o corpo, unhas, pelos, dentes), visando a 
independência e autonomia do indivíduo.
- Atividade de avaliação sobre si;- Quebra cabeça deslizante; Vídeo com exercícios de fisioterapia; Atividade Ursos Coloridos;Atividade Damas do Céu.
·         Encaminhamento para o CRAS: 30
·         Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica aos cuidadores/familiares do Centro Dia: 128
·         Orientações Gerais: 128
·         Levantamento de dados, relatórios técnicos, e-mails: 30
·         Visita domiciliar: 41
·         Atendimentos presenciais de emergência na instituição: 38
·         Fornecimento de itens de higiene e alimentação na residência e/ou na instituição: 62
·         Atendimentos psicológicos/sociais: 86
·         Total de procedimentos/ atendimentos realizados pela equipe técnica na ACAp aos usuários/ familiares do Centro Dia no mês de Novembro/2020: 543



6         Associação de Pais e Amigos do deficiente 
Visual - APADEVI

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

7         Associação Pontagrossense de Assistência à 
Criança Deficiente  - APACD

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

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: Contação de história com a cuidadora Leticia,dois vídeos das emoções com a psicóloga karine, vídeo com o conto ( A 
Margarida e a Borboleta), vídeo com o conto ( A formiga e a Neve),vídeo com atividades para família desenvolver com o usuário confecção dado, vídeo com atividade 
cuidadora Dalce, vídeo com atividade materiais reciclaveis.
 Encaminhamento documentação solicitação para de isenção tarifária;
Contato para orientação familiar; Atualizações de cadastro;Coleta de documentaçao do usuário; Organização das pastas individuais dos usuários;
Atendimento presencial para escuta,acolhimento e elaboração do PIA;Conversa com a Assistente Social do CRAS Nova Russia para informações de usuário.
Atendimento presencial para escuta e orientações de isenção de IPI/IOF.Atendimento para orientações de isenção tarifaria intermunicipal.
Orientações e informações por parte da coordenadora do serviço as famílias dos usuários;Visitas domiciliares para orientação as famílias com apoio do setor de saude
encaminhamentos diversos( cartão isenção tarifária,passe livre intermunicipal, isenção tributaria, laudos médicos)Contato para orientação familiar
Reunião de equipe;Entrega de cestas de alimentos.

República para Adultos

Serviço de acolhimento em funcionamento.
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;

República para Jovens

8         Associação Ministério Melhor Viver

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. Na primeira reunião do mês realizamos uma roda de conversa com o tema “Novo Ano chegando... Novos objetivos”.
18. Na segunda reunião do mês realizamos uma roda de conversa com tema livre, finalizando as reuniões anuais;



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 (Unidade Jd. Carvalho e Unidade 
Ibirapuera)                 
2. Continuidade do Isolamento para novos acolhidos; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
3. Orientação quanto à higiene das mãos com àgua e sabonete líquido e uso do alcool gel 70% frequentemente.(Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
4. Orientação quanto à manter todos os ambientes bem arejados, com janelas abertas, de modo à facilitar a ventilação do ar.(Unidade Jd. Carvalho e Unidade 
Ibirapuera)                 
5. Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à febre e demais sintomas da COVID-19, com uso de termômetros; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade 
Ibirapuera)                 
6. Orientação quanto ao não compartilhamento de objetos pessoais, bem como importancia de evitar cumprimentos pessoais com aproximação física.(Unidade Jd. 
Carvalho e                  
Unidade Ibirapuera)                 
7. Filmes dirigidos (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
8. Palestra e Dinâmicas sobre Temas Transversais - Saúde, Educação, Projeto de Vida, Auto-estima (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
9. Atividades Educacionais  - Inclusão Telecurso (Unidade Jd. Carvalho)                 
10. Reuniões administrativas e prevenção de recaídas; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
11. Construção do plano individual de atendimento; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
12. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros, aos usuários; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
13. Orientação e encaminhamentos para acesso a documentação pessoal, encaminhamentos e orientações juridicas; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 
14. Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora do abrigo; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera)                 

9         Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
idosos

Atividades coletivas suspensas.

* Ligação Telefônica
* Visita domiciliar;
*  Grupo de aplicativo WhatsApp: Foram tratados:
·         Momento do direito;
·         Cadastramento de prova de vida;
·         Novembro Azul;
* Instalação do Aplicativo Google Meet, para os usuários que dispõe de internet (04)
* Reunião com Divisão de Assessoria às Unidades de PSB
*  Reunião pelo  Meet;
* Articulação com o CRAS 



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 

17 anos - Aldeia da Criança

 ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020
Eixo 1: Capacidade de demonstrar emoções e ter auto controle, capacidade de demonstrar cortesia, capacidade de comunicar-se, solucionar conflitos, 
realizar tarefas em grupo e promover e participar de
 convivência em família. 
Eixo 2: Direito de aprender e experimentar, brincar, direito de ser protagonista, direito de ter direito e deveres, direito de pertencer, de ser diverso e direito a 
comunicação.
Eixo 3: participação como cidadão.
 As reuniões foram organizadas da seguinte ordem:
1º Reunião Online: Por meio de um diálogo, conversado sobre os possíveis sentimento existentes nas relações humanas, 
trazendo o conceito dos sentimentos positivos e os negativos e suas possíveis interferências na vida de cada usuário.
2º Reunião Online:Conversado sobre como é possível colocar em prática os sentimentos positivos e negativos, buscando entender qual são as fontes 
corretas e ações necessárias para obter os resultados.
3º Reunião Online:Conversado sobre o mal uso das redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) e suas possíveis consequências, 
tratando sobre a exposição, amizades e a fonte das notícias e postagens dentro das redes sociais frequentada pelos usuários.
4º Reunião Online:O assunto da conversa foi sobre Empatia, trazendo o conceito e a reflexão do momento de isolamento social em que foi estabelecido a 
nível mundial. 
Quais foram as ações de empatia vistas pelos usuários? E o que se espera no momento pós-pandemia, 
 buscando saber dos usuários se haverá um novo comportamento a nível coletivo e individual relacionado aos sentimentos e ações humanas.
ATIVIDADES DA BANDA:Realizado no Mês de novembro um total de 6 lives.
Atendimento Social 
A secretaria realiza diariamente contato com os usúarios,  onde as demandas especificas  são repassadas  ao Serviço Social da Instituição,e para a equipe 
pedagógica onde foram atendidas: 
  -  25 famílias com situação financeira precária
 -  54 Atendimentos sociais individuais  com responsáveis, 3  visitas domiciliares ( realizado as visitas com os equipamentos de proteçao individual de 
acordo com a( 0.M S), 21 atendimento presenciais para usuários.
Realizado no mês  de novembro acompanhamento semanal, através do Projeto Maternagem, onde é realizado com um grupo de 7 mães, com duraçaõ de 
meia hora cada encontro,  
Dos 138 usuarios, conseguimos contato com 138 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo aplicativo whatsapp.
Foi realizado no mês de Novembro  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.
Estamos atendendo diariamente um total de 25 familias, 114 marmitas e  mensalmente um total de  2250 marmitas, 192 pães, 130 mascaras que são 
produzidos na  Guarda mirim Central, 
24 garrafas de sabão liquido, 25 sacolas de pessêgo.

10     Instituto Educacional Duque de Caxias Atividades coletivas suspensas.



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 06 a 

17 anos -  Guarda Mirim

No mês de Novembro , o objetivo do SCFV foi promover aos usuários situações em que se desenvolvam a superação de dificuldades através dos jogos e 
brincadeiras. 
Foram propostas 8 oficinas, dando assim liberdade de escolha para fazerem quais atividades desejarem. 
Oficina 1: Jogo de copos com percepção de rítmos
Oficina 2: Bilboquê
Oficina 3: Desafio do sopro e controle da respiração
Oficina 4: Lives interativas
Como no mês de Novembro acontecia todo ano o aniversário do SR. Barros , fundador da Instituição, esse ano os usuários do Curso de Guarda Mirim On 
line fizeram uma participação especial na live e contaram um pouco sobre o que 
foi abordado no curso de GM e a história de vida do SR. Barros em comemoração a esse dia especial.
Outro tema abordado foi a reciclagem explicando sobre a conscientização e descarte correto do lixo. 
Oficina 5: Civismo 
Oficina 6: Canto coral
Oficina 7: Educação ambiental
Oficina 8:Análise Profisisonal
Todas as oficinas descritas acima foi disponibilizado um video nos grupos de whatsapp dos usuários e seus responsáveis onde era ensinado a forma de 
realizar as oficinas. 
Os usuários que não tinham acesso a rede social nossa secretaria realizou ligações a fim de agendar uma data para retirada do kit das atividades . Vale 
ressaltar que todo o kit foi higienizado e embalado conforme o protocolo de segurança exigido. Desse modo, foram 
entregues 19 kits de atividades aos nossos usuários e agendado um dia para dar o feedback da atividade pelo telefone com nossos educadores. 
No total , foi contabilizado no mês de novembro em nosso SCFV 68 análises profissionais, 8 participações no projeto de educação ambiental, 42 
participações no curso de GM , 16 participações nas oficinas de canto coral, 21 contatos pedagógicos, 19 entregas de kits,
112 participações nas lives interativas, 413 atividades entregues, e 123 contatos através de ligação telefônica e whatsapp com nossa secretaria e equipe 
de educadores.
No Serviço Social , demos continuidade no Projeto de Segurança Alimentar onde distribuímos 2.041 marmitas ,223 pães, 18 cestas básicas,15 pacotes de 
fubá, 16 sacolas de pêssegos com aproximadamente 7 kilos cada uma,
O Serviço Social quantificou  75 atendimentos , sendo estes, 12 inclusão ao serviço, 1 visita domiciliar,tomando todas as medidas de proteção exigidas 
pelo protocolo COVID dando segurança tanto ao usuário como para a técnica,

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 230 usuários. 
foram concedidas 13 cestas básicas, após atendimento com a Assitente Socila.
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: Capoeira 1x na semana, Violão 1x na semana (os usuários tem acesso aos violões da OSC para praticarem em casa, assim como a apostila) Casa do Menor Ir. Cavanis

17 anos 
 Oficinas: 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 
Contato com os usuários através das redes sociais Facebook,   WhatsApp, Ligações telefonicas para acompanhamento familiar. 

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

Serviço de acolhimento em funcionamento.                                                                                                                                                                                                                              
Realização de atividades escolares; participação das atividades remotas do SCFV; atividades de recreação, esportiva e lazer; Oficina Remota com NEDJI 
sobre o tema a Importância do Estudo para nossa Vida; Roda de Conversa sobre  tipos de violência;  Projeto Horta Pedagógica; Oficina caça palavras, 
sessão cinema mantendo o distanciamento social, Orientações sobre os casos da Pandemia do virus COVID-19, videochamada para familiares.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 06 a 

17 anos
Atividades coletivas suspensas.

13     Associação Reviver de Assistência ao 
Portador do Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 06 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
"rodas" de conversa em grupos do whats app
disponibilização de vídeos e informações referentes ao novembro azul
encaminhamentos para a rede sócioassistencial

12     Escola Profissional Piamartina- Instituto 
João XXIII



14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 06 a 
17 anos

Atividades coletivas suspensas.

"Formação social /pedagógica para colaboradores: 
Neste mês os estudos e debates ocorreram sobre duas temáticas: O uso consciente das redes sociais e as diversas formas de violências contra crianças e adolescentes. 
Foi passado dois filmes e realizado trabalho em grupo para levantamento dos principais pontos e depois foi realizado uma roda de conversa, onde foi destaque os casos 
que já aconteceram com alguns de nossos usuários. O Filme “O dilema das redes” e o Filme “Preciosa”. Além destas temáticas surgiram como eixos de debate as 
seguintes questões: ECA- direitos e deveres de crianças e adolescentes; formação humanitária para o educador social; Criar e nutrir vínculos de qualidade, 
sustentabilidade e consciência ambiental. Sentido de pertença do educador. Através da rede social Facebook da Casa do Piá, foi apresentado e abordado as seguintes 
temáticas: no eixo de convivência social foi  destacado a campanha Novembro Azul, voltados aos responsáveis que acessam nossa página. Vídeos sobre a Consciência 
Negra, produzida pela equipe de educadores da casa, a qual põe em evidencia alguns dos exemplos de destaque mundial, foi realizado também um vídeo que desperta 
o debate sobre a identidade racial, vídeo intitulado “ qual cor de lápis é minha pele”, que de um modo lúdico reforça a autoestima da criança e adolescente a partir da 
valorização de seus antepassados, de sua cultura e de sua cor.
A equipe técnica e de educadores têm horários de planejamento, gravação e edição dos vídeos postados aos usuários. Amon guias: interação virtual com usuários 
através de sporte ( que conta com a participação dos usuários que conseguem interagir com nossos educadores virtualmente). Reforçando assim os vínculos usuário – 
educador, e valorizando a ludicidade. A entidade encontra-se diariamente aberta para atendimento presencial, existe também o plantão casa do Piá, através do 
whatsApp da casa que fica com a assistente social, que conforme as necessidades apresentadas pelos responsáveis, foram realizados os encaminhamentos e feitas as 
devidas orientações. Há atendimento através de ligações telefônicas e foram agendados  2 atendimentos presenciais. 

15 Programa Social Transformando Gerações
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 06 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 Novembro/2020.
Durante o mês de de novembro 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:  02/11: Cidadania e Eleições Municipais 
DATA:  06/11: Live - Brincadeira: “Quem sou eu”. 
DATA:  10/11:  Novas regras para as eleições de 2020
DATA:  12/11:  Guirlanda de Natal
DATA:  13/11:  Jogo dos 7 erros
DATA:  17/11: Chamada para as crianças
DATA:  19/11: Enfeites para a árvore e Natal
DATA:  20/11: Dia da Consciência Negra
DATA:  23/11: Alfajor para o Natal
DATA:  25/11:  Oficina de Judô
A entidade econtra-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;
Foram realizadas entregas de cestas básicas para algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, Kit de limpeza e proteção pessoal e kit de higiene pessoal.Foram realizadas entregas de cestas básicas para algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, Kit de limpeza e proteção pessoal e kit de higiene pessoal.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 06 a 

17 anos
Atividades coletivas suspensas.

Devido à permanência da suspensão das atividades presenciais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, seguimos com as atividades e 
atendimentos de modo remoto. A Instituição segue aberta em horário integral funcionando normalmente. Os funcionários seguem com jornada de trabalho 
reduzida, porém em escala para não prejudicar o atendimento.
Os serviços burocráticos e administrativos permanecem, bem como o acompanhamento das famílias. Os Educadores Sociais estão auxiliando no 
atendimento das meninas da Casa Lar, já que com a suspensão das atividades escolares e no Serviço de Convivência, permanecem o dia todo na Casa. 
Além disso, estão realizando as atividades escolares online e trabalhos  necessitando de auxílio.
 Apesar de uma diminuição gradativa do recebimento de doações, neste mês de novembro conseguimos auxiliar 12 famílias com cestas de alimentos e 
materiais de higiene e limpeza. Para concretização destas ações realizamos:
- 11 Visitas domiciliares para a entrega das cestas de alimentos e materiais de higiene e limpeza, tendo em vista que se trata de um kit grande e 
diversificado, e que muitas famílias não possuem condições de vir buscar;
- 09 atendimentos presenciais na Instituição para entrega de doações e acompanhamento familiar;
- Conversamos com 06 famílias por mensagens de whatsapp, sendo que com algumas por mais de uma vez;
- Realizamos uma ligação telefônica para a entrega de alimentos.
Além dos alimentos inseridos na cesta básica, realizamos a doação de 24 quilos de batata, 24 dúzias de ovos e 10 pães caseiros.
Realizamos um encaminhamento de um usuário para atendimento odontológico na ABO, devido à delicadeza da situação acompanhamos a família.16 Associação de Promoção à Menina - APAM



Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
Serviço de acolhimento em funcionamento.

Continuamos seguindo todas as orientações em relação a pandemia, estamos fazendo uso do alcool em gel, uso de máscaras, limpeza
dos calçados, distanciamento nos cômodos da casa, limpeza intensiva da casa e mantendo bem arejada, uso individiual dos utensílios (prato, talheres e copos. Neste 
mês uma funcionária testou positivo para covid-19, foi afastada com atestado médico, algumas meninas apresentaram sintomas leves de gripe, consultaram e ficaram 
em isolamento para a realização do teste covid-19. A rotina das meninas foi realizada com atividades lúdicas e recreativas durante o período da manhã e a tarde foi 
focada para os estudos, algumas meninas realizaram atividades escolares, através do Aplicativo "Aula Paraná"  ou com atividades impressas que pegamos nos colégios. 
Contatos telefônicos nos colégios para verificar a situação escolar das meninas; Duas meninas consultaram no CAPSi; uma foi atendida no CREAS; uma consultou com 
Psiquiatra particular; Atendimento de 02 famílias da Casa Lar; três encaminhamentos ao CREAS; Os contatos das meninas com seus familiares estão ocorrendo através 
de ligações telefônicas, com acompanhamento das Técnicas;  As meninas também são atendidas pela Psicóloga da APAM e participaram de atividades em grupo com a 
estagiária de Psicologia; Elaboração de retatórios;  Acesso ao Projudi; Contato com a rede de atendimento; Informação semanal a FASPG sobre a situação do 
coronavírus; frequência mensal; Digitação do Censo SUAS on line; Dia 04/11/2020 as meninas da Casa Lar participaram da Live do NEDIJ em parceria com a Vara da 
Infância; 11/11/2020 Reunião virtual CMDCA; 17/11/2020 Audiência Concentrada virtual da Vara da Infância e Juventude; 20/11/2020 Reunião Virtual com a Gestão da 
FASPG.

17 Associação Beneficente Lua Nova
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 07 a 
17 anos

Atividades coletivas suspensas.

No mês de Novembro, as atividades do SCFV presenciais permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. 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 permaneceram. Os colaboradores seguiram na 
organização das confecções de máscaras de tecido para entrega gratuita em nossas Ações Laços do Bem para a comunidade, e nas produções e venda de produtos 
como pães caseiros, pastéis, bolo, coxinha, 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.
Todos os atendimentos foram realizados de forma segura, com a constante higienização dos indivíduos e dos locais de acesso, e os alimentos embalados corretamente, 
seguindo e respeitando as boas práticas de manipulação  e as normas da OMS. As atividades do SCFV permaneceram suspensas de forma presencial, porém, as 
orientadoras desenvolvem o fortalecimento dos vínculos dos usuários, por meio de atividades e brincadeiras lúdicas, sendo elas: Desafio Equilibrio, Atenção e 
Coordenação, Desafio Teste Vocacional, Curiosidades Profissões: Jogador(a) de Futebol, Desafio Profissão, Curiosidades Proclamação da República, Desafio Currículo, 
Desafio Dia da Bandeira, Desafio Salto e Equilíbrio
Curiosidades Programa Jovem Aprendiz, Desafio do Stop, Curiosidade “O que faz uma costureira?”. As 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 acessíveis, podendo sempre se adaptar. Durante os atendimentos  com as famílias, nota-se o crescimento nas 
dificuldades em que encontram nas situações financeiras e familiares. A preocupação em precisar trabalhar, e não ter onde deixar os filhos, os quais são usuários da 
instituição, bem como na dificuldade na manutenção básica familiar mensal. Procuramos manter sempre o vínculo instituição e usuário/família da melhor forma 
possível, garantindo o acesso e o direito dos mesmos. 

Contato telefonico semanal as lideranças dos CECON's (Borato, Cará-Cará, Santa Paula e Santa Luzia), priorizando a manutenção dos vínculos, 4 ligações por semana.

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 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
No dia 5/11/2020 foi realizada visita domiciliar para entrega das Lembrancinhas do Dia Internacional da Pessoa Idosa - CECON Santa Paula
Atedimento remoto - com legações e contato via whatsapp
Encainhamento de dois usuários do Cecon Borato para o CRAS Santa Luzia - inserção PAIF
Relização de visita domiciliar e visita territorial
Reunião com equipe da AAPI 
Reunião com equipe com a FASPG - Proteção Social Básica e Gestão do SUAS
Contato e articulação com Saúde e Zoonoses 

18 Associação de Amigos da Pessoa Idosa



19 Serviço de Obras Sociais - SOS 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

Atividades coletivas suspensas.

No mês de  novembro trabalhamos os eixos estruturantes do SCFV na organização, planejamento e oferta  do serviço. Observamos que no decorrer do desenvolvimento 
das atividades utilizando os meios remotos e tecnológicos (contato telefônico, grupo de whatsApp) os idosos dos CECONS demonstraram alegria e empatia na 
participação.
Buscamos através da escuta qualificada trabalhar temas do processo de envelhecimento ativo e com qualidade de vida. Orientamos sobre acesso aos direitos e serviços 
socioassistenciais e setoriais, 
Assim sendo estruturamos e executamos as ações do mês desta forma: 
1. Reunião de equipe para planejamento de atividades: traçamos estratégias a serem executadas no mês de dezembro. Pesquisando e organizando material para 
confeccionar uma lembrancinha de Natal (Foto em anexo) e cartão de boas festas. Buscamos com essa atividade fortalecimento de vínculos e pertencimento ao grupo.
2. Contato telefônico  para 25 pessoas idosas com ênfase na escuta humanizada: estamos presentes na vida destes idosos que neste momento de Pandemia encontram-
se em muitos momentos  fragilizados. Buscamos fortelecer no contato telefônico a rede de apoio dando suporte as necessidades que se apresentam;
3. Contato telefônico para os aniversariantes do mês: buscamos valorizar as pessoas idosas neste dia tão especial fazendo se sentir amada, amparada e importante por 
fazer parte de um grupo;
4. Contato telefônico para os Líderes dos três CECONS:  orientações diversas;
5. Visita domiciliar para os líderes dos CECONS Irmã Gaudia Kuschka (Parque Tarobá) e Santa Rita de Cássia (Bairro Ronda): para informes gerais. 
6.  Foram realizadas 19 visitas domiciliares para Idosos dos CECONS: este instrumental foi utilizada para orientações quanto ao Novembro Azul, mês dedicado aos 
cuidados com a saúde dos Homens. Contatamos a Fundação Municipal de Saúde que nos orientou para esta atividade. 
7. Realizamos visita Institucional aos CRAS Jardim Paraíso (área de abrangência do CECON Irmã Gaudia Kuschka) e Vila XV (área de abrangência do CECON Vila XV): na 
ocasião entregamos formulário  preenchido com as pessoas atendidas com documento  comprobatório de identificação do público prioritário para atendimento no 
SCFV.;    
8. Realizamos atividades para 30 idosos nos Grupo se WhatsApp: encaminhamento de Folder da Rede Femina de combate ao Câncer informando sobre as ações do 
Novembro Azul; vídeo atividade física disponibilizado pela FASPG, coom exercícios para a terceira idade; informes gerais no grupo.
9. Organização de tabelas, documentos e planilhas;
10.  Contato telefônico para articular a rede sócio assistencial para atendimento a pessoas idosas dos CECONS: Unidade de Saúde Roberto de Jesus Portela (Bairro 
Ronda) e Ottoniel Pimentel dos Santos (Vila Cipa);  CRAS Cara Cara e Vila XV; CREAS I; Núcleo de Práticas Jurídicas; Setor Órtese e Prótese. 
11. Reunião ON LINE com o Departamento de Gestão do SUAS-DGSUAS, envolvendo o Serviço de Obras Sociais, Associação de Amigos para Pessoa Idosa e Renascer para 
apresentação as atividades realizadas aos CECONs durante o ano.
12. Reuniâo ON LINE 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 Renascer para orientações relacionadas ao preenchimento do RMA de janeiro a dezembro e anual.
13. Participação como ouvinte/espectadora ON LINE da  VII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema "Os desafios de Envelhecer no século XXI e o 
Papel das Políticas Públicas".

20
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 e atendimentos individuais com a psicóloga. As assistidas estão produzindo artesanato (terços, pulseiras e colares) para 
serem vendidos . As assistidas que frequentam a escola (ASSARTE, APAE e RECANTO MARIA DOLORES) realizaram as últimas atividades escolares do 
ano letivo. Algumas assistidas auxiliaram a enfeitar a casa para o Natal. 
Foi realizada uma reunião com as assistidas para discutir as demandas para o final de ano (compras de roupas, acessórios)

Residência Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência – Casa 1

Residência Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência – Casa 2

22 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.

Atividade do Cotidiano: Trabalho com Figuras e recorte de jornais e revistas, ginastica, Musica, artesanato, croche, pinturas, desenhos, filmes
Atividades Externas: Aula de dança no Ginasio do Deficiente e atividades encaminhadas pelo Centro dia
Evento do Mês:Aniversário, gravação de videos para o Natal, e Apresentação de Dança online

21 Associação Pontagrossense de Emancipação 
para Deficientes Físicos  - APEDEF

Serviço de acolhimento em funcionamento.



23 Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI
Serviço de acolhimento em funcionamento

No mês de Novembro as rotinas de cuidado com a pandemia do Coronavírus continuaram.  As visitas, o voluntariado, os passeios, viagens, saída das idosas continuaram 
suspensas neste período.  
Os profissionais continuaram recebendo várias instruções sobre o enfrentamento a pandemia. Sempre que necessário, a assistente social disponibiliza documentos, 
normativas e orientações a fim de capacitá-los sempre. 
Todos os dias a equipe passa por uma triagem onde é verificada a temperatura corporal e a troca de roupa pelo uniforme também é realizada dentro da Instituição.  
Neste mês houve doações de produtos de higiene, limpeza e alimentos. A rotina mudou totalmente e a coordenação está trabalhando arduamente para manter a 
proteção dos funcionários e das idosas aqui institucionalizadas. 
A assistente social vem mobilizando a interação entre as idosas aqui institucionalizadas e seus familiares/amigos, disponibilizando a oportunidade de conversas de 
telefone e/ou vídeochamadas. 
Seguimos com todas as orientações da OMS, elaborando projetos, parcerias e realizando atividades diferenciadas para que as idosas sintam-se acolhidas e tenham 
todos os seus direitos garantidos dentro desta Instituição. 
No dia 20/11 o Presidente e a Assistente Social participaram de uma reunião na APAE com as candidatas a prefeitas de Ponta Grossa. O objetivo da reunião foi 
apresentar propostas para a área da Assistência Social. 
Ainda no mês de novembro a assistente social reuniu currículos para contratação da Enfermeira e agendamos algumas entrevistas. O recurso do projeto da Pandemia 
ainda não foi disponibilizado pela Fundação de Assistência Social

24 Francisclara Resgate da Família e da Criança
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de acolhimento em funcionamento.                                                                                                                                                                                                              
Atividade Remota do NEDDJI com adolescentes
Encontro remoto com padrinhos afetivos

25 SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI
Serviço de acolhimento em funcionamento.

26 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.
13/11 - Festa a Fantasia dos Idosos 
Organização para Festa Mexicana 
Solicitado ao CRAS BPC para o Senhor Estanislau Correia Leite 
Organização para as ações do Natal
Ações do Novembro Azul com  os Idosos, realização do exame PSA
27/11 Festa Mexicana 
Ações do Novembro Azul com  os Idosos, realização do exame PSA
27/11 Festa Mexicana 

27 Núcleo Promocional Pequeno Anjo
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de acolhimento em funcionamento. Execução do projeto "Respeito não tem cor, tem Consciência, atividades lúdicas, recreativas e de lazer, apoio as atividades escolares, manutenção da horta.

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

População em Situação de Rua
Serviço de acolhimento em funcionamento.

Seguindo Plano de Contigência por conta do Novo Corona Vírus, saídas ainda restritas (saídas programadas com horários para retornar ), sem visitação e atividades em 
grupo.

                         = 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.



Nº Entidade Serviço Met Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média %

Centro dia PCD 80 18 66 70 67 69 67 68 70 70 63 78%

 Lar Institucional Guilherme Cavina 21 21 21 19 20 21 21 21 20 21 0 20 19 89%

2        

 
Associação dos Deficientes Físicos de 

Ponta Grossa  - ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 104 103 102 101 100 101 91 83%

3        

 
Associação de Proteção aos Autistas  - 

APROAUT
Centro dia PCD 80 57 59 83 80 85 83 82 82 81 77 96%

4        

 
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 0 25 50 38 56 56 56 57 57 44 80%

5        

 
Acap. Geny de Jesus Souza Ribas Centro dia PCD 80 86 79 78 77 82 83 84 85 84 82 103%

6        

 
Associação de Pais e Amigos do 

deficiente Visual - APADEVI
Centro dia PCD 55 28 33 39 50 49 55 55 56 57 47 85%

7        

 

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD 60 13 42 40 53 53 53 53 53 54 46 77%

República para Adultos 10 9 9 10 10 8 10 9 11 8 8 8 9 91%

RELATÓRIO ANUAL 2020
1        

 
Associação Artesanal do Excepcional 

de Ponta Grossa

8
10 9 9 10 10 8 10 9 11 8 8 8 9 91%

República para Jovens 6 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 45%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 61 61 60 63 65 64 64 63 126%

9        

 
Grupo Renascer de Apoio aos 

Homossexuais
Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - idosos 90 0 0 0 37 40 41 38 48 48 28 31%

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 87 157 243 245 242 230 190 106%

273

8        

 
Associação Ministério Melhor Viver

10    

 
Instituto Educacional Duque de 

Caxias 87%320 323 325 339 278316 319 183315 52



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

anos
30 20 15 15 12 12 12 13 13 14 14 18 14 48%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 80 10 100 176 166 183 184 187 180 0 132 165%

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 55 69 47 73%

14    

 
ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 115 16 124 127 95 129 130 131 133 132 113 98%

16    

 
Programa Social Transformando 

Gerações
Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - 07 a 17 anos 120 60 85 94 75 88 81 102 100 102 87 73%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 95 23 68 85 47 73 46 38 30 34 49 52%

Serviço de Acolhimento Institucional 8 8 6 10 7 5 3 4 4 9 9 9 7 84%

12    

 
Escola Profissional Piamartina- 

Instituto João XXIII

15    

 
Jovens com uma Missão 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 19 29%65

17    

 
Associação de Promoção à Menina - 

APAM

13 30 32 0

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 8 8 6 10 7 5 3 4 4 9 9 9 7 84%

18    

 
Associação Beneficente Lua Nova

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 65 0 51 65 66 64 66 66 68 68 57 88%

Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio - Idosos 60 49 64 39 21 24 46 61 59 63 63 59 50 83%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 120 0 0 0 75 19 17 21 84 46 29 24%

20    

 
Serviço de Obras Sociais- SOS

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 90 0 0 0 6 81 51 58 94 55 38 43%

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 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 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 9 9 90%

23    

 
Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 105 101 101 101 99 ### 100 100 99 99 91 92 98 94%

24    

 
Colméia Espírita Cristã Abegail

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 29 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 4 9 13 16 8 11 64%

26    

 
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 40 40 40 39 38 36 37 37 36 33 32 37 92%

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 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 12 15 19 62%

29    
Vila Vicentina - Casa da Acolhida*

Casa de Passagem para População em 50 96 147 152 67 72 87 109 98 84 50 89 96 191%

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 87 109 98 84 50 89 96 191%

LEGENDAS:                         Termo de Colaboração rescindido a partir de 30/06/2020.   

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

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. 



SCFV- Criança e Adolescente 1035 913
SCFV- Idoso 300 149

Centro- Dia 520 504
PSB- Domicílio 60 59

Acolhimento- Criança e Adolescente 85 50
Residência Inclusiva 51 48

Acolhimento- Adultos e Famílias 116 163
ILPI 205 183

SCFV- Criança e 
Adolescente

SCFV- Idoso Centro- Dia PSB- Domicílio
Acolhimento-

Criança e 
Adolescente

Residência 
Inclusiva

Acolhimento-
Adultos e 
Famílias

ILPI

Metas 1035 300 520 60 85 51 116 205

Atendimentos 913 149 504 59 50 48 163 183

0

200

400

600

800

1000

1200

Metas atendidas por serviço- NOVEMBRO-2020

Metas

Total de Metas alcançadas - NOVEMBRO 2020

1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400

Metas

Atendidos 

Metas Atendidos 
Série1 2372 2069

Série1


