
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 51 50 35 9 5 51 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 51 50 35 9 5 51 13 2 3

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$            R$ 74.517,98 274 328 35 0 19 311 319 140 2
Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$            R$ 40.607,56 244 244 0 0 0 174 240 92 5
Instituto João XXXIII 80 22.400,00R$            R$ 18.901,77 198 179 0 0 2 27 174 101 0

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

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$            R$ 27.994,71 131 131 0 0 3 44 127 33 0
Transformando Gerações 120 33.600,00R$            R$ 29.022,50 105 105
Apam 95 26.600,00R$            R$ 18.400,00 114 114 0 0 6 19 113 29 1
Associação Lua Nova 65 18.200,00R$            R$ 15.753,07 68 66 0 0 0 68 57 32 0

1035 289.800,00R$         240.302,59R$         1199 1232 35 0 30 647 1072 445 8

Grupo Renascer 90 10.800,00R$            R$ 9.797,83 48 48 0 42 0

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 14.400,00R$            R$ 12.565,31 120 108
Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$            R$ 8.575,24 80 77 0 0 1 4

300 36.000,00R$           30.938,38R$           248 233 0 42 1 0 4 0 0

ASSARTE 80 36.640,00R$            R$ 32.203,24 75 70 5 0 0 75 66 2 58

ADFPG 110 50.380,00R$            R$ 40.014,53 100 100 1 9 0 73 87 0 62
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DEZEMBRO 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 55 55 3 0 0 57 57 13 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 56 56 0 55
APACD 60 37.800,00R$            R$ 29.977,98 54 54 0 6 0 54 51 3 51

520 248.480,00R$         211.813,63R$         506 500 32 15 0 479 420 36 332
Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$            50.400,00R$            20 20 0 1 0 20 19 0 18

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$            16 16 0 4 1 16 10 0 11

51 169.500,00R$         169.500,00R$         46 46 0 5 1 46 39 0 37

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$            34.000,00R$            6 6 0 11 4 6 4 4 0
Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$            60.000,00R$            9 9 0 21 2 9 6 6 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$            60.000,00R$            12 12 0 18 3 12 10 5 0
APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$            16.000,00R$            7 7 0 1 0 7 7 0 0

85 170.000,00R$         170.000,00R$         34 34 0 51 9 34 27 15 0

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

Melhor Viver - República Jovens 6 2 2 0 4 0 2 2 0 0
Melhor Viver - Abrigo 50 63 63 0 0 16 63 63 0 2
Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$            R$ 44.500,00 81 81 0 61 81 35 35 2
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116 102.150,00R$         102.150,00R$         154 154 0 6 77 154 108 35 4
Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$         189.000,00R$         96 94 0 9 1 96 94 5 52
Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$            54.000,00R$            29 29
Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$            72.000,00R$            34 34 0 0 34 8
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$         189 187 0 9 1 160 124 6 75

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 2427 2436 102 137 124 1571 1807 539 459
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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 referido mês seguimos com o Plano de trabalho elaborado com as adequações realizadas em virtude da Pandemia do COVID 19. Durante o mês de dezembro, realizamos atividades alusivas ao 
Natal. Nas atividades criativas, de artesanato e ocupacionais as cuidadoras passaram orientações e  aulas em vídeo de decorações natalinas com materiais de baixo custo e que provalvelmente a grande 
maioria tem em casa, como, papel colorido ou de presente,cola, tinta guache, rolinhos de papel higiênico, enfeites usados de natal, isopor, lantejoula, e até mesmo porque ao longo do ano fomos 
entregando esses materiais para que eles pudesem utilizar quando passávamos as atividades de forma remota. Propusemos um pequeno concurso entre eles, para que pudessem falar e expressar qual 
era o verdadeiro sentido do Natal para eles e suas familias. Foi muito interessante as respos e desenhos que eles enviaram. Na parte cultural, as cuidadoras realizaram uma série de contação de histórias, 
mas dessa vez histórias bíblicas, do nascimento e vida de Jesus. Os personagens foram representados de forma lúdica através de bonecos e fantoches. E como eles gostaram. Muitos familiares 
participaram também dando um retorno muito positivo às nossas propostas de atividades de interação e participação. 
     Além das atividades remotas, também realizamos:
* 90 visitas domiciliares. Nas visitas que foram realizadas, além de entregarmos a cesta básica recebida da FASPG, tambem entregamos uma CESTA DE NATAL.  Realizamos uma grande campanha entre 
colaboradores, voluntários e comunidade em geral arrecadando itens natalinos para compor a cesta. Conseguimos montar 120 cestas que foram entregues às familias atendidas pela ASSARTE. Cada 
cesta tinha 15 itens como panetone, refrigerantes, biscoitos recheados, pêssego em calda, cremes de leite, leite  consensado, bolo e outras alimentos para deixar essa época de natal mais apetitosa.
* 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 98 atendimentos remotos: por vídeo chamada, ligações telefônicas ou whats up e realizou 42 atendimentos presenciais. 
* Além das visitas realizadas para entrega dos materiais, o Serviço Social esteve em contato constante com os usuários, através de ligações telefônicas, mensagens e vídeos explicativos. Informações e 
orientações sobre o auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas que recebemos de doação à alguns usuários mais vulnerabilizados. 
* IMPORTANTE: Para uma melhor adesão e melhor resultado das atividades remotas e no grupo de whats up, montamos um cronograma para que os usuários e seus familiares possam se organizar e 
participarem das ações propostas, conforme cronograma abaixo:
2ª feira: Mensagem gravada através de vídeo pelo Psicólogo, abordando temas como auto estima, cuidado, convivência, respeito, força de vontade. Os vídeos são gravados e posteriormente é enviado um 
vídeo ilustrativo em desenho tendo em vista a dificuldade de compreensão de muitos usuários.
3ª feira: Vídeo gravado pela Terapeuta Ocupacional abordando hábitos de higiene e cuidado pessoal. Cada semana é passado um “desafio” que os mesmos podem executar sozinhos ou com o seu 
familiar/cuidador. Os usuários enviam fotos e vídeos mostrando o que conseguiram realizar.
4ª feira: Atividades repassadas pelas cuidadoras: artesanato, desenhos, pintura, atividades lúdicas, histórias contadas em capítulos (criação de roteiro e cenário montado na sede do Centro Dia), teatro de 
fantoches (Priscila e Joca).
5ª feira: Atividades de vida autônoma, orientações e supervisão realizadas pela Terapeuta Ocupacional através de vídeo, como forma de contribuir na independência e autonomia dos usuários, respeitando 
sempre suas habilidades/limitações.
6ª feira: Vídeo gravado pela Assistente Social com uma retrospectiva da semana, recados e orientações gerais como por exemplo: sobre o atendimento médico na instituição, agendamento das visitas, 
distribuições e resgate do kit entregue, renovação dos cartões de transporte, orientações sobre auxílio emergencial, importância da manutenção do isolamento e distanciamento social.
OFICINAS REALIZADAS: 
 Atendimento com Assistente Social, Atendimento com o psicólogo,  Relaxamento,  Atividade de pintura,  Atividades de auto cuidado e higiene ,  Atividade lúdica, Atendimento familiar,  Atividades de vida 
autônoma ,  Artesanato (decoração natalina),  Atividade de culinária , Atividade de orientação para estimulação, manutenção da coordenação motora fina e concentração,  Oficina de orientação sobre 
cuidados com a higiene íntima.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1        
 

Associação Artesanal do 
Excepcional de Ponta Grossa

cuidados com a higiene íntima.

 Lar Institucional 
Guilherme Cavina

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.

Terapia Ocupacioanal:
Oficina Criativa com a temática Natal; Oficina de Música , com objetivo de trabalhar a capacidade da memória auditiva e acústica (toda sexta);Férias.
Psicologia:
Oficina de desenho e pintura sobre o Natal;Reunião interdisciplinar Assistente social, Psicólogo e Psiquiatra (quinzenalmente); Observação de residentes; Caminhada ao arredor da entidade com o 
propósito de redução da ansiedade.
IntEração dinâmica com residentes.
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Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG
Centro dia PCD e idosos

Atividades 
coletivas 

suspensas.

Realização de contatos telefônicos para acompanhamento dos usuários, orientações e encaminhamentos necessários.
Acompanhamento diário pelas redes sociais (face, whats) por toda a equipe da assistência social, com atividades à distância,( jogos online, reflexões, atividades para o desenvolvimento da autonomia) 
realização de vídeos com receitas culinárias, plantio de plantas, interações familiares (a importância da família e fortalecimento de vínculo), pinturas, artesanatos, crochês, entre outros
triagens em relação às necessidades apresentadas, mensagens e textos reflexivos sobre as datas comemorativas do mês de Dezembro.
 Reunião com equipe técnica: 03
Serviços de caráter administrativo, estudos de caso, relatórios, pareceres, atendimentos socioassistenciais.
Atividades executadas em suporte ao Município:
Disponibilidade do transporte kombi com motorista para equipe do CREAS I: todas as terças e quartas 
Auxílio e/ou suporte de um funcionário da assistencia social para o CREAS I, um funcionário em suporte para o CREAS II e um funcionário em suporte para o CENTRO POP.
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Associação de Proteção aos 
Autistas  - APROAUT

Centro dia PCD
Atividades 
coletivas 

suspensas.

A equipe manteve o atEndimento com 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.); orientações para aquisição do RG dos usuários com identificação do TEA; 
articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios. Foram feitos contatos com todos os usuários informando sobre as questões sanitárias relacionadas à Covid 19 e ao 
aditivo da FASPG. Escuta e 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). Realizamos a  "REMATRÍCULA" no serviço socioassitencial, para fortalecimento de vínculos da equipe com a família e atualização de dados 
cadastrais. Entrega de álbum com fotos dos usuários nas atividades do CENTRO DIA,  e cartão com mensagens, ambos de forma artesanal, pelos cuidadores e técnicos. Os técnicos promoveram  apoio às 
famílias, realizando os encaminhamentos e orientações necessários a cada caso e informes no grupo do Whatsapp do CENTRO DIA. A equipe fez a organização dos prontuários, do PIA e atualização de 
dados com as famílias. 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. 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, 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. Devido a surtos recorrentes de alguns usuários,  os técnicos iniciaram a confecção e entrega de painéis de rotina para AVDS (atividades da vida diária e da vida 
prática), a fim de reorientar as ações no lar, para minimizar surtos.  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, 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 24 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 (AGUARDANDO EFETIVAÇÃO). 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). Discussão de casos entre os técnicos do CENTRO DIA para os encaminhamentos necessários. Visitas domiciliares para acompanhamento de 
casos de maior vulnerabilidade. Entrega das cestas básicas às famílias dos usuários (80 cestas - FASPG), com álbum de fotos e material de apoio para uso no lar.
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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 dezembro 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 próximo ano 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. 

suspensas. 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 entregues 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.
Durante o mês de dezembro foram entregues as cestas básicas e de higiene vindas da FASPG a todos os usuários mediante relação com assinatura do responsável.
Houve ainda a visita do Assistente Social do Centro dia para entregar a cada um o presente de Natal e a cesta doada pela APAE.
Contato telefonico com os responsáveis pelos usuários para verificar a situação familiar aos que apresentam problemas de relacionamento familiar e estrutura familiar.
Contato telefonico para verificar motivo evasão do grupo por parte de alguns dos usuários.
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Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD
Atividades 
coletivas 

suspensas.

As atividades executadas durante o mês de Dezembro 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;
·         Recebimento de alimentos e produtos de higiene pela FASPG para entregar as famílias do Centro Dia.
·         Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude;
·         Atividades desenvolvidas:
- Jogo de lógica com figuras e formas geométricas ;
- Jogos visando a atividades ocupacionais;
- Kit autocuidado e higiene, escovação dos dentes, higienização das mães, banho, corte de unha e cabelo;
       - Atividade onde irão confeccionar Tags de natal para pendurar em suas árvores;
- Publicação de vídeo “FELIZ ANO NOVO”: 
          - Cubo Mágico: O jogo busca desenvolver a interpretação; incentivar o interesse e a iniciativa; melhorar o raciocínio lógico; potencializar a concentração e a coordenação motora fina;
          - Vídeo com exercícios de Fisioterapia, para serem realizados em casa com a família;
          - Jogo de Damas. “Damas no céu”.
·         Encaminhamento para o CRAS: 21
·         Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica aos cuidadores/familiares do Centro Dia: 125
·         Orientações Gerais: 125
·         Levantamento de dados, relatórios técnicos, e-mails: 24
·         Visita domiciliar: 52
·         Atendimentos presenciais de emergência na instituição: 34
·         Fornecimento de itens de higiene e alimentação na residência e/ou na instituição: 80
·         Atendimentos psicológicos/sociais: 83
·         Total de procedimentos/ atendimentos realizados pela equipe técnica na ACAp aos usuários/ familiares do Centro Dia no mês de Dezembro/2020: 544
A ACAp vem trabalhando diariamente dentro das determinações legais de saúde e segurança para os usuários e profissionais, dando continuidade no serviço socioassistencial realizado pela mesma, que 
representa um compromisso social muito grande com a população a qual atende. Sendo assim, além das atividades realizadas a essa comunidade, nos colocamos a disposição para auxiliar o município e 
as demais situações que forem necessárias para atingir o público da assistência social, sendo indispensável a manutenção da instituição no período da pandemia da COVID-19.

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;
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Associação de Pais e Amigos do 
deficiente Visual - APADEVI

Centro dia PCD
Atividades 
coletivas 

suspensas.

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.
Entrega de Cestas Básica - Repassadas Pela FASPG.
Realização de relatórios de progresso dos atendimentos.
Visitas domiciliares.
Atendimento remoto de situações diversas, ao usuário.
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Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD

Atividades 
coletivas 

suspensas.

Considerando que as atividades coletivas de nosso Serviço foram suspensas pelo Decreto Municipal 17112/2020, o trabalho realizado pelas cuidadoras com os nossos usuários através de oficinas, 
precisou ser reorganizado. Neste sentido iniciamos um trabalho remoto através de aplicativos adequando  algumas atividades na intenção de manter o vínculo com os usuários e destes com o serviço.
Os contatos de forma remota estão sendo realizados através de agendamento com as famílias, porém nos colocamos a disposição para atendimento, orientaçãoes e contatos sempre que houver 
necessidade visto que o nosso serviço tem caráter continuado e que os pais e/ou responsáveis por nossos usuários devem estar  informados, orientados e apoiados mesmo a distância;
Estamos realizando de forma remota ou presencial quando possível a reavaliação do Plano Individual e/ ou familiar de atendimento com o objetivo de traçar um perfil das famílias diante da situação que 
estamos vivenciando, reconhecendo os novos indicadores de vulnerabilidade;
Nos casos em que identificamos que os usuários não possuem acesso a internet, relizamos os atendimentos de forma presencial na instituição, através de agendamento e quando necessário através de 
visita domiciliar seguindo as recomendações da Portaria 54/2020;
O registro das atividades está sendo realizado através de relatórios no PIA, no grupo de Whatsapp criado para envio das atividades e informativos para as famílias e usuários e no nosso canal Youtube;
Durante o mês foram enviados os seguintes vídeos: Contação de história "Os Três Porquinhos, vídeo com atividade sensorial, vídeo com atividade de natal(enfeite de natal), vídeo com atividade de 
natal(chapéu de papai noel),vídeo com atividade de natal(rosto de papai noel),vídeo com a enfermeira Karen sobre os cuidados com o COVID nas festas de fim de ano, vídeo com orientações do centro dia 
com a Assistente Social Silvana. Três vídeos com a Equipe do serviço (coral de natal), vídeo com o conto "A Cigarra e a Formiga".  
 Encaminhamento documentação solicitação para de isenção tarifária;
Contato para orientação familiar;
Atualizações de cadastro;
Coleta de documentaçao do usuário; 
Atendimento presencial para escuta e acolhimento.
Atendimento presencial para escuta e orientações de isenção de IPI/IOF/ICMS
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, isenção tributaria, laudos médicos).
 vídeo com orientações do centro dia com a Assistente Social Silvana
Entrega de cestas de alimentos.
Entrega presente de natal dos usuários.
Entrega de cestas e presentes de natal no domicilio.

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;

República para Jovens
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Associação Ministério Melhor 
Viver

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.No dia 27 de dezembro os usuários foram liberados para visitação aos familiares, saindo pela manhã, com retorno ao final da tarde, sendo realçados os cuidados obrigatórios para prevenção do COVID-
19 como uso de máscaras, higiene das mãos com lavagem e uso de álcool gel, distanciamento social. As saídas foram planejadas pela equipe, visto que houve a necessidade de permitir contato com a 
família para favorecer o fortalecimento de vínculos.
18. No dia 24 de dezembro foi realizado um Culto de Ação de Graças para os usuários e voluntários, e uma Ceia (Jantar) aos usuários dos serviços em comemoração à  festa de Natal, cumprindo as 
normas para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando aferição de temperatura, fornecendo álcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento social de 1,5mt entre as 
pessoas;
19. No dia 25 de dezembro foi realizado um almoço em comemoração ao Natal, para todos os usuários, cumprindo sempre as normas para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando 
aferição de temperatura, fornecendo álcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento social de 1,5mt entre as pessoas;
20. No dia 31 de dezembro foi realizado um Culto de Ação de Graças para os usuários e voluntários, e uma Ceia (Jantar) aos usuários dos serviços em comemoração à festa de Ano Novo, cumprindo as 
normas para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando aferição de temperatura, fornecendoálcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento social de 1,5mt entre as pessoas.



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. Trabalhados os seguintes temas: "Hepatite", sendo realizada a aplicação de teste rápido para Hepatites Virais, e "Câncer de próstata, câncer de pênis e infecções urinarias"; as duas atividades 
contaram com a participação voluntária da Enfermeira Sarah Velasco.  
18. Na segunda semana abordamos o tema "Atualização dos decretos municipais e casos no município, estado e Brasil",  na Unidade Jardim Carvalho, com a participação voluntária do assistido e técnico 
de enfermagem Tiago Garcia dos Santos. Na Unidade Jd. Ibirapuera foi trabalhado o tema "Saúde Mental e fim de ano (Natal e Reveillon) - Isolamento na Instituição, Pandemia e festas comemorativas". 
19. No dia 24 de dezembro foi realizado um Culto de Ação de Graças para os usuários e voluntários, e uma Ceia (Jantar) aos usuários dos serviços em comemoração à festa de Natal,cumprindo as normas 
para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando aferição de temperatura, fornecendo álcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento social de 1,5mt entre as pessoas; 
20. No dia 25 de dezembro foi realizado um almoço em comemoração ao Natal, para todos os usuários, cumprindo sempre as normas para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando 
aferição de temperatura, fornecendo álcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento social de 1,5mt entre as pessoas; 
21. No dia 31 de dezembro foi realizado um Culto de Ação de Graças para os usuários e voluntários, e uma Ceia (Jantar) aos usuários dos serviços em comemoração à festa de Ano Novo,cumprindo as 
normas para prevenção do COVID-19, utilizando máscaras, realizando aferição de temperatura, fornecendo álcool gel para higiene das mãos e cumprindo o distanciamento  social de 1,5mt entre as 
pessoas.
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Grupo Renascer de Apoio aos 
Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos - idosos

Atividades 
coletivas 

suspensas.

a) Ligação telefônica
b) Visita Domiciliar
c) Grupo de aplicativo WhatsApp:
*Culinária: receita de rosca natalina;
* Mensagem de felicitações de final de ano;
d) Reunião com Divisão de Assessoria às Unidades de PSB
 E) Entrega de cesta básica;
F) Reunião mensal de equipe para planejamento de ações;

 Viver

 E) Entrega de cesta básica;
F) Reunião mensal de equipe para planejamento de ações;
g) Entrega cartão de natal e chocolate, acompanhada de papai noel.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos - 07 a 17 anos - 
Aldeia da Criança

Os assuntos foram divididos em três lives, sendo:
1ª Live: através de um diálogo, conversamos sobre a origem do Natal, a importância de comemorar o natal em família mesmo à distância;
2ª Live: Comentado sobre a importância da família em nossa vida, não só agora nessa data, mais em todos os momentos e em seguida foi confeccionado cartões de natal com mensagens para ser 
entregue para a família;
3º Live: Comentado sobre o sentimento que envolve toda a humanidade e os deixa mais solidários, lembrando que esse sentimento temos que pôr em prática sempre em nossa vida e em nosso dia a dia, 
em seguida os educados junto com a educadora fizeram um enfeite de natal (um pinheirinho)
ATIVIDADES DA BANDA
 -  Realizado pelo Instrutor da Banda atendimento individual com os educandos,  com agendamento, seguindo o protocolo do Ministerio da saúde, 
 - Atividades interativas de final de ano.
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: 
-  23 famílias com situação financeira precária, onde o responsável familiar não está assegurado pela CLT, e não possui mais auxilio emergencial, para receber.
-  61 Atendimentos sociais individuais  com responsáveis, 23 atendimento presenciais para usuários.
Dos 137 usuarios, conseguimos contato com 137 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo 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  1395 marmitas, 161 pães que são produzidos na  Guarda mirim Central, 35 cestas básicas, 135 kits de 
doces, Brinquedos, 135 litros refrigerantes e 135 panetones.
Realizado no mês  de Dezembro  acompanhamento semanal, através do Projeto Maternagem, onde é realizado com um grupo de 7 mães, com duraçaõ de meia hora cada encontro, onde foi realizado dois 
encontros.  



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos - 06 a 17 anos -  
Guarda Mirim

O planejamento do SCFV no mês de dezembro  foi desenvolvido pensando nos três eixos do serviço. O objetivo foi identificar o significado do natal e suas simbolizações . Dessa forma puderam aprimorar 
o conhecimento sobre o significado do natal e desenvolver um diálogo familiar sobre as histórias que seus familiares viveram.
Foram propostos 3 lives temáticas,educação ambiental e oficina de canto coral.
Na primeira oficina foi trabalhado uma live sobre o significado do natal e durante a live cada usuário que participou trouxe um objeto que simbolizava o natal para ser apresentado a seus colegas.
Na segunda oficina foram abordados os símbolos natalinos,história do pinheirinho, árvore de natal pintada com sal. Na terceira oficina nossos educadores realizaram uma leitura de uma mensagem de final 
de ano para os usuários, e em  seguida cada participante teve a palavra e comentou sobre a mensagem natalina. Nessa mesma live interativa foi abordado sobre as perpectivas do novo ano , bem como 
um retrospectivado ano de 2020.  Foi analisado os pontos  relevantes do ano junto com os colegas e pra finalizar foi realizado uma dança de natal onde os educadores fizeram uma coreografia da música 
"Vem chegando o natal" onde cada usuário realizou a coreografia por vídeo chamada. Após  a dança foi a hora de treinar a música através do canto e violão " Natal Todo Dia".
Na oficina de educação ambiental foi trabalhado como plantar tomates. Foi abordado sobre quando plantar, a profundidade certa da terra, a presença de luz para o plantio e a importância de manter o solo 
úmido. Nessa atividade foi  entregue kits com sementes de tomates e um folheto explicativo, além de video da atividade, pensando em todos os usuários.
Nas oficinas de canto coral foi realizado uma live interativa em conjunto com os alunos da banda ,houve reflexões sobre o natal e uma dinâmica interativa com o tema : "o quanto eu e minha casa somos 
musicais". Diante do tema  foi realizado uma competição em forma de gincana, onde foi selecionado diversos objetos musicais e através de sorteio feito pelo instrutor de música e ao comando dele os 
alunos buscavam em suas residências e quem chegava primeiro com o objeto solicitado ganhava um ponto e ao final da live quem tivesse mais obejtos musicais, seria o vencedor da atividade. Alguns dos 
objetos solicitados foram: violão, flauta doce, cd de música, toca disco de vinil, entre outros objetos musicais.
Nas atividades de expressão corporal com percussão corporal foi trabalhado palmas, batidas de pé, batidas com a palma da mão no peito, na coxa, sons silábicos e assovio, formando assim uma estrutura 
musical de rítmos brasileiros como: samba, baião e rock. Além dessas atividades foram realizadas reflexões natalinas como é realizado o programa de valores.
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 dezembro em nosso SCFV,18 participações no projeto de educação ambiental, 6 participações nas oficinas de canto coral, 8 contatos pedagógicos,158 participações 
em lives interativas,  23 kits de educação ambiental, 69 kits de doces de natal, 102 contatos através de contato telefônico e whatsapp com a  secretaria e 51 atividades entregues.
No Serviço Social , demos continuidade no Projeto de Segurança Alimentar onde distribuímos 1.258 marmitas ,122 pães, 34 cestas básicas, 16 sacolas de pêssegos com aproximadamente 6 kilos cada 
uma, 200 unidades de geladinhos, 90 kilos de trigo,28 livros do Projeto Pega Aí, 18 mantas de crochê, 18 camisetas infantis e 18 brinquedos(carinhos e bonecas),encaminhamento oftalmológico,  
encaminhamento de dois usuários para a rede de proteção CRAS  para participar do Programa com o Convênio da Ótica a fim de realizar o pedido de gratuidade, inclusão de 09 usuários novos, realizamos 
um encontro do projeto maternagem onde 5 mãezinhas participaram.
O Serviço Social nesse mês quantificou  35 atendimentos sociais , sendo estes, 09 inclusão ao serviço, 2 visitas domiciliares,tomando todas as medidas de proteção exigidas pelo protocolo COVID dando 
segurança tanto ao usuário  como para a técnica, doações de roupas para famnílias do  Projeto Bezerra de Menezes e 5 participações no Projeto Mãe Empreendedora.
Nesse mês conseguimos alcançar todos os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através de lives, contatos telefônicos e visitas domiciliares. 
Apesar de  ter mudado a forma de trabalho no SCFV esse ano , podemos dizer que nosso serviço foi realizado com excelência alcançando todos os nossos usuários matriculados.

Atividades remotas realizadas durante o mês:

10     
Instituto Educacional Duque de 

Caxias

ATIVIDADES 
COLETIVAS 

SUSPENSAS.

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.

Atividades remotas realizadas durante o mês:
Dia 01 e 02/12  A equipe Técnica e de educadores participou do evento online promovido pela UEPG e HR : " Atendimento a saúde da crianças e do adolescente em situação de violência".
Dia 01/12- Disponibilizado nas redes sociais (facebook,instagran) o vídeo #CulturaEmCasa : Oficina de violão com o educador Nelson.
Dia 02/12- Vídeo atividade #BemEstar com o educador Jhonny : Atividade de Equilibrio. 
Dia 03/12  Vídeo Atividade #CulturaEmCasa :Oficina de Capoeira com o facilitador Bruno: Ginga cantando, para melhorar a respiração e coordenação motora, sequencia de esquiva frontal e bicuda 
04/12 - Vídeo atividade #FazendoeConvivendo com a educadora Beatriz: Jogo do encaixe do dinassauro, usando papelão como material. 
07/12- Vídeo atividade #DicasdaSemana: Educadora Beatriz ensina a fazer pinheirinho de natal usando materiais reciclaveis. 
08/12- Vídeo #CulturaemCasa: Oficina de violão com o facilitador Luiz Gustavo. 
09/12- Vídeo # Bem Estar com o educador Jhonny: Exercicios de condicionamento fisico usando um bastão.
10/12- vídeo #CulturaEmCasa : Oficina de Capoeira facilitador Bruno: Chute de Gancho. 
11/12- Vídeo # FazendoeConvivendo com os educadores Beatriz e Jhonny ensinando a confeccionar o próprio jogo de disco com cds velhos. 
12/12- Live especial de Natal, realizada com um coral de funcionários e ex usuários da casa, realizado tbm para a captação de recursos  a venda de escondidinho  em sistema drive in. 
14/12- Video #DicasdaSemana: Desafio: O que você mais Fala?
15/12- #CulturaemCasa com o Educador Nelson: Oficina de Violão 
16/12- #BemEstar com a facilitadora Eva : Momento de Relaxamento. 
17/12- #CulturaEmCasa Facilitador Bruno com as atividades da Oficina de Capoeira: Chute Chapa, gancho, meia lua de frente.
17/12  Festa de Natal, com a entrega das guloseimas e o presente de natal.
21/12- Divigulgação das fotos em nossas redes sociais da festa de natal.
22/12- #CulturaemCasa- Oficina de violão educador Nelson : " A 3º de Fá ".
23/12#BemEstar com o educador Jhonny: Atividade de movimentos, alongamentos, flexibilidade e agilidade utilizando apenas tampinhas de garrafa pet e um copo.
31/12 Homenagem aos aniversariantes do mês.
 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
Foram atendidos 244 usuários .
Distribuição de Pães e leite 3x na semana a algumas famílias  elencadas como prioritário para um acompanhamento mais sistematico. 
Foi realizado a concessão de 5 cestas básicas no mês de Dezembro
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.                                                                                                                                                                                                                              

Apoio as atividades escolares, oficinas socioeducativas com os técnicos do NEDDIJ, roda de conversa sobre saídas /visitas fim de ano, suspensas devido a pandemia COVID-19, sessão cinema, atividades  
online com padrinhos afetivos com intervenção da Vara da Infância e Juventude, após a conversa os padrinhos realizaram a entrega de pizzas e sorvetes para as crianças e adolescentes.  Carreata de 
Natal realizada pela Vara da Infância e Juventude com distribuição de lanches e presentes sem o contato com as crianças, conforme o protocolo da Organização Mundial da Saúde, Ceia de Natal para as 
crianças e adolescentes realizada pelo Presidente da Instituição, Almoço de Natal, Distribuição de Presentes, atividades de lazer, recreação e esportiva.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos - 06 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- Painel Comemorativo - boas vindas ao Mês de Dezembro e Feliz Natal;
2- Fotos de atividades lúdicas feita em casa, enviada pelos pais;
3- Informativo sobre risco de Contaminação pelo Covid 19;
4- Vídeo ao dia Nacional da Família;
5- Painel em Homenagem aos Aniversariantes com entrega de doces;
6- Vídeo sobre Amizade;
7- Informativo sobre o Eclipse Solar, que aconteceu dia 14/12;
8- Agroecologia: Oficinas: preparo da terra para novos canteiros de hortaliças;
9- Tópicos referente a Essência de uma Filosofia de Vida Pautada por Valores, Princípios e Atitudes;
     Tópico I - Se precisar sair de casa, use máscara;     
     Tópico II - Higienize bem as mãos;
     Tópico III - Nada de Engolir notícias falsas;
     Tópico IV - Faça o bem que o resto vem!
     Tópico V - Utilize os Equipamentos de Promoção Pessoal.
     Tópico VI - Esteja aberto para verificação da "temperatura".
     Tópico VII - Respeite e valorize todas as pessoas igualmente.
10- Postagem do Tópico I - Se precisar sair de casa, use máscara;     
11- Entrega de Chocotones para os usuários do SCFV;
12-Postagem do Tópico II - Higienize bem as mãos;
13- Material Impresso de Atividades Lúdicas - parceria SESC
14- Entrega de Kit  Lanche - parceria SESC;
15- Postagem do Tópico III - Nada de Engolir notícias falsas;
16- Informativo sobre Alerta de que não há pessoal da Vigilancia Sanitária realizando testes de Covid em domicílio;
17- Painel de Boas Vindas ao Ano Novo;
18- Postagem doTópico IV - Faça o bem que o resto vem!
19- Entrega do boneco - cabeça de alpiste, com orientações de cuidados e confecção.
20-Fornecimento de fraldas geriátricas à 01(uma) família.

Atendimentos via telefone e whats app visando tirar dúvidas frequentes dos usuários.
Atendimentos presenciais visando tirar dúvidas frequentes dos usuários.

12     
Escola Profissional Piamartina- 

Instituto João XXIII

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 presenciais visando tirar dúvidas frequentes dos usuários.
Entrega 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.
Vídeo de agradecimento a todos pelo ano que se encerra.
Encaminhamentos para a rede sócioassistencial.
Dia do "Papai Noel", com horário marcado e com todos os cuidados para evitar o contágio pelo COVID19
entrega de cestas de Natal e presentes.

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos - 06 a 17 anos

Atividades 
coletivas 

suspensas.



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 Dezembro de 2020.
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;
foi realizada uma ação presencial ( seguindo todos os cuidados e protocolos de segurança para a manutenção da saúde) para a entrega de uma lembrança de natal, em parceria com o SESC. 
"Durante o mês de de dezembro de  2020 no entanto,  o PSTG continuou ofertando suas atividades de modo remoto sem atendimento presencial, o Canal no Facebook ""Transformando com Você"" foi 
alimentado  trazendo as seguintes atividades e temáticas: 
DATA:  01/12   terça-feira PROPOSTA: Modelos de Árvores de Natal
DATA:  04/12   sexta-feira PROPOSTA:  Oficina de Judô
DATA:  07/12   segunda-feira PROPOSTA: Decoração de pratos natalinos
DATA:  08/12   terça-feira PROPOSTA:  Perfume (aromatizante) para ambiente
DATA:  18/12   sexta-feira PROPOSTA: Receita de rabanada
DATA:  23/12   quarta-feira PROPOSTA: Live de Natal com a equipe do Transformando Gerações
DATA:  29/12   terça-feira PROPOSTA: Live de fim de ano.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos - 06 a 17 anos

Atividades 
coletivas 

suspensas.

Neste mês retornamos com toda a equipe de funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos trabalhando em horário normal, visto que se encerraram as reduções de jornada de 
trabalho e suspensões de contratos de trabalho. Todavia, com a permanência da suspensão das atividades presenciais, uma parte da equipe de funcionários entrou em férias para que pudessem retornar 
com o trabalho no início do ano e aguardar novas orientações, ou possível retorno das atividades presenciais. 
No entanto, mesmo com equipe reduzida continuamos com os serviços burocráticos e administrativos bem como, com o acompanhamento das famílias. Demos prosseguimento nas doações de alimentos e 
produtos de higiene e limpeza, sendo que auxiliamos 12 famílias com os kits, que além dos alimentos habituais foram compostos de ovos, pães e outros alimentos como frutas, verduras e legumes 
disponíveis no momento para a doação. Além disso, entregamos uma cesta de natal para as crianças e adolescentes, para compartilharem com suas famílias. Com algumas exceções de famílias que não 
conseguimos contato, a maioria recebeu a cesta e um cartão de natal.
Dentro das recomendações de prevenção ao Covid-19 aproveitamos para fazer um levantamento de cadastros, de usuários que pretendem permanecer com a frequência no serviço no ano de 2021, após 
retorno das atividades presenciais. 
Cabe ressaltar que as doações entregues às famílias neste mês de dezembro foram recebidas de voluntários e amigos que se sensibilizam com as causas sociais. Graças à ajuda destes voluntários 
pudemos presentear nossas crianças e adolescentes e fazer um natal mais feliz neste momento de grandes dificuldades e atribulações.  Além das cestas e também com a ajuda de voluntários, 
presenteamos 05 usuários com roupas e calçados novos e encaminhamos um adolescente para tratamento odontológico particular com todas as despesas pagas, sendo que o mesmo já iniciou os 
procedimentos. Elucidamos que tentamos o atendimento através da rede pública de atendimento odontológico, porém devido à gravidade da situação do adolescente e da demora e fragilidade da rede 
pública optamos por buscar outros meios.
Desse modo entregamos neste mês:
- 12 cestas com alimentos diversos, e itens de higiene e limpeza; 23 pães caseiros; 40 quilos de batata; 15 quilos de cebola; 107 cestas de natal com guloseimas e cartões para os usuários e suas famílias; 
05 pares de calçados novos; 25 peças de roupas novas.
Para a efetivação deste trabalho realizamos:
- 06 visitas domiciliares para a entrega das doações;
- 57 ligações telefônicas e mensagens de whatsapp para as famílias;
- 78 atendimentos na Instituição para a entrega das doações e das cestas de natal;
- 01 encaminhamento para tratamento odontológico.

16
Associação de Promoção à 

Menina - APAM

- 01 encaminhamento para tratamento odontológico.
Destacamos que estas ações foram realizadas de acordo com orientações e recomendações de prevenção ao novo coronavírus, com a utilização de máscaras, higienização do ambiente e de utensílios, 
utilização de álcool em gel e distanciamento social adequado.

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

Crianças e Adolescentes

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.

Estamos seguindo as orientações em relação a pandemia, fazendo uso do alcool gel, uso de máscaras, distanciamento nos cômodos da casa lar, cuidados com a limpeza e higiene da casa, uso individual 
dos utensílios (prato, talheres, copos).
Em relação a rotina, no período da manhã são realizadas atividades lúdicas, escutam música, brincam, jogam bola e a tarde elas fazerm as atividades escolares, algumas pelo aplicativo "Aula Paraná" e 
outras com atividades impressas. Contatos com os colégios para verificar a situação escolar das meninas e para renovação das matrículas para o ano letivo de 2021, as mesmas foram feitas on-line. Os 
vínculos familiares das meninas foram mantidos através dos contatos telefônicos, com acompanhamento da Equipe Técnica, que também acompanha as atividades escolares on-line. Um encaminha-
mento para o mercado de trabalho ao SAI; Projudi (relatórios, informações, ciências e PIA); Frequência mensal da Casa Lar a FASPG; Informação da Casa Lar sobre o covid à FASPG, toda 6ª feira; 
Contato permanente com a rede de atendimento; Seis atendimentos presenciais realizados;  Atualização das vacinas das meninas; 07/12/2020 - Reunião virtual do SAI; 09/12/2020 - As meninas 
participaram da Live do NEDIJ às 16:00 hs, uma parceria com a Vara da Infância; 14/12/2020 - As meninas participaram da Live da Vara da Infância com os padrinhos afetivos, às 18:00 hs e ganharam 
pizza e sorvete; 16/12/2020 - Reunião virtual do CMDCA, às 08:30 hs; 17/12/2020 - A Equipe da Vara da Infância, trouxe presentes e lanche para as meninas acolhidas, que foram entregues a Equipe 
Técnica e depois repassados as meninas. Durante o mês de dezembro, as meninas também receberam presentes de outras pessoas voluntárias, que foram entregues a Coordenação e repassados para 
as meninas. As Festas de final de ano foram realizadas na Casa Lar com as meninas e funcionárias. Com o início das férias escolares, as meninas aproveitaram para brincar, ouvir música e participar de 
outras atividades que são desenvolvidas de forma lúdica.



17 Associação Beneficente Lua Nova
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos - 07 a 17 anos

Atividades 
coletivas 

suspensas.

No mês de Dezembro, as atividades presenciais do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. A equipe técnica deu continuidade ao 
plantão de atendimentos as famílias atendidas, bem como a permanência dos contatos via telefone e whatsapp. Orientações e encaminhamento tanto para o CRAS como para os 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, bem como 
para nossos usuários no retorno as atividades presenciais, também na produção e venda de produtos, como pães caseiros, pastéis, bolo, coxinha, e na 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. No dia 08/12 realizamos nossa 6º Campanha Laços do Bem, onde as famílias e os usuários foram contemplados com os benefícios eventuais de cesta 
básica e itens de higiene, limpeza e máscaras, juntamente com o material do Futuro Integral do SESC, o Kit recreativo, panetone para as famílias e presente de Natal para todas as crianças e adolescentes 
atendidos na instituição. As atividades do SCFV permaneceram suspensas de formapresencial, porém, as orientadoras desenvolvem o fortalecimento dos vínculos dos usuários, por meio de atividades e 
brincadeiras lúdicas, sendo elas: Desafio enfeite Natalino, Desafio Pinheirinho de Natal e Desafio Guirlanda, Significado do Natal e Mensagem, Então é Natal, O significado do Ano Novo e Seja bem-vindo 
2021!! Boas vindas 2021, Desafio Puxa Papel e Desafio Encontrar o copo. As atividades são gravadas pelas orientadoras e postadas 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, 
acessíveis, podendo sempre se adaptar. Durante os atendimentos com as famílias, identificamos o alto crescimento de dificuldades financeiro e familiar. O crescimento no desemprego e falta de renda, 
assim como a dificuldade e preocupação em deixar os filhos com terceiros, principalmente as mães que em sua maioria são única provedora, e não tem onde deixa-los, filhos estes que são usuários da 
instituição. Procuramos manter sempre o vínculo instituição e usuário/família garantindo o acesso e o direito dos mesmos. 
Vídeos disponíveis: https://www.youtube.com/watch?v=Bv7RQG-gmGk&pbjreload=101, https://www.youtube.com/watch?v=Qd_NL3xPJuo, https://www.youtube.com/watch?v=5qK4DRf63rc, 
https://www.youtube.com/watch?v=Vk-AS23FsDQ,
https://www.youtube.com/watch?v=sGIzxeLzmSk, https://www.youtube.com/watch?v=wKT2rIoUnrI, https://www.youtube.com/watch?v=LxqA_40ts94, https://www.youtube.com/watch?v=OYQ2gMApHbc, 
https://www.youtube.com/watch?v=5k6NNsV4yb4

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
Preenchimento do Relatório RMA - referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020, foram destinados 7 dias para preenchimento
Organização do fechamento do ano para os/as participantes dos CECON's - SCFV (lembrancinhas de final de ano - 1 mini panetone, 1 conjunto de máscaras e 1 cartão)
Entrega das lembrancinhas com a colaboração e parceria das lideranças - Santa Paula com a Tereza, Santa Luzia com Dona Vani, Cara-Cará com Wilson e Borato com a Marlene e Onadir
Entrega de 1 cesta básica para um dos participantes do CECON Cara-Cará
Contato com o CRAS Cara-Cará para agendamento e orinetações quanto ao CADÚnico e Programa Bolsa Família

Durante o mês de dezembro a equipe do SCFV do SOS planejou e desenvolveu as atividades tendo como eixo central a Convivência Social, voltada para o fortalecimento de vínculos. Buscamos na 
organização das atividades aspectos relacionados ao sentimento de pertença  e os laços sociais que as pessoas idosas têm com os grupos organizados nos CECONS.
Desta forma executamos os serviços deste modo:

18
Associação de Amigos da Pessoa 

Idosa

19 Serviço de Obras Sociais - SOS 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos - Idosos

Atividades 
coletivas 

suspensas.

organização das atividades aspectos relacionados ao sentimento de pertença  e os laços sociais que as pessoas idosas têm com os grupos organizados nos CECONS.
Desta forma executamos os serviços deste modo:
1. Reunião de equipe para planejamento de ações;
2. A equipe confeccionou lembrancinhas de Natal personalizadas (inicial do nome de cada pessoa idosa) em EVA. A mesma contém um imã para grudar na geladeira;
3. Elaboração de cartão de Natal com mensagem afetuosa;
4. Contato telefônico para 08 aniversariantes do mês;
5. Contato telefônico para os líderes dos CECONS: onde realizamos escuta qualificada e orientações diversas sobre a rede de atendimento;
6. Contato telefônico para 12 pessoas idosas para acompanhamento familiar;
7. Visita domiciliar para 75 pessoas idosas para atividade de Natal com a entrega de: cartão de natal; imã de geladeira com a inicial do nome de cada pessoa  idosa e 01 exemplar do Estatuto do Idoso 
(doado pela Associação Amigos da Pessoa "Idosa). Também doamos para os líderes dos CECONS 01 par de chinelos (doação de voluntários); 1 frasco de álcool em gel 70% e 1 frasco de álcool 
glicerinado 70% ( doação da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (Departamento de Farmácia). Deste total de visitas 17 foram para o idosos do CECON Irmã Gaudia Kuschka ( Parque 
Tarobá), 28 para idosos do CECON Santa Rita de Cássia (Bairro Ronda) e 30 idosos CECON Raio de Sol (Vila Cipa); 
8. Visita domiciliar para entrega de cesta básica e fralda geriátrica;
9. Visita Institucional a Rede Feminina de Combate ao Câncer;
10. Contato telefônico com CRAS Jardim Carvalho para referência e contrareferência sobre pessoas idosas do público prioritário;
11. Gravação de vídeo da equipe do SCFV com mensagem de Natal para postar no grupo de WhatsApp;
12. Manutenção do grupo de WhatsApp com mensagens e vídeos para 30 pessoas idosas: com orientações diversas.

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 atendimento individual e em grupo com a psicóloga.
As assistidas que frequentam a escola estão em período de férias escolares, realizando atividades de rotina da casa (artesanato, tricô).
Desenvolvimento de atividades recreativas (caminhadas, exercícios físicos).

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 

Deficiência – Casa 1

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 

Deficiência – Casa 2

Atividade do Cotidiano: Confecção de enfeites para o Natal , Confecção de cartões de Natal, Bordados, crochê, atividade com recortes,  trabalho com EVA, ginastica ,videos no aplicativo TIK TOK.
Atividades Externas:Aula de dança no Ginasio do Deficiente e atividades encaminhadas pelo Centro dia.
Eventos do Mês: Festa de Natal com entrega de Presentes, Ano Novo com ceia, Aniversário.

21
Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.



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.

23 Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

No mês de Dezembro 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. 
 Logo no início do mês, a assistente social iniciou uma campanha de natal de arrecadação de presentes para as idosas. Fotos das idosas com os pedidos foram postadas nas redes sociais da Colmeia e 
logo teve muita repercussão. Arrecadamos presente para todas e próximo do natal entregamos, juntamente com uma celebração e participação de uma “papai Noel virtual”, que desejou um feliz natal a 
todas e explicou o motivo de elas não estarem recebendo visitas neste final de ano. 
 No dia 09/12 foi realizado o teste PCR nos funcionários e nas idosas. 
 No dia 18/12 o presidente entregou para todos os funcionários uma festa de Natal em forma de agradecimento pelo ano e para desejar boas festas.
 Para sensibilizar os funcionários, a assistente social encaminhou uma normativa, orientando que não fizessem aglomerações nas festas de final de ano e pediu para que cada um assinasse o termo de 
ciência. 

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.
Carreata Natalina VIJ. 

25 SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.

Instituição de Longa Serviço de 

Continuidade as atividades já determinadas como Musicalização, Alfabetização e atividades físicas.
Planejamento das ações para o Natal e ano novo.
Montagem do Pinheiro de Natal.
Confecção de Bolachas natalinas com a Nutricionista

26 Casa  do Idoso Paulo de Tarso
Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos - ILPI

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento

Confecção de Bolachas natalinas com a Nutricionista
Ensaios do coral de natal.
19/12 Jantar de Natal com apresentação do Coral dos Idosos.
24/12 Ceia de Natal para idosos e colaboradores de plantão.
25/12 Entrega dos presentes e das cartas de felicitações dos familiares, amigos e colaboradores aos idosos.
31 jantar de Ano Novo.

27
Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

Crianças e Adolescentes

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.

Execução do projeto " O Verdadeiro Sentido do Natal", atividades lúdicas, recreativas e de lazer, apoio as atividades escolares, manutenção da horta. Presença do Papai Noel na entidade, respeitando o 
Protocolo de Contingência a COVID-19 elaborado pela entidade, uma iniciativa da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa.

28 Vila Vicentina - Casa da Acolhida*
Casa de Passagem para 
População em Situação 

de Rua

Serviço de 
acolhimento em 
funcionamento.

Saídas autorizadas pela equipe técnica, com programação, horário de entrada e saída. Ainda seguindo Plano de Contigência, sem visitas. Nos dias 16 e 22 voluntários vieram apenas para entregar lanche 
para os acolhidos e presentes de Natal. Todos respeitando os protocolos de higiene e medidas de prevenção ao Novo Corona Vírus.

                         = 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 Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Anual % atingido

Centro dia PCD 80 18 66 70 67 69 67 68 70 70 70 64 79%

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

2        

 
Associação dos Deficientes Físicos de 

Ponta Grossa  - ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 104 103 102 101 100 101 100 92 84%

3        

 
Associação de Proteção aos Autistas  - 

APROAUT
Centro dia PCD 80 57 59 83 80 85 83 82 82 81 81 77 97%

4        

 
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 0 25 50 38 56 56 56 57 57 55 45 82%

5        

 
Acap. Geny de Jesus Souza Ribas Centro dia PCD 80 86 79 78 77 82 83 84 85 84 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 56 48 87%

7        

 

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD 60 13 42 40 53 53 53 53 53 54 54 47 78%

10 9 9 10 10 8 10 9 11 8 8 8 8 9 90%

RELATÓRIO ANUAL 2020
1        

 
Associação Artesanal do Excepcional 

de Ponta Grossa

República para Adultos 10 9 9 10 10 8 10 9 11 8 8 8 8 9 90%

República para Jovens 6 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 44%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 61 61 60 63 65 64 64 63 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 48 30 33%

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

328 278

8        

 
Associação Ministério Melhor Viver

10    

 
Instituto Educacional Duque de 

Caxias 88%320 323 325 339 278316 319 183315 52



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 87 157 243 245 242 230 244 195 109%

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

anos
30 20 15 15 12 12 12 13 13 14 14 18 12 14 47%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 80 10 100 176 166 183 184 187 180 0 179 137 171%

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 65 49 76%

14    

 
ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 115 16 124 127 95 129 130 131 133 132 131 115 100%

16    

 
Programa Social Transformando 

Gerações
Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - 07 a 17 anos 120 60 85 94 75 88 81 102 100 102 105 89 74%

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 13 30 32 0

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 95 23 68 85 47 73 46 38 30 34 114 56 59%

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 8 8 6 10 7 5 3 4 4 9 9 9 7 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 66 58 89%

Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio - Idosos 60 49 64 39 21 24 46 61 59 63 63 59 51 50 83%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 120 0 0 0 75 19 17 21 84 46 108 37 31%

17    

 
Associação de Promoção à Menina - 

APAM

19    

 
Associação de Amigos da Pessoa 

Idosa



20    

 
Serviço de Obras Sociais- SOS

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 90 0 0 0 6 81 51 58 94 55 77 42 47%

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 10 100%

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 98%

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 2 10 9 9 9 8 9 9 9 9 10 9 9 9 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 91 92 94 98 93%

24    

 
Colméia Espírita Cristã Abegail

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 29 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 6 10 61%

26    

 
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 40 40 40 39 38 36 37 37 36 33 0 32 34 34 84%

22    

 

Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes Físicos  

- APEDEF

 
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Idosos - ILPI 40 40 40 39 38 36 37 37 36 33 0 32 34 34 84%

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 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 9 18 59%

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 81 94 189%

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. 


