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Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$          47 41 41 24 13 4 0 13 3 2 4

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$          47 41 41 24 13 4 0 13 3 2 4

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$        317 314 314 48 0 0 13 132 315 117 3

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$        249 167 167 0 0 2 0 232 231 202 3

Instituto João XXIII 80 22.400,00R$        200 190 190 0 0 2 0 30 175 76 0

Associação Reviver 65 18.200,00R$        55 55 55 0 10 0 0 2 41 35 0

Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$        127 127 127 0 0 0 0 45 122 28 0

Transformando Gerações 120 33.600,00R$        129 129 113 0 0 0 0 62 124 82 2

Apam 95 26.600,00R$        118 118 118 0 0 2 1 26 117 36 1

Associação Lua Nova 65 18.200,00R$        73 73 73 0 0 6 3 73 60 28 0

1035 289.800,00R$      1268 1173 1157 48 10 12 17 602 1185 604 9

Grupo Renascer 90 10.800,00R$        54 54 54 0 41 2 1 12 16 0 5

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 14.400,00R$        127 62 62 0 0 0 2

Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$        110 104 99 0 0 0 1 6 3 0 0

300 36.000,00R$        291 220 215 0 41 2 4 18 19 0 5

ASSARTE 80 36.640,00R$        75 75 72 6 5 0 0 75 67 2 58
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Total

MARÇO 2021

ADFPG 110 50.380,00R$        101 101 101 0 9 4 2 81 95 0 63

APROAUT 80 36.640,00R$        82 82 82 22 0 0 0 79 80 15 70

APAE 55 25.190,00R$        55 55 55 5 0 0 0 55 55 10 45

Acap Geny Ribas 80 36.640,00R$        86 86 85 0 0 0 0 86 81 3 56

APADEVI 55 25.190,00R$        66 66 66 0 0 0 0 60 57 30 11

APACD 60 37.800,00R$        51 51 51 0 9 0 3 51 50 3 51

520 248.480,00R$      516 516 512 33 23 4 5 487 485 63 354

Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$        20 20 21 0 0 0 1 20 19 0 17

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 39.700,00R$        10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 8

APEDEF - Residência Inclusiva 20 79.400,00R$        16 16 16 0 4 1 1 16 12

51 169.500,00R$      46 46 47 0 4 1 2 46 29 0 37

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$        22 7 7 0 10 5 3 7 3 1 0

Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$        19 19 19 0 11 6 4 19 4 4 4

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$        10 10 10 0 20 2 0 10 7 2 0

APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$        8 8 8 0 3 2 3 8 7 0 0

85 170.000,00R$      59 44 44 0 44 15 10 44 21 7 4

Melhor Viver - República Adultos 10 23 9 9 0 1 1 1 9 9 0 0

Melhor Viver - República Jovens 6 5 2 2 0 4 0 1 2 2 0 0

Melhor Viver - Abrigo 50 242 63 63 0 0 15 18 63 56 13 5
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Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$        94 94 94 0 0 72 85 94 25 28 5

116 102.150,00R$      364 168 168 0 5 88 105 168 92 41 10

Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$      99 99 99 0 6 6 4 99 92 3 54

Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$        29 29 29

Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$        38 34 34 0 6 0 1 34 8

Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 54.000,00R$        28 29 29 0 2 0 2 29 29 0 13

205 369.000,00R$      194 191 191 0 14 6 7 162 121 3 75

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

2372 1.391.530,00R$   2785 2399 2375 105 154 132 150 1540 1955 720 498
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Totais

OBSERVAÇÕES:

 * Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade no mês, de acordo com as regras dos serviços socioassistenciais. 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.          

LEGENDAS:
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Das 2.372 metas propostas, foram atingidas 2.375 pessoas, totalizando 100% do total de metas. Entretanto, ressalta-se que em alguns serviços tivemos atendimento acima das metas, enquanto em outros tivemos vagas em aberto. Foram 
registardos em março 150 desligamentos de usuários e 132  inclusões.

Foram informados 105 pessoas em lista de espera para atendimento, sendo: 24 pessoas idosas no Serviço de PSB no domicílio, 48 crianças e adolescentes no SCFV e 33 PCD no Centro Dia. Existem 154 vagas dispóníveis para novos 
encaminhamentos, sendo: 13 para idosos no SPSB no domicílio,  10 no SCFV para crianças e adolescentes, 44 no acolhimento para crianças e adolescentes, 5 no acolhimento em república para jovens e adultos e 14 para idosos em ILPI. 

              
              Informação não preenchida pela entidade, dados imcompletos. 

OBSERVAÇÕES:

LEGENDAS:



Nº Entidade Serviço RESUMO DAS ATIVIDADES**

Centro dia PCD

O mês de março de 2021 foi um mês que retomamos algumas medidas restritivas em virtude da pandemia do COVID 19, porém demos continuidade no Plano de Trabalho proposto e apresentado. Como forma de conter o número de transmissões 
fomos orientados a manter as atividades e atendimentos de forma remota. Para o referido mês, tendo em vista as medidas restritivas, intensificamos as atividades remotas, retomando ações que os usuários se identificaram e participaram de forma 
significativa em outros meses durante o ano de 2020. Atividades de artesanato de Páscoa, atividades culinárias, atividades de auto cuidados. Duas famílias ofereceram brindes (1 esmaltação, de uma mãe que tem salão, e 2 marmitex de uma mãe 
que tem um delivery). Os usuários deveriam participar das promoções que lançamos para concorrer no sorteio dos brindes. Tivemos uma participação muito significativa não só dos usuários, mas das famílias. (O brinde da esmaltação será entregue 
quando as medidas não estiverem tão rígidas.) Realizamos também  as seguintes oficinas: 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 de Páscoa, Atividade de culinária, Atividade de orientação para estimulação, manutenção da coordenação motora fina e concentração, Oficina de orientação sobre cuidados 
com a higiene íntima.
* IMPORTANTE: Para uma melhor adesão e melhor resultado das atividades remotas e no grupo de whats up, montamos um cronograma para que os usuários e seus familiares
possam se organizar e participarem das ações propostas, conforme cronograma abaixo:
2ª feira: Mensagem gravada através de vídeo pelo Psicólogo, abordando temas como auto estima, cuidado, convivência, respeito, força de vontade. Os vídeos são gravados e posteriormente é enviado um vídeo ilustrativo em desenho tendo em 
vista a dificuldade de compreensão de muitos usuários.
3ª feira: Vídeo gravado pela Terapeuta Ocupacional abordando hábitos de higiene e cuidado pessoal. Cada semana é passado um “desafio” que os mesmos podem executar sozinhos ou com o seu familiar/cuidador. Os usuários enviam fotos e 
vídeos mostrando o que conseguiram realizar.
4ª feira: Atividades repassadas pelas cuidadoras: artesanato, desenhos, pintura, atividades lúdicas, histórias contadas em capítulos (criação de roteiro e cenário montado na sede do Centro Dia), teatro de fantoches (Priscila e Joca).
5ª feira: Atividades de vida autônoma, orientações e supervisão realizadas pela Terapeuta Ocupacional através de vídeo, como forma de contribuir na independência e autonomia dos usuários, respeitando sempre suas habilidades/limitações.
6ª feira: Vídeo gravado pela Assistente Social com uma retrospectiva da semana, recados e orientações gerais como por exemplo: sobre o atendimento médico na instituição, agendamento das visitas, distribuições e resgate do kit entregue, 
renovação dos cartões de transporte, orientações sobre auxílio emergencial, importância da manutenção do isolamento e distanciamento social.

 Lar Institucional 
Guilherme Cavina

PSICOLOGIA: Contação de historia  com dois residentes a fim de estimular a atenção,concentração,criativdidade e interpretação; Atividade AIVD em conjunto com a T.O a fim de estimular o senso de responsabilidade, trabalhar a psicomotricidade; 
Pintura criativa a fim de exercitar as funções psicomotoras ; Conversa terapêutica com residente; Intervenção junto a um residente através de jogos eletrônicos,tendoem vista sua alta capacidade de lidar com ferramentas digitais alem de que 
auxiliam na estimulação psíquica; Reunião multiprofissional com a Psiquiatra, com discussão de casos; TERAPIA OCUPACIONAL: Oficina de Música a fim de estimular a discriminação auditiva,ritmo, memoria e socializaçaõ; Oficina Criativa: com 
tema Páscoa desenvolvendo a criativadade, atenção, memória, coordenação e coordenação motora fina; Atiivdades individuais escolares; Oficina de AIVD: organização de peças íntimas e roupas em geral com intuito de treinar autonomia, atenção 
e memória; Oficina de Jardinagem;Ofician Criativa; confecção de coelhos em bexiga; Oficina Vida Diária: explanção sobre auto-cuidados ( higiene e vestuário).

2         

Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Ponta Grossa  - 
ADPFG

Centro dia PCD e 
idosos

Conforme Decreto nº 8.765 de 16/03/2021 e Ordem de Serviço nº 04/2021 a entidade atendeu de forma remota e home office devido ao aumento de casos do COVID 19. No início do mês foram realizados 04 atendimentos à domicílio para auxílio 
aos cuidadores e orientações no auto cuidado. Entrega de cesta básica e kit higiene para todos os usuários, entrega de atividades para fazer em casa: mandalas para colorir, pontos de ligação e roda da vida para estímulo cognitivo, jogo de stop 
para fazer com a família no intuito de fortalecimento de vínculos, textos contínuos para auxílio emocional devido ao momento de isolamento social e preenchimento de questionário para observar o estado emocional e psicológico e a interação com 
cuidadores e familiares. Contatos telefônicos contínuos e acompanhamento de todos da equipe pelas redes sociais (whats, messenger, facebook, v´deos chamadas,vídeos explicativos objetivando o alívio do stress diário, entre outros aplicativos 
conforme possibilidade de nossos usuários para esta interação). Atendimento presencial: 02/Reunião de equipe: 03. Serviços de carater administrativo, estudo de casos, relatórios. Suporte ao município: disponibilidaade de um motorista com kombi 
todas as terças (anterior ao Decreto 8.765 de 16/03/2021), disponibilidade de um funcionário ao CREAS I e outro ao CREAS II os quais também entraram em escalas home office.     

3         
Associação de 
Proteção aos Autistas  - 
APROAUT

Centro dia PCD

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 totalidade dos matriculados no SERVIÇO.
Vídeos enviados às famílias para atividades musicais e lúdicas em grupo, vinculando familiares para a realização da atividade, com ótima participação de pais e irmãos, com retorno dos vídeos pelas famílias.
Mensagens no facebook da APROAUT.
Coordenadora e assistente social participaram do curso SISTAG – Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
Preparação de mensagens em grupos de WhatsApp, facebook e Blog da Rede Socioassistencial para Dia de Conscientização do Autismo (02 de abril).
Reuniões semanais da equipe dos técnicos (por vídeo chamada em grupo de WhatsApp) do Centro Dia.
Contatos com os CRAS, por whatsApp, com as coordenadoras para troca de informações sobre as ações e casos de vulnerabilidade. Articulação com a rede socioassistencial para garantia de direitos e acesso a benefícios.
Encaminhamento para tratamento odontológico especializado – diversas solicitações.
Coordenação e Assistente Social realizaram entrega de documentos 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 e CARTEIRA DO AUTISTA; 
Realizamos a entrega dos kits de limpeza e cestas do mês de MARÇO (FASPG);
Muitos usuários continuam participando nas oficinas com o Palhaço Picolé, de forma virtual. 
Acompanhamento de 30 casos de maior vulnerabilidade  de familiares/cuidadores idosos de nossos usuários e realizando os devidos encaminhamentos pelos meios eletrônicos; alguns casos encaminhados ao CREAS, e demais órgãos do sistema 
de proteção social e garantia de direitos  estão AGUARDANDO EFETIVAÇÃO. 
Utilizamos o telefone fixo, e-mail e whatsapp da intituição para realizar os cadastros novos que foram solicitados, agendamento, documentação (e-mail), etc. 
Discussão de casos entre os técnicos do CENTRO DIA para os encaminhamentos necessários. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         

Associação Artesanal 
do Excepcional de 
Ponta Grossa - 
ASSARTE



4         
Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional - 
APAE

Centro dia PCD

Durante o mês de março 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. 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.
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 Março 2021 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 das 
cesta basica acima citadas e verificação da realidade de cada um. Acompanhamento pelo serviço social de situações ligadas a perda de cuidadores devido a pandemia.
Contato telefonico posterior as visitas para verificar com os responsáveis pelos usuários  a situação familiar aos que apresentaram problemas de relacionamento familiar e estrutura familiar ou abandono nas participações nas atividades do Centro 
Dia.Contato telefonico para verificar motivo evasão do grupo por parte de alguns dos usuários. Após visitas anteriores houve aumento nas participações dos usuários.
Dando continuidade a atividade sobre EMOÇÔES trabalhado pela Psicóloga este mês foi a vez do Amor no video ela explicou como ele surge, e como devemos lidar com ele no dia a dia. Foram realizadas várias atividades ligadas ao tema.
A Terapeuta Ocupacional trabalhou todas as atividades ligadas ao tema dia da Mulher.
A Oficina Sabor e Saber mostrou aos usuários como fazer Tempero Caseiro, Praline ou Amendoim crocante, Espuma de tomate. Oficina Colorindo a Vida trabalhor com  confecção de brincadeiras como Pescaria das Cores, Quebra Cabeças e 
Ensinou como organizar suas gavetas de roupas intimas. E realizaram ainda atividades ligadas a dança  ( vídeos em anexo)
Repassado orientações aos responsáveis sobre a renovação do cartão de transporte VCG.
Alguns usuários permanecerão sendo acompanhados pelo serviço social  com as visitas devido a situações de vulnerabilidade que vem apresentando

5         
Acap. Geny de Jesus 
Souza Ribas 

Centro dia PCD

As atividades executadas durante o mês de março por toda equipe técnica contratada pela FASPG foram realizadas da seguinte maneira:
• Contato telefônico com cuidadores e/ou familiares dos usuários;
• Esclarecimento de dúvidas referente ao COVID-19, cuidados com higiene e prevenção;
• Orientações sobre comportamento, ansiedade, organização de atividades diárias, relações de convivência, para todas as situações que apresentam instabilidade emocional de usuários e/ou familiares;
• Orientação a renovação do cartão isento do transporte público municipal, encaminhamento para documentações, laudo médico do especialista, folha resumo CRAS, contato telefônico com AMTT, declaração de benefício INSS pelo sistema meu 
INSS;
• Organização e preparação de vídeos adaptados em LIBRAS para o grupo Centro Dia e entrega de kits de materiais para realização das atividades em casa;
• Projetos Fazendo Arte, Psicosocial, Funcionalidade, Corpo e Movimento, Lúdico, Autocuidado, Culinária, Famílias Vivendo em Plenitude;
• Atividades desenvolvidas:
-  Informações sobre higiene bucal: como escovar os dentes; como passar o fio dental; como higienizar a prótese, dentadura; quantas vezes escovar os dentes ao dia; como higienizar a língua; por que e necessário cuidar da boca.
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.

6         
Associação de Pais e 
Amigos do deficiente 
Visual - APADEVI

Centro dia PCD

Todas as atividades que deveriam ser realizadas presencialmente e de maneira coletivas, que haviam condições de serem realizadas de maneira home office, obedecendo o isolamento e distanciamento social. Seguindo as orientações do Decreto 
17112 de 19/03/2020.
Orientações Psicológicas;Orientações de automassagem e autorelaxamento;Organização de documentação para cadastro do cartão municipal de isento;Vídeos de orientação para estimulação visual, braille e soroba; 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, apenas para entrega de cestas; Atendimento remoto de situações diversas, ao usuário; Reuniões de Equipe; Reuniões remota com usuários; Oficina de artesanato 
remota. 

7         

Associação 
Pontagrossense de 
Assistência à Criança 
Deficiente  - APACD

Centro dia PCD

Com objetivo de dar continuidade à oferta do serviço e garantindo o acesso de forma segura, nossas atividades continuarão sendo realizadas conforme a portaria SNAS n°54/2020.Tendo em vista o DECRETO N°18.765 de 19/03/2021,onde a 
FASPG emitiu a ordem de serviço n°04/2021 com orientações quanto ao funcionamento dos serviços de assistência social no período de 18 a 28/03/2021,de acordo com a mesma as entidades com serviço de proteção social de média 
complexidade continuaram com atividades presenciais suspensas, mantendo o atendimento remoto e equipes técnicas em home office. Portanto continuamos com o atendimento remoto através de envio das atividades e informativos para as 
famílias e usuários por meio do grupo de Whatsapp criado para esse fim. Estamos realizando de forma remota ou presencial quando necessario o Plano Individual e/ ou familiar de atendimento. Durante o mês foram enviados os seguintes vídeos: 
Vídeos com atividades com cuidadora Adriana; Vídeo com atividade com a cuidadora Shirlei; Vídeo com historinha com as cuidadoras Ana Paula e Adriana; Vídeo com atividade com a cuidadora Dalce; Vídeo com atividade com a cuidadora Ana 
Paula; Vídeo com atividades com as cuidadora Shirlei; Vídeo com atividades com a cuidadora Terezinha; Vídeo com atividades com a cuidadora Adriana; Vídeo com atividade com a cuidadora Dalce; Vídeo com atividades com a cuidadora Dalce; 
Vídeo com atividades com a Cuidadora Adriana ;Vídeo com atividades com a cuidadora Leticia ;Vídeo com atividades com nossa cuidadora Shirlei; Vídeo com atividade com nossa cuidadora Adriana; Vídeo com historinha com atividades com a 
cuidadora Ana Paula; Vídeo com orientações sobre a saúde mental e ansiedade com nossa  Psicóloga  Karine; Vídeo com atividade com nossas cuidadoras Leticia; Vídeo com atividade com nossa cuidadora Dalce; Vídeo com atividade com  a 
cuidadora Patrícia; Vídeo com atividade com a cuidadora Ana Paula; Vídeo com uma atividade com a cuidador Leticia; Vídeo com atividade com a cuidadora Shirlei; Vídeo com atividade com a cuidadora Dalce; Orientações e informações por parte 
da coordenadora do serviço às famílias dos usuário; Orientação para as famílias quanto as atividades enviadas pelas cuidadoras com intuito de motiva-los a desenvolver as atividades e manter o vinculo com o serviço; ; Atualização de dados do 
usuário; Encaminhamento de documentação para solicitação de isenção tarifária; Atendimento remoto e presencial para escuta e acolhimento. Encaminhamentos de usuários a ADFPG; Entrega de cestas de alimentos presencial na Instituição. 
Nesse mês especialmente mesmo que de forma remota a equipe realizou varias atividades relacionadas à Páscoa com vídeos e a entrega de uma pequena cesta de chocolates e cartões elaborados pelas cuidadoras; Para esta data comemorativa 
tivemos também a participação do PALHAÇO PICOLÉ através de envio de vídeo.

República para Adultos

República para Jovens

8  
Associação Ministério 

Orientação e apoio para o desenvolvimento do convívio (familiar, grupal e social) e organização da vida cotidiana dentro e fora da República; Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios da República; Promoção da saída 
voltada à completa reinserção do usuário, de acordo com suas necessidades, com ações articuladas e direcionadas à moradia, ao suporte familiar, à geração de trabalho de renda; Acompanhamento diário da coordenação, que possibilita o 
desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência; Acompanhamento individual dos usuários através de aplicativo de mensagens e de forma presencial, tomando todos os cuidados para prevenção do COVID-19; 
Informações e orientações para prevenção do COVID-19 através de informações em grupos de aplicativo de mensagens, cartazes afixados nos ambientes e rodas de conversa, 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 república, garantindo que os cuidados com a prevenção do COVID-19 sejam realmente cumpridos; Orientação quanto à manter todos 
os ambientes bem arejados, com janelas abertas, de modo à facilitar a ventilação do ar; Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à febre e demais sintomas da COVID-19, com uso de termômetros; Reforço sobre as novas regras 
para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e o plano de contingência para a prevenção do COVID-19; Visitas de coordenação nas dependências da República de Apoio - Adultos; 



Abrigo para POP de 
Rua

Atividades Executadas-  Continuidade do vinculo familiar através de atendimentos remotos; telefone, mensagens, para quem ja possui, e construção/ intermediação do vinculo para os novos acolhidos. Atividades Educacionais- inclusão no 
Telecurso e apostilas remotas para a preparação do ENCCEJA. Construção do plano individual de atendimento e planejamento para novos acolhidos. Convívio e organização com planejamento da vida cotidiana dentro e fora da Instituição- 
individual, social e grupal. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros.  Orientação e encaminhamentos para acesso a documentação pessoal, encaminhamentos e orientações juridicas.  
Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios do abrigo.  Continuidade das medidas de prevenção ao COVID 19 - Obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento social. Reforços dos cuidados necessarios na 
prevenção: uso de mascaras, luvas e cuidados com a higiene, distanciamento social, ventilação do ambiente, Decretos municipais e estaduais atualizados sobre a pandemia do Coronavirus, Lockdown e as mudanças na rotina. Palestras sobre 
Temas Transversais - Saúde, Educação, Projeto de Vida, auto- estima e auto-controle. Continuidade com  Arte terapia; confecção em caixas de MDF  com pinturas e colagens. Temas sobre a convivência, empatia e respeito com os colegas na 
rotina da Instituição, com aplicação da dinamica do papel. Filmes e discussão de casos sobre o processo de Reincersão Social e Pós Emancipação. Confecção de mascaras personalizadas e discussão sobre a identidade. Encaminhamentos para 
Unidade de Saude, CAPS, Cartórios  de Registro Civil, Policia Civil, Junta Militar, Agencias de Trabalho para os acolhidos que estão em fase de Emancipação.   Continuidade do Isolamento para novos acolhidos; (Unidade Jd. Carvalho e Unidade 
Ibirapuera). Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à temperatura e demais sintomas relacionados ao COVID-19, com uso de termômetros. (Unidade Jd. Carvalho e Unidade Ibirapuera).

9         
Grupo Renascer de 
Apoio aos 
Homossexuais

SCFV - idosos

1) Ligação Telefônica- As ligações tem o intuito de manter os vínculos entre equipe e idosos, assim como acompanhá-los em suas demandas.  
A) Neste mês usamos desse contato para informar quanto a vacinação contra o coronavírus, as datas para cada faixa etária e locais disponíveis. 
B) Realizado ligação telefônica para todas as mulheres que fazem parte do SCFV idosos, a fim de homenageá-las quanto ao dia internacional da mulher.
2) Realizado agendamento da vacinação para áqueles que necessitassem, visto que muitos não dispõe de tecnologia ou tem dificuldade com o manuseio de aplicativos. 
3) Entrega de cesta básica: Benefício eventual.  
4) Reunião de planejamento de atividades: Mensalmente toda a equipe, juntamente a coordenadora, reune-se para planejamento das ações e agenda do mês, qualificando as demandas anteriores e necessidades observadas, assim como, 
discussões de casos e desdobramentos.  
5) Visita domiciliar: Através desta podemos fazer acompanhamento daqueles que não dispõe de aparelho telefônico, contatos sem êxito ou aplicativos e realizar escutas. 
6) Entrega de lembranças aos aniversariantes do mês de Março.
7) Grupo de whats: O contato através deste aplicativo é diário, favorecendo o contato entre os idosos, e também funcionários. A partir deste, enviamos vídeos de interesse coletivo, enviando vídeos produzidos pelos profissionais: 
a) Novas orientações referente a prova de vida, e golpes relacionados. O vídeo tem a função de alertar quanto a segurança do idoso, trabalhando sua autonomia e protagonismo referente a questões financeiras, e direitos civis: 
https://www.youtube.com/watch?v=LgF8SP7jX_0
B) Artesanato: Conforme solicitado em aplicação de questionário (Janeiro), os mesmos referiram interesse em atividades que tratassem sobre o tema. Aproveitamos a oportunidade do mês comemorativo  de abril (páscoa). O vídeo contou com 
passo a passo na confecção de cesta com material reciclável, e houve o incentivo de trabalhar atividades intergeracionais, onde os idosos poderiam confeccionar com seus netos ou demais familiares de convívio diário: 
https://www.youtube.com/watch?v=kYE95EWtN1w
C) Vídeos informativos: sobre a vacinação contra o coronavírus, favorecendo o conhecimento sobre real necessidade da vacinação, e informações necessárias quanto a faixa etária, horários e locais, fortalecendo ainda mais o trabalho de ligação 
telefônica realizado.  
8) Agendamento de atendimento médico em Unidade básica de saúde.

SCFV - 07 a 17 anos - 
Aldeia da Criança

EIXO SCFV:   Convivência Social, Direito de Ser e Participação.  Os eixos selecionados trabalhados de forma articulada estimulam o desenvolvimento social e reflexivo dos usuários auxiliando no autocontrole de suas ações e assim proporcionando 
um horizonte transformador.    SUBEIXO OU TEMA:  Eixo 1: 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, 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.                                                                                       
Buscando a assiduidade dos usuários, foram realizadas 4 reuniões online pelo aplicativo google Meet, refletindo sobre a organização das tarefas e atividades cotidianas, principalmente com as mudanças devidas que o momento de pandemia 
causou em cada rotina pessoal e também familiar. 
Atendimento Social:  A secretaria e os educadores realizam diariamente contato com os usúarios,  onde as demandas especificas  são repassadas  ao Serviço Social da Instituição,e para a equipe pedagógica onde foram atendidas: 24 
Atendimentos sociais individuais com responsáveis, 6 atendimento  para usuários.  Dos 135 usuarios, conseguimos contato com 135 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo aplicativo whatsapp.  Realizado a entrega de 23 
cestas básicas, sendo 23 familías beneficiadas e 39 usuários. 

SCFV - 06 a 17 anos -  
Guarda Mirim

A pandemia estreitou os vínculos entre os seres humanos e os animais de estimação,além de trazer muitos benefícios para a saúde mental, emocional e física. Pensando nisso, o planejamento de nosso SCFV esse mês, focou na importância dos 
animais no meio ambiente. Foram divididos em 03 lives temáticas: animais terrestres, aquáticos,aéreos, onde nossos educadores conversaram com os usuários sobre os animais que tinham em casa. As lives tiveram a duração de 
aproximadamente 01 hora e aconteceu toda terça-feira. Em cada live foi abordado particularidades de cada animal, meio que vivem, características,alimento favorito,o papel das ONGs na preservação dos animais. Nas 03 lives foram contabilizados 
101 participações. Os usuários deram devolutiva sobre o que aprenderam na live e enviaram fotos de seus animais de estimação no grupo de whatsapp. Em outro momento, com os usuários de 14-17 anos, aconteceu um encontro via google meet 
no ateliê mundo do trabalho com a participação da Professora Regina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa live foram contabilizados 21 participações, a fim de preparar para o mundo do trabalho e suas particularidades. Como no 
próximo mês é comemorado a Páscoa , na live do dia 30 foi trabalhado sobre os símbolos da Páscoa. O intuito da live foi promover um momento de reflexão sobre os ensinamentos e valores deixados por Jesus. Nosso SCFV nesse mês 
contabilizou 61 ligações telefônicas através de nossa secretaria,101 contatos sociais com usuários e seus familiares, 84 contatos pedagógicos,122 participações em lives interativas,39 entregas de atividades. No dia 15 de março aconteceu o 
Projeto de Segurança Alimentar (cesta básica) onde agendamos horário com as famílias participantes e tomamos todo cuidado exigido pelo protocolo de segurança Covid-19, bem como aferição de temperatura, uso de máscara e álcool gel. Nessa 
data,onde o Serviço Social realizou um levantamento social para verificar as vulnerabilidades e foram atendidas 15 famílias, e entregamos para cada família 02 pizzas caseiras e 1 pão caseiro, totalizando 30 pizzas e 15 pães.. Foi realizado um 
encaminhamento psicológico com a colaboração de voluntário do Projeto Bezerra de Menezes. No Projeto Maternagem continuamos com conversas individuais pois algumas mães não se sentem à vontade para falar através do vídeo . Dessa forma 
,optamos por realizar conversas individuais via telefone a fim de manter a autonomia dos usuários. Podemos dizer que nesse mês nosso atendimento foi satisfatório, pois conseguimos alcançar 179 usuários dos 182 inseridos. Vale ressaltar que os 
03 usuários que não tiveram presença nesse mês foi tentado contato vários dias seguidos através de ligação telefônica, recados, whatsapp, agendamento com a Diretora Administrativa e Gerência Social ,porém a família não retornou. Devido ao 
decreto Municipal não houve inclusão de usuários novos pois os atendimentos presenciais estão suspensos. Informamos que assim que seja possível, incluiremos usuários nesses que estão sem presença , visto que temos 38 crianças e 
adolescentes na listagem de espera.
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Associação Antonio e 
Marcos Cavanis – Casa 
do Menor Ir. Cavanis

SCFV - 07 a 17 anos 

No Mês de Março Trabalhamos de forma remota a temática: Projeto de Vida e Mercado de trabalho, as atividades foram planejadas e criadas de acordo com a faixa etária das crianças e adolescentes:  01/03- Projeto de Vida : Origem( Crianças) : 
Contação de história/ reflexão sobre nossas origens; 01/03 Iniciamos nossa campanha de páscoa (arrecadação de caixas de bombom); 02/03, 09/03,16/03,23/03 #culturaemcasa : Oficina de Violão (remoto), 05/03- #CMICPraticaseAções: Projeto 
de vida- Adolescentes/Jovem: (live pelo app ZOOM): Jogo do Stop temático "quem eu SOU": Perguntas para o jogo: 1) Como eu sou? 2) O que eu faço para me divertir? 3) O que não gosto de fazer? 4) Defeitos? 5) Qualidades? 6) Uma palavra 
que me define? 7) Seu maior sonho ou desejo? 8) Qual é o seu maior medo? 9) O que é mais importante para você atualmente? 08/03- Aniversário de 34 anos da Instituição, video em homenagem: Para comemorarmos esta data, convidamos 34 
usuários de diferentes períodos, fazendo uma ordem cronologica apara participar deste momento. 08/03  Vídeo :Dia Internacional da Mulher:
Dia de lembrar das lutas e conquistas das mulheres ao longo da história por seus direitos, embarcando junto neste resgaste histórico, dia 10/03- #cavaniscomvocê : Projeto de vida- Família: família biologica e família de fato: trouxemos no vídeo 
dois exemplos de família, abordamo so primeiro grupo social do qual a criança participa, a família. (vídeo Lúdico), 12/03 #CMICPRATICASEAÇÕES Projeto de vida – Identidade (rap)- música Imprevisível (instrumental) – Tribo da Periferia, Reflexão 
sobre: O que é identidade? Será que é somente um documento de identificação?,15/03 - Projeto de Vida: Quem eu Sou, 19/03- #CMICPRATICASEAÇÕES : Vídeo Projeto de vida – Meus  talentos ( Explanação  sobre os Talentos com a Psicologa 
Fabiola e o educadores Luiz,  e exemplos de talentos enviados por alguns usuários da instituição) 22/03- #CavanisComVocê : Projeto de vida – O que eu quero ser? (atividade do Dado- A educadora social Beatriz apresenta uma dica bem legal de 
construção de um "dado" para ser realizado em casa juntamente com a família sobre o tema projeto de vida.), 26/03 #LiveDaAlegriaLive Quiz com balão de água, homenagem aos  Aniversários do mês, sorteio do bolo para o aniversariante. 29/03  
#CavanisComVocê-  Retrospectiva do mês (vídeo). 
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Instituto Educacional 
Duque de Caxias

8         
Associação Ministério 
Melhor Viver



Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 
anos

 Atividades escolares; oficinas socioeducativas com NEDDIJ; oficinas Projeto Horta Ecológica; Rodas de Conversas: Temas: Tipos de Violência; Protocolo COVID - 19;  Atividades esportivas; Oficina de Informática - Cursos On line - Projeto Mundo 
Melhor, Roda de Conversa com a Mmª Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude; Rodas de Conversas Projeto de Vida.

SCFV - 06 a 17 anos

Foram enviados aos usuários, por vídeos da plataforma online YouTube por meio do aplicativo de mensagem instantânea (whatsApp). Temas relacionados: 1- Painel de Boas Vindas ao Mês de Março; 2- Informativo sobre o Dia Mundial de Zero 
Discriminação; 3- Painel em Homenagem aos Aniversariantes do mês; 4- Informativo da Prefeitura de esclarecimento de mensagens e links falsos sobre programas de auxílio; 5- Vídeo referente a Solidariedade; 6- Painel com Valores Morais e sua 
importância na sociedade; 7- Vídeo do Educador Ismael -Oficina de Agroecologia-Hidroponia; 8- Vídeo de alerta sobre como ocorre a transmissão do vírus do Covid-19 de pessoa para pessoa; 9- Mensagem alusiva ao Dia da Mulher; 10- 
Informativo sobre os telefones/contatos com os Centros de Referência de Assistência Social-CRAS para atendimento remoto; 11- Painel com a Árvore de Valores- Amor, Igualdade, Bondade, Educação, Deus, União, Respeito, Capacidade, Fé e 
Responsabilidade; 12- Vídeo Ilustrativo sobre o tema "Responsabilidade e seus valores"; 13- Vídeo do Educador Ismael - Oficina de Agroecologia; 14- Vídeo- Tema "O valor da criatividade na solução de problemas"; 15- 1º Vídeo dos Educadores -
"Recordar é Viver"- passeio virtual pelo Instituto João XXIII; 16- Live Oficina Projeto Futuro Integral - Bonecas e Bonecos ABAYOMI - Parceria SESC; 17- Live Oficina Projeto Futuro Integral - Construindo um Quebra Cabeças - Parceria SESC; 18- 
Informativo Dia Mundial da Água e Dicas de Economia; 19-Texto e Vídeo para Reflexão - Tema "E a Luz que Todos temos"; 20- Vídeo produzido pelas Educadoras Viviane e Karolyne -"como confeccionar e jogar 5 Marias"; 21- Informativo para 
Cadastro de Vacinação; 22- Entrega de Jogo de Tabuleiro; 23- Nota de Apoio à Campanha - Março Roxo da Associação Brasileira de Educação Social e Pedagogia - Contra o Preconceito à Epilepsia.

13     
Associação Reviver de 
Assistência ao Portador 
do Vírus HIV

SCFV - 06 a 17 anos
Entrega de cestas básicas e contato telefônico. Neste mês de março não houve atendimento presencial devido ao lockdown por conta do novo corona vírus. A entidade esteve fechada, porem os funcionários estavam em home office e disponíveis 
aos usuários sempre que necessitavam.

14     ABASE - Casa do Piá SCFV - 06 a 17 anos

As postagens via facebook e repassadas pelo whatsApp contemplaram os eixos norteadores da convivência social, direito de ser e participação resumidas nas seguintes temáticas:  A importancia da colaboração em casa, no ambiente em que tiver; 
Oficina de artesanato: passo a passo da construção de um vasinho em comemoração ao dia da mulher; Reflexão sobre a Fake news  da vacinação, desmistificando os mitos e incentivando a vacinação; Aviso de utilidade pública sobre a central de 
atendimento telefônico para casos moderados de corona vírus; A mulher na capoeira, desmistificando papéis; Empatia no atual momento histórico que passamos; Vídeo motivacional  e reflexivo: O renascimento da águia; Vídeo sentimentos e a 
história da pandemia; Oficina de artesanato: confecção de mini vaso decorativo; Visita na instituição do mestre de Capoeira, doação de instrumentos; Inter relações mesmo que virtuais; As mulheres no esporte; Confecção e sugestões de teatro de 
sombras; Vídeo Covid e ansiedade; Live realizada com a temática central sobre competitividade. Reunião pedagógica com colaboradores, roda de conversa sobre cooperativismo.

15
Programa Social 
Transformando 
Gerações

SCFV - 06 a 17 anos

DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL CONTINUAMOS COM O NOSSO SERVIÇO PRESENCIAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUSPENSO, ENTRETANTO, DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA 
PANDEMIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO NOSSO SERVIÇO FICOU SENDO OFERTADO DE FORMA REMOTA COM FUNCIONÁRIOS EM HOME OFFICE, COMO FORMA DE TENTAR CONTER O AVANÇO DO CONTAGIO DA COVID-19. 
DIANTE DISSO, A EQUIPE DIVIDIU-SE PARA MANTER CONTATO COM AS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DURANTE O MÊS, O WHATSAPP INSTITUCIONAL FOI UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA MANTERMOS O CONTATO COM AS 
FAMÍLIAS, SENDO REALIZADOS CONTATOS DIARIAMENTE, REPASSANDO AS INFORMAÇÕES PERTINENTES DO SERVIÇO, ORIENTAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS, DIVULGAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGOS, AUXÍLIO PARA 
ENCAMINHAMENTOS AO CRAS,  AUXÍLIO PARA VERIFICAR QUEM NECESSITAVA DE CESTAS BÁSICAS, ORIENTAÇÕES DIVERSAS, BEM COMO MANTER O VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS DE MODO GERAL. A PEDAGOGA E 
EDUCADORA SOCIAL, REALIZARAM DE FORMA DIRETA CONTATO VIA WHATSPP INDIVIDUAL E FACEBOOK COM OS USUÁRIOS, PARA ESTREITAR OS LAÇOS DE VÍNCULOS, PERGUNTAR COMO ESTÃO E SE VERICAVAM 
ALGUMA DEMANDA PARA INTERVENÇÃO. ATRAVÉS DO FACEBOOK E INSTAGRAM TAMBÉM FORAM ALIMENTADOS DIARIAMENTE ALGUMAS ATIVIDADES E PASSATEMPOS PARA QUE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
TENHAM ACESSO, COM TEMÁTICAS DISTINTAS, DICAS DE ALIMENTAÇÃO, PASSATEMPOS, OFICINAS DE JUDÔ, JOGUINHOS INTERATIVOS, BEM COMO FOI LANÇADA UMA CAMPANHA SUPER INTERESSANTE E RELEVANTE A 
RESPEITO DO ABANDONO DE ANIMAIS, REFORÇANDO A RESPIETO DE CONSCIENTIZAR NOSSOS USUÁRIOS  NÃO EXERCER ESSA PRÁTICA. A COORDENAÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL TAMBÉM EXECUTARAM SUAS FUNÇÕES 
NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, FORAM REALIZADAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS,  BUSCA DE PARCERIA PARA A AÇÃO DE PÁSCOA 2021, INSCRIÇÃO EM PROJETOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS, 
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. 

SCFV - 06 a 17 anos

No mês de Março permanecemos com a Instituição aberta para possíveis atendimentos presenciais, para serviços burocráticos e recebimento de doações, nos revezamos entre o trabalho na Instituição e home office. Tivemos contato com todos os 
usuários por meio de mensagens de WhatsApp, atendimentos na Instituição ou por meio de visitas domiciliares, na impossibilidade do contato pelo telefone. As visitas domiciliares também foram necessárias para a entrega de doações, 
considerando que as cestas de alimentos são grandes e foram acompanhadas de outros itens, como frutas, legumes, verduras, vestuário e uma cestinha de páscoa que conseguimos entregar para alguns usuários. Além dos serviços burocráticos, 
realizamos 15 atendimentos na Instituição, 70 contatos por WhatsApp e ligações telefônicas, e 19 visitas domiciliares para acompanhamento familiar. Entregamos às famílias 12 cestas de alimentos, 88 quilos de legumes, 46 quilos de frutas, 70 
pães caseiros, 16 dúzias de ovos, 40 quilos de feijão, 140 espigas de milho verde, 03 quilos de bolacha, 20 quilos de sucrilhos, 09 brinquedos, 64 peças de roupas, 08 pares de calçados, 35 cestas de páscoa com doces e chocolates e 32 ovos de 
chocolate. Novamente realizamos um levantamento das famílias mais vulneráveis para o recebimento de doações, entregues graças ao apoio de voluntários e Comunidade.Nestes atendimentos, seja por telefone ou pessoalmente, aproveitamos 
para auxiliar as famílias e prestar orientações sobre diversas questões, colocando-nos a disposição. 
Reiteramos que estamos seguindo as orientações dos Órgãos de Saúde para a prevenção da Covid-19. 

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Informamos que durante o mês de MARÇO, as meninas acolhidas foram atendidas pelas duas Mães Sociais, mantendo todos os cuidados básicos com a limpeza da Casa Lar, com a higinene pessoal e os seus pertences das meninas, bem como 
mantendo os cuidados com uma alimentação saudável. As meninas permanecem acolhidas na Casa Lar e não estão saindo da Instituição, mas realizam atividades recreativas e de lazer, jogam bola, escutam música, participam de jogos 
educativos, gostam de jogar banco imobiliário e também usam o computador com acompanhamento da Mãe Social ou Coordenadora. No dia 02/03/2021 as meninas participaram da Live sobre Protagonismo, às 13:30 horas, promovida pela Equipe 
Técnica da Vara da Infância e Juventude. As meninas estão assistindo as aulas através da televisão e estão fazendo atividades impressas, elas fazem e depois entregamos nos colégios. Em relação aos vínculos familiares, os contatos estão sendo 
realizados através de ligações telefônicas e chamadas de vídeo. Na APAM as meninas estão recebendo atendimentos individuais e em grupos. As meninas e funcionárias estão saudáveis, uma menina foi encaminhada para realização de exame 
clínico de rotina e uma menina atualizou a carteira de vacina. Estamos mantendo todas as orientações nos cuidados com a prevenção do covid-19, utilizamos o alcool em gel, uso de máscaras, distanciamento, uso indiviudal de utensílios e os 
cuidados com a casa, utilizamos ainda o tapete sanitizante e o totem de alcool gel. Nos dias 25 e 26/03/21 as funcionárias da Casa Lar participaram da Capacitação on-line "Metodologia nos Serviços de Acolhimento", promovida pela FASPG.

12     
Escola Profissional 
Piamartina- Instituto 
João XXIII

16
Associação de 
Promoção à Menina - 
APAM



17
Associação Beneficente 
Lua Nova

SCFV - 07 a 17 anos

No mês de Março/2021, as atividades presenciais do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, por conta do Covid19. Os atendimentos emergenciais bem como os atendimentos remotos permaneceram. Realizamos 
as confecções e venda de chaveiros de coelho da Páscoa, para a compra e entrega de doces e chocolates para as crianças e adolescentes da Associação. 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 orientadoras mantiveram os vídeos, com atividades e brincadeiras lúdicas, sendo 
gravadas e postadas em nossas redes de comunicação ( Facebook, YouTube grupo de WhatsApp específicos do SCFV, envios individuais para alguns usuários/família), com o objetivo de proporcionar aos usuários momentos de entretenimento, 
focando sempre no vínculo usuário/instituição. As atividades foram: Semana do dia 01/03 a 05/03: Desafio do Papelão, Desafio Acertando o Alvo Adaptado e Desafio com Raspas de lápis; Semana do dia 08/03 a 12/03: Homenagem dia da Mulher, 
Desafio Casa das Cores e Desafio Porta Lápis de Papel; Semana do dia 15/03 a 19/03: Desafio Carimbo Esponja, Desafio Foguete Aquático e Desafio Corrida do Copo; Semana do dia 22/03 a 26/03: Desafio do Gelo, Desafio Corrida do Rolinho e 
Desafio Árvore de Outono; Semana do dia 29/03 a 01/04: Desafio Labirinto Papelão e Significado da Páscoa. 

Serviço de Proteção 
Social Básica no 
Domicílio - Idosos

SCFV - Idosos

Ligações para as lideranças dos CECON's Cara-Cará,Santa Paula, Santa Luzia e Borato. 
Realizamos atividade com o CECON Santa Paula - Whatsapp - Atividade de apresentação do que estão fazendo na Pandemia para aliviar os momentos de solidão, pequena participação - somente duas se manifestaram.  
Contato telefônicos. 
Reunião com PSB - Maria Lúcia e o musicoterapeuta - Tiago, SOS e  Renascer  tratar sobre as seguinte pauta: SUAS e a Musicoterapia nos grupos; Relatório de Monitoramento e Relatório Mensal de Atividades - RMA do CECON's e demais 
assuntos entre o grupo. 
Acompanhamento dos grupos de whastapp. 
Formação do grupo de Whatsapp do CECON Santa Luzia. 
Atendimento Remoto via whatsapp para  acompanhamento individual.
Finalização de informações e envio do Relatório de Frequencia do Monitoramento para FASPG. 
Chamada de vídeo com o CECON Santa Paula, para uma atividade de Construção da História do Cecon Santa Paula - Casa da Terceira Idade.
Entrega de Benefício eventual - cesta básica para 8 participantes CECON's e 4 latas de suplemento alimentar.
Foram realizadas 11 Visitas domiciliares.
Planejamento para atividade da data comemorativa Páscoa.

19 Serviço de Obras 
Sociais - SOS 

SCFV - Idosos

No mês de março as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do SOS ocorreram totalmente de forma remota com a equipe em Home Office. 
1. Reunião online de equipe para planejamento de ações. 2. Atendimentos por telefone:escuta qualificada abordando temas do cotidiano, da rotina dos idosos sempre priorizando o ESCUTAR, o se FAZER PRESENTE mesmo que remotamente. 
Para os aniversariantes do mês que foram 09 (nove) priorizamos a escuta afetiva e de valorização da pessoa idosa. Também contatamos 84 (oitenta e quatro) idosos na faixa etária de 85 a 69 anos de idade para orientações sobre o cronograma de 
vacinação do Município.3. Realizamos 01 (uma) visita domiciliar excepcional para entrega de doação de fralda geriátrica; 4. A equipe trabalhou na construção de texto e arte para cartão com mensagem afetuosa para o dia de Páscoa, o qual foi 
enviado via correio para cada integrante dos CECONS, e também postado nos grupos de WhatsApp.  5. Trabalhamos na construção de áudio e slide sobre o tema Musicoterapia, para apresentá-lo para as pessoas idosas do grupo de WhatsApp.   
6. Grupo de WhatsApp: realizamos atividades que pudessem oportunizar o acesso às informações sobre direitos sociais, saúde, previdência estimulando a participação de todos e provocando as discussões sobre os temas levantados.7. 
Informamos nos grupos de WhatsApp os cronogramas de vacinação do Município. 8. Atividades realizadas pelo Musicoterapeuta Thiago Pauluk nos grupos de WhatsApp. 9. Reunião online conduzida pela Divisão de Gestão da Proteção Social 
Básica com a participação das Instituições: Serviço de Obras Sociais (SOS), Associação da Pessoa Idosa, Reviver, técnicos do serviço de convivência dos CRAS e Musicoterapeuta Thiago Pauluk.  10. Contatos telefônicos e mensagens 
WhatsApp. 

20

Associação de 
Atendimento para 
Portadoras de 
Necessidades 
Especiais Nossa 
Senhora de Lourdes  - 
AAPNENSEL

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência

Atendimento em grupo e individual com a psicóloga, atividades físicas, atividades de rotina da casa. Produção de verduras através do projeto HortaTerapia. Devido a pandemia as acolhidas não estão recebendo visitas, apenas remotamente. As 
acolhidas que frequentam a escola estão realizando as atividades de forma remota também. 

22
Asilo São Vicente de 
Paulo

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

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

No mês de março 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. Desde o início do mês tivemos o apoio de residentes do Hospital Regional para elaboração de atividades de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Seguimos com todas as orientações da OMS, elaborando projetos, parcerias e 
realizando atividades diferenciadas para que as idosas se sintam acolhidas e tenham todos os seus direitos garantidos dentro desta Instituição. A assistente social elaborou um cronograma de vacinação para as demais idosas e funcionárias para 
segunda dose, no mês de março realizamos a finalização da vacinação de todas as idosas e funcionários.

Grupos terapeuticos reduzidos, atendimento individual e suporte emocional frente ao sofrimento causado pela pandemia, trabalho sobre amorosidade, vinculo entre os moradores, empatia, suporte psicologico e atividades recreativas de terapia 
ocupacional.

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência 

Associação 
Pontagrossense de 
Emancipação para 

Deficientes Físicos  - 
APEDEF

21

18
Associação de Amigos 
da Pessoa Idosa



24
Francisclara Resgate 
da Família e da Criança

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Contato remoto com familiares, encaminhamentos, atividade remota, Comemoração Pascoa

25
SEFAN – Lar das 
Vovozinhas

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

26
Casa  do Idoso Paulo 
de Tarso

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

Continuidade as atividades já determinadas como Musicalização, Alfabetização e Atividades Físicas; Atendimentos com a Fisioterapeuta; Monitoramento da Saúde; Atividades em Grupo e Individuais; ligação telefonica ou por video com a familia, 
amigos.  Tarde do Karaokê 12/03. 

27
Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo

 Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Foi executado o projeto “Quem se Alimenta Bem, Boa Saúde Tem', realização de oficina sobre o Dia Internacional da Água e sobre o Dia do Circo. Comemoração do Dia Internacional da Mulher com o tema" Mulher Maravilha". Realizadas atividades 
lúdicas, recreativas e de lazer. Manutenção da horta.

28
Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida

Casa de Passagem 
para População em 
Situação de Rua

Atendimento invidividual e encaminhamentos para os demais serviços socioassistenciais. Plano de contigência sendo cumprido, não estão sendo realizadas atividades em grupo, voluntarido nem visitas para acolhidos.



Serviço Metas Atendimentos

SPSB Domicílio 60 41
SCFV 07 a 17 anos 1035 1157

SCFV idosos 300 215
Centro Dia 520 512

Acolhim. PCD 51 47
Acolhim. Cça e Adoles. 85 44

Acolhim. Adultos 66 168
Acolhim. Idosos 205 191

Nº de usuários cadastrados 2785

Pessoas atendidas 2375
Vagas Ofertadas 2372 Com Cadúnico 1955
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Visitas domiciliares 9

Vídeos, lives 18

Rodas de Conversa 2

Reuniões 7

Oficinas 15

Entrega de kits de atividades 5

Distribuição de kits de higiene 3

Distribuição de alimentos(marmitas) 0

Distribuição de alimentos (cestas, sacolas) 12

Datas comemorativas 7

Contatos por WhatsApp 13

Contatos por E-mail 1

Contato telefônico 14

Atividades esportivas,  lúdicas e culturais 9

Atendimento presencial individual 8

Vagas Disponíveis Espera
SCFV - idosos 41 0

SCFV - Crianças e Adolescentes 10 48
SPSB no Domicílio 13 24

Centro Dia 23 33

Principais atividades executadas
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Centro Dia 23 33
Acolh. Cça e Adolescente 44 0

Acolhimento PCD 4 0
Acolhimento Adultos 5 0
Acolhimento Idosos 14 0
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Nº Entidade Serviço Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média % atingido

Centro dia PCD 80 72 75 72 73 91%

 Lar Institucional Guilherme Cavina 21 21 20 21 21 98%

2      

   

Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

ADPFG
Centro dia PCD e idosos 110 100 100 101 100 91%

3      

   
Associação de Proteção aos 

Autistas  - APROAUT
Centro dia PCD 80 83 82 82 82 103%

4      

   
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 56 55 55 55 101%

5      

   

Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 85 86 85 85 107%

6      

   
Associação de Pais e Amigos do 

deficiente Visual - APADEVI
Centro dia PCD 55 52 60 66 59 108%

7      

   

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD 60 54 51 51 52 87%

República para Adultos 10 8 8 9 8 83%

RELATÓRIO ANUAL 2021

1      

   
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta Grossa

8      Associação Ministério Melhor 
República para Jovens 6 1 2 2 2 28%

Abrigo para POP de Rua 50 62 62 63 62 125%

9      

   
Grupo Renascer de Apoio aos 

Homossexuais
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - idosos 90 48 52 54 51 57%

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 
180 207 232 167 202 112%

103%315 326 323330

8      

   
Associação Ministério Melhor 

Viver

314
10  

   
Instituto Educacional Duque de 

Caxias



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

anos
30 8 8 10 9 29%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
80 185 179 190 185 231%

13  

   

Associação Reviver de 
Assistência ao Portador do Vírus 

HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
65 55 55 55 55 85%

14  

   
ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
115 128 127 127 127 111%

16  

   
Programa Social Transformando 

Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
120 115 123 113 117 98%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
95 57 86 118 87 92%

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 8 7 6 8 7 88%

18  

   
Associação Beneficente Lua 

Nova

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 07 a 17 

anos
65 72 70 73 72 110%

12  

   
Escola Profissional Piamartina- 

Instituto João XXIII

17  

   
Associação de Promoção à 

Menina - APAM

   anos

Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio - Idosos 60 29 41 41 37 62%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - Idosos 120 89 54 62 68 57%

20  

   
Serviço de Obras Sociais- SOS

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - Idosos 90 67 108 99 91 101%

21  

   

Associação de Atendimento para 
Portadoras de Necessidades 
Especiais Nossa Senhora de 

Lourdes  - AAPNENSEL

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

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 1 10 8 0 8 5 53%

19  

   
Associação de Amigos da 

Pessoa Idosa

22  
Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes 



Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 2 10 8 0 8 5 53%

23  

   
Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 105 96 97 99 97 93%

24  

   
Colméia Espírita Cristã Abegail

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 29 28 29 29 96%

25  

   
Francisclara Resgate da Família 

e da Criança
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 17 3 12 7 7 43%

26  

   
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 40 34 35 34 34 86%

27  

   
Casa  do Idoso Paulo de Tarso

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 30 30 29 30 99%

28  

   
Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 30 11 17 19 16 52%

29  

   
Vila Vicentina - Casa da 

Acolhida*
Casa de Passagem para População em 

Situação de Rua 50 85 80 94 86 173%

22  

   
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF

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, 
considerando ainda a rotatividade de usuários,  própria do serviço.

*Os dados contidos no presente  documento  são obtidos através dos Relatórios Mensais de Frequência  enviados pelas entidades com Termos de Colaboração, conforme previsto nos Decretos Municipais Nº 13.522, 13.523 e 
13.524/2017.

Fone: (42) 3220- 1065 ramais: 2169 - 2377 - 2378 - 2171 - 2379
 Facebook: https://www.facebook.com/dgsuas/
Blog: https://redeassocialpg.wordpress.com/

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - DGSUAS                                                                                                                         

LEGENDA:                     Não apresentou relatório.


