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

Id
o

so
s

Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 7.047,48R$          50 60 51 15 10 5 1 20 7 2 5

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

RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 7.047,48R$          50 60 51 15 10 5 1 20 7 2 5

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 94.179,96R$        335 335 335 44 0 7 3 323 186 243 3

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 53.817,12R$        251 197 197 0 0 1 0 233 231 202 3

Instituto João XXIII 80 23.918,72R$        199 183 183 0 0 0 5 30 178 78 0

Associação Reviver 65 19.433,96R$        55 55 55 0 10 0 0 2 41 35 0

Abase - Casa do Piá 115 34.383,16R$        121 121 121 0 4 0 6 118 27 0

Transformando Gerações 120 35.878,08R$        129 129 121 0 0 1 6 62 123 3 3

Apam 95 28.403,48R$        110 110 110 0 0 0 2 25 110 36 1

Associação Lua Nova 65 19.433,96R$        73 73 73 0 0 0 0 73 60 28 0

1035 309.448,44R$      1273 1203 1195 44 14 9 22 748 1047 652 10

Grupo Renascer 90 11.532,24R$        55 55 55 0 35 0 1 12 17 0 5

Assoc. Amigos da Pessoa Idosa 120 15.376,32R$        120 76 76 0 0 0 1 9

Serviço de Obras Sociais - SOS 90 11.532,24R$        108 107 107 0 0 0 2 6 4 0 0

300 38.440,80R$        283 238 238 0 35 0 4 18 30 0 5

ASSARTE 80 39.124,19R$        76 76 73 6 5 0 0 76 68 2 58

ADFPG 110 53.795,76R$        101 101 101 0 9 0 1 81 96 0 61

APROAUT 80 39.124,19R$        83 83 83 29 0 1 0 78 82 15 70
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Total

MAIO 2021

APAE 55 26.404,21R$        55 55 55 5 0 0 0 55 55 10 45

Acap Geny Ribas 80 39.124,19R$        85 86 84 0 0 0 1 85 82 6 56

APADEVI 55 26.897,88R$        60 60 60 0 0 0 0 60 57 26 11

APACD 60 40.362,84R$        50 50 50 0 10 0 0 50 49 3 47

520 264.833,26R$      510 511 506 40 24 1 2 485 489 62 348

Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 53.817,12R$        21 20 20 0 1 0 0 20 19 0 19

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 42.391,66R$        10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 8

APEDEF - Residência Inclusiva 20 84.783,32R$        16 16 16 0 2 1 1 16 0 11

51 180.992,10R$      47 46 46 0 3 1 1 46 29 0 38

Francisclara - Casa Lar 17 36.305,20R$        23 23 23 0 0 19 16 23 10 6 0

Pequeno Anjo - Casa Lar 30 64.068,00R$        33 33 33 0 0 20 4 33 3 3 0

João XXIII - Casa Lar 30 64.068,00R$        16 16 16 0 14 2 4 16 12 2 0

APAM - Casa Lar 8 17.084,08R$        7 7 7 0 3 3 2 7 4 0 0

85 181.525,28R$      79 79 79 0 17 44 26 79 29 11 0

Melhor Viver - República Adultos 10 26 10 10 0 0 0 1 10 10 0 0

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

Melhor Viver - Abrigo 50 262 59 59 0 0 17 15 59 51 27 7

Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 47.517,10R$        111 111 111 0 0 87 92 111 28 26 3

116 109.075,77R$      404 181 181 0 5 104 108 181 90 53 10

Asilo São Vicente - ILPI 105 201.814,20R$      100 100 100 0 5 3 2 100 92 3 51
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Colméia Espírita- ILPI 30 57.661,20R$        29 29 29

Lar das Vovozinhas- ILPI 40 76.881,60R$        37 37 37 0 0 0 1 37 9

Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 57.661,20R$        27 27 27 0 3 2 0 27 27 0

205 394.018,20R$      193 193 193 0 8 5 3 164 119 3 60

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

2372 1.485.381,33R$   2839 2511 2489 99 116 169 167 1741 1840 783 476
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* R$ Mensal: A partir de maio/2021 os valores foram reajustados considerando o percentual de 4,52% ao ano referente a reposição da inflação.

                       = informação não preechida pela entidade, relatório incompleto.

Totais/mês:

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.          

a) A rede socioassistencial privada informa uma demanda reprimida (lista de espera) de 99 vagas, sendo: 15 para o SPSB no domicílio, 44 para o SCFV para crianças e adolescentes, 40 para os Centros-dia.
b) Estão disponíveis para novos encaminhamentos 116 vagas, sendo: 10 para o SPSB no domicílio, 14 para o SCFV para crianças e adolescentes, 35 para o SCFV para idosos, 24 para os Centros dia, 3 para o acolhimento institucional para PCD, 17 
para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, 5 em República para jovení e adultos  e 8 para idosos em ILPI.

Total

              

para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, 5 em República para jovení e adultos  e 8 para idosos em ILPI.
c) Em maio, foram realizados 167 desligamentos e foram incluídos 169 novos usuários.
d) Dos 2.839 usuários cadastrados na rede não governamental, apenas 1.840 possuem CADÚNICO, totalizando 64% dos usuários.
e) Dos 2.489 usuários atendidos, apenas 1.741 fazem parte do grupo prioritário, totalizando 69% dos atendidos.



Serviço Metas Atendimentos

SPSB Domicílio 60 51 Vagas Ofertadas 2372
SCFV 07 a 17 anos 1035 1195 Vagas Ocupadas 2489

SCFV idosos 300 238 Vagas Disponíveis 116
Centro Dia 520 506

Acolhim. PCD 51 46
Acolhim. Cça e Adoles. 85 79

Acolhim. Adultos 66 181
Acolhim. Idosos 205 193
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LISTA DE ESPERA E VAGAS DISPONÍVEIS 
Vagas Disponíveis Espera

SCFV - idosos 35 0
Usuários cadastrados 2839 SCFV - Crianças e Adolescentes 14 44
Pessoas atendidas 2489 SPSB no Domicílio 10 15
Com Cadúnico 1840 Centro Dia 24 40
Beneficiários do Bolsa Família 783 Acolh. Cça e Adolescente 17 0
Beneficiários do BPC 476 Acolhimento PCD 3 0
Público prioritário 1741 Acolhimento Adultos 5 0

Acolhimento Idosos 8 0
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Nº Entidade Serviço 
RESUMO DAS PRICIPAIS ATIVIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                    
OBS: A  presente planilha apresenta apenas um resumo  das principais atividades  relatadas pelas entidades. O relatório  das instituições, em sua  íntegra, conforme enviado pelas entidades,  é enviado para os departamentos responsáveis, bem 
como para o fiscal do Termo de Colaboração.

Centro dia PCD

No mês de maio de 2021 retomamos algumas ações que tínhamos suspendido em virtude do decreto que estava em vigência no mês anterior, demos continuidade no Plano de Trabalho proposto e apresentado,retomando inclusive as visitas com a 
entrega das atividades do Centro Dia. Realizamos também ainda as seguintes oficinas: (1) Atendimento com Assistente Social;(2) Atendimento com o psicólogo; (3) Relaxamento; (4)  Teatro de fantoches; (5) Atividades de auto cuidado e higiene; 
(6) Atividade lúdica; (7) Atendimento familiar; (8) Atividades de vida autônoma; (9) Artesanato diversos; (10) Atividade de culinária; (11) Atividade de orientação para estimulação, manutenção da coordenação motora fina e concentração;(12) Oficina 
de orientação sobre cuidados com a higiene íntima.
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.
*IMPORTANTE: No mês de maio procuramos dar uma atenção especial aos usuários no que diz respeito à campanha da vacinação contra o COVID 19. Muitas familias estavam com significativas dificuldades em compreender como seria o 
processo de vacinação dessa população alvo. Assim para facilitar gravamos vídeos e intensificamos o atendimento remoto para que todos estivessem oreintados e nenhum usuário ficasse sem ser imunizado. 

 Lar Institucional 
Guilherme Cavina

Oficinas de Pintura Criativa com o propósito de estimular a livre expressão e criatividade; Conversas Terapêuticas com residentes; Supervisão de estágio; Caminhadas com residentes a fim de proporcionar uma atenção mais individualizada; 
Reunião interdisciplinar com Psiquiatra, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro com discussão de casos(quinzenal); Atividades com quebra cabeça com o propósito de estimular a resolução de problemas, motrocidade fina e persistência; 
Atividades com mosaico com o propósito de trabalhar o raciocínio lógico e percepção visual.  

2         

Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Ponta Grossa  - 
ADPFG

Centro dia PCD e 
idosos

Devido as atividades em CENTRO DIA presenciais estarem suspensas, as ações desenvolvidas continuam à distância através de contatos telefônicos contínuos com escutas qualificadas para usuários e seus familiares, acompanhamento pelas 
redes sociais (whatsApp, facebook, messenger) conforme disponibilidade de cada um. Vídeos enviados através de grupos nas redes sociais dos profissionais: assistente social, psicóloga, instrutor de música, cuidadores, abordando assuntos 
relacionados à auto estima, autonomia, cuidados na higienização, rotina de atividades em casa, depressão, luto, questões emocionais devido ao isolamento social, informações sobre vacinas, informações sobre sars-cov-2. Entrega de cestas 
básicas, fraldas geriátricas, auxílio nos agendamentos para vacinações (H1N1, COVID 19). Articulação com as demais redes das políticas públicas para garantia de direitos (CRAS, CREAS, unidades de saúde, INSS), auxílio e orientações para 
renovação do cartão de isento. Orientações para atividades culinárias, horta orgânica, musicoterapia, pintura, artesanato. Atendimentos à domicílio:06/atendimentos presenciais:03. Serviços de caráter administrativo, relatórios, suporte ao município: 
auxílio ao CREAS I,II e setor de averiguação de denúncias.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         

Associação Artesanal 
do Excepcional de 
Ponta Grossa - 
ASSARTE



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.
• A escuta foi um dos atendimentos mais necessários e utilizados, para aliviar a angústia, ansiedade e stress dos cuidadores principais, principalmente dos casos em que a família teve COVID ou perdeu familiares com a doença; orientações da 
psicóloga e instrutoras sobre questões comportamentais (para os casos com  agravamento de ordem emocional e comportamental dos usuários e cuidadores familiares, desde a decretação de distanciamento e isolamento social). 
• Atendimentos presenciais agendados, de acordo com as normas sanitárias e decretos vigentes.
• Vídeos enviados às famílias para atividades musicais e lúdicas em grupo, vinculando familiares para a realização da atividade.
• Mensagens no facebook da APROAUT e no grupo dos pais ou responsáveis pelos usuários do CENTRO DIA.
• Reuniões semanais da equipe técnica (por vídeo chamada em grupo de WHATSAPP). Discussão de casos entre os técnicos do CENTRO DIA, para os encaminhamentos necessários.
• 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.
• 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 e CPF, e CARTEIRA DO AUTISTA.
• Serviços administrativos relacionados às documentações e e-mails, prestação de contas e informações do Termo de Colaboração (Auxiliar administrativo, Coordenação e Responsável Técnico do Centro Dia). 
• Atualização de dados cadastrais. 
• 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. 
• Encaminhamentos à rede de saúde, assistência social e de garantia de direitos.
• Continuamos realizando vídeo chamadas com os usuários (os que aceitam essa forma de interação), com contato visual e comunicação interativa, a qual teve boa receptividade por parte da maioria, com Instrutoras de artes, música e integração 
sensorial.
• Utilização de telefone fixo, e-mail e Whatsapp da instituição para realizar os cadastros novos que foram solicitados, agendamento, documentação (e-mail), etc. 
• Participação da equipe do CENTRO DIA na VI Semana de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, de 17 a 21/05/21. Divulgação aos pais e cuidadores, e nas redes sociais.
• Participação no lançamento do livro da Advogada Nara L. Valente (trabalho de pesquisa com as mães do Centro Dia) – LIVE 05/05/21.
• Participação na LIVE – NUCRESS – 19/05/21.
• Entrega de presentes para as mães (instrutoras e cuidadoras).
• Encaminhamento de lista com nomes de alguns usuários para curso de capacitação por intermédio do GINÁSIO DO DEFICIENTE, solicitado pela assistente social Loreni.
• Continuidade da parceria com o Projeto Música e Encanto que foi desenvolvido juntamente com a Musicking Centro de Musicoterapia de Curitiba, especializada em autismo (plataforma de acesso com as atividades a serem executadas), a fim de 
dar oportunidade para crianças com autismo desenvolverem habilidades por meio de atividades que possam ser feitas diariamente em casa com a ajuda de um responsável, só tendo acesso à internet. Consideramos um trabalho feito com muito 
carinho, dedicação e técnica que incentiva os usuários a fazerem as atividades, já que estamos numa época em que é muito difícil tirar o celular das crianças, adolescentes e até mesmo adultos. (Instrutora de Música faz a conexão e intervenção)
• Encaminhamentos aos CRAS para atualização do CAD ÚNICO e solicitação de cestas básicas.
• Planejamento, elaboração, confecção e orientação para uso de PAINEL DE ROTINAS individualizado para as famílias, com aplicações conforme as necessidades de cada usuário (técnicos e cuidadoras).
• Retorno à confecção e entrega de materiais estruturados.
• LIVE PARA Faculdade de Psicologia de Joinvile – Grupo de Estudos do TEA (nossa equipe participa em todas os encontros) com depoimento de uma mãe indicada pelo CENTRO DIA da APROAUT.
• Duas mães de usuários se inscreveram como candidatas à conselheiro do CMAS, segmento “usuários”.
• Encaminhamento para tratamento odontológico especializado – diversas solicitações.
• 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; OBS. alguns casos encaminhados ao CREAS, e demais órgãos do 
sistema de proteção social e garantia de direitos continuam AGUARDANDO EFETIVAÇÃO. sistema de proteção social e garantia de direitos continuam AGUARDANDO EFETIVAÇÃO. 

4         
Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional - 
APAE

Centro dia PCD

Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal 17.112/2020. Durante o mês de MAIO 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.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 dos usuários que fazem uso de medicação.Foi realizado 
visita domiciliar para os usuários do centro dia e entregue atividades impressas. 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 MAIO 2021 foram entregues as cestas de frutas e material de higiene. No inicio do mês foram realizadas atividades referentes as mães, cada um fez uma homenagem a sua mãe, 
avó ou responsável. Houve ainda a visita do Assistente Social do Centro dia para os usuários que apresentaram problemas durante o mês.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. A Terapeuta 
Ocupacional realizou atividade referente aos cuidados com a natureza e plantio de árvores frutiferas.A Oficina Sabor e Saber mostrou aos usuários como fazer uma CUCA Simples, sorvete de maracuja e chá de Capim Limão.  Oficina Colorindo a 
Vida trabalhou as habilidades através de uma brincadeira de acertar o alvo com a colher, esta brincadeira proporciona a interação familiar através da brincadeira e competição, confecção de um porta bricos e de quadro decorativo para casa com 
flores do campo. Repassado orientações aos responsáveis sobre a renovação do cartão de transporte VCG. Orientações quanto a transferencia de benefício cujo responsável pelo usuário evoluiu a óbito. Acompanhamento e orientações pelo 
serviço social, de casos de óbito de familiares devido a Covid.Oficina de Higiene e Beleza está ensinando os usuários a deixar a cozinha bem organizada e higienizada, gavetas,panos de cozinha,talheres  dentre outros objetos. Confecção de uma 
lista de mercado para evitar desperdício na horacda compra.Alguns usuários permanecem em atendimento com serviço social, necessitando de intervenção diária devido a conflitos causados até mesmo pela convivencia durante a 
pandemia.Tivemos um aumento significativo de usuários que perderam cuidadores e responsáveis devido a pandemia e cancer, para todos fizemos e estamos fazendo acompanhamento. Inclusive atendimento  presencial com psicologia conforme 
necessidade.

5         
Acap. Geny de Jesus 
Souza Ribas 

Centro dia PCD



6         
Associação de Pais e 
Amigos do deficiente 
Visual - APADEVI

Centro dia PCD
Reuniões remota com usuários.Vídeos de orientação e acompanhamento para estimulação visual, braille e soroban.Oficina de artesanato remota.Atendimento remoto de situações diversas, ao usuário. Realização de relatórios de progresso dos 
atendimentos. Entrega de Cestas Básicas.Acompanhamento de usuário, em residênca inclusiva. Entrega de material para realização de atividades.Orientações Psicológicas.Orientações de automassagem e autorelaxamento. Reunião com equipe 
técnica. Analise de estrátégias para estimular a participação dos usuários neste contexto de pandemia.Reunião com equipe de monitoramento.

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 continuam sendo realizadas conforme a portaria SNAS n°54/2020.De acordo com a ordem de serviço n°07/2021 emitida pela FASPG 
com orientações quanto ao funcionamento dos serviços sociossistenciais,nosso serviço  continua com atividades coletivas e presenciais suspensas, mantendo o atendimento remoto e com agendamento. 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 visitas domiciliares sempre que necessário.Durante o mês foram enviados os seguintes 
vídeos: Vídeo com a cuidadora Shirlei mostrando como ficou a plantação de feijão no copo e como passar a muda para a terra; Vídeo com história “O Gato e a Panela” com a cuidadora Dalce; Vídeo com poema de Dia das Mães com a cuidadora 
Shirlei; Vídeo com atividade de Dia das Mães com a cuidadora Dalce; Vídeo com atividades para confecção de rosas para presentear a Mamãe com a cuidadora Ana Paula; Vídeo com atividade do dia do Índio (cocar) com a cuidadora Leticia; 
Vídeo com atividade do dia do Índio (boneco) com a cuidadora Leticia; Vídeo com atividade sonora com a cuidadora Dalce; Vídeo com contação de história “Os Animais da Fazenda” com a cuidadora Shirlei; Vídeo com Historinha “Aniversário do 
Senhor Leão” com a Cuidadora Adriana; Vídeo com atividades com material reciclado com nossa cuidadora Patrícia; Vídeo de apresentação da nova Terapeuta Ocupacional Diana; Vídeo com historinha “O Pássaro que não Voava” com nossa 
cuidadora Dalce; Vídeo com atividades galinha de papel com a cuidadora Patrícia; Vídeo com Historinha “As Formas Geométricas” com nossa cuidadora Leticia; Vídeo com atividade materiais recicláveis com nossa cuidadora Adriana; Vídeo com 
atividade tabuleiro com materiais recicláveis com a cuidadora Shirlei; Vídeo com atividade peixinho no mar com materiais recicláveis com a cuidadora Patrícia; Vídeo com atividade confecção de relógio com a cuidadora Terezinha; Vídeo com 
atividade materiais recicláveis boliche com nossa cuidadora Adriana; Vídeo com atividade com material reciclado Patinho com a cuidadora Leticia; Contato da Assistente Social para orientação familiar; Atualização de dados do usuário; Terapeuta 
Ocupacional realizou planejamento de atividades e iniciado atendimento remoto aos responsáveis pelos usuários, visando a escuta, acolhimento e orientações.

República para Adultos

República para Jovens

Abrigo para POP de 
Rua

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-  Telecurso e apostilas remotas para a 
preparação do ENCCEJA. Construção do plano individual de atendimento e planejamento para novos acolhidos. Orientações de Convívio e organização com planejamento da vida cotidiana dentro e fora da Instituição, após Emancipação. 
Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros. Encaminhamentos para acesso a documentação pessoal 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 e as mudanças na rotina. Palestras sobre Temas Transversais - Saúde, Educação, Projeto de Vida.  Temas sobre a 
convivência e respeito com os colegas na rotina da Instituição. Filmes dirigidos e discussão de casos. Caminhada até a praça mais proxima da Instituição. Duvidas e informações de como está o funcionamento semanal das redes de saúde, social, 
judicial, confecção de documentos e comércio na cidade devido a pandemia.  Encaminhamentos para Unidade de Saúde, CAPS, Cartórios  de Registro Civil, Policia Civil, Junta Militar, encaminhamentos para Agencias de Trabalho para os acolhidos 
que estão em fase de Emancipação.   Continuidade do Isolamento para novos acolhidos. Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à temperatura e demais sintomas relacionados ao COVID-19, com uso de termômetros.

8         
Associação Ministério 
Melhor Viver

Orientação para a vida cotidiana dentro e fora da República (convivio familiar, grupal e social); 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 trabaho de renda; Acompanhamento diário da coordenação, que possibiita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, 
autosustentação e independência; Acompanhamento individual dos usuários através de aplicarivo 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 grupos de aplicaivo de mensagens, cartazes afixados nos ambientes e rodas de conversa reforçando sobre a origatoriedade do uso de máscaras, higiene das mãos com lavagem com água e sabão e uso de álcool em gel, 
proibição de saídas desnecessárias, higiene dos pertences na chegada à república, garantidndo que os cuidados com a prevenção do COVID-10 sejam realmente cumpridos; Orientação quanto à manter todos os ambientes bem arejados, com 
janelas abertas, de nodo 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 regras para a República de Apoio, seguindo os 
decreros colocados pela Prefeitura Municipal de Pnta Grossa e o plano de contingência para a prevenção do COVID-19; Visitas de coordenação nas dependências da República de Apoio - Adultos; Na data de 27 de maio foi realizada a reunião 
mensal de coordenação juntamente com os usuários do serviço, para apresentação da nova Psicóloga.

que estão em fase de Emancipação.   Continuidade do Isolamento para novos acolhidos. Monitoramento diário dos acolhidos e funcionários quanto à temperatura e demais sintomas relacionados ao COVID-19, com uso de termômetros.

9         
Grupo Renascer de 
Apoio aos 
Homossexuais

SCFV - idosos

1) 24 Ligações Telefônicas- As ligações tem o intuito de manter os vínculos entre equipe e idosos, assim como acompanhá-los em suas demandas. 
2) 22 Chamadas de vídeo: Para estreitarmos os laços e dar maior proximidade e pessoalidade ás ligações, realizamos ligações por vídeo, para que pudéssemos nos ver e visualizar as expressões, assim  como favorecer o contato e autonomia do 
idoso através do mundo digital.
3) Estabelecemos contato com 06 idosos através mensagem de aplicativo. Esta ação foi realizada com aqueles idosos que não conseguimos contato de alguma forma prioritária, sendo estes, ligação telefônica e chamada de vídeo, mesmo com 
várias tentativas. Sendo assim, encaminhamos mensagem por aplicativo de conversa e pudemos estabelecer o contato. 
4) Realizado 01 cadastro do Mercado da família. 
5) Viabilização de 01 Auxílio a funeral e  isenção de taxas do mesmo. 
6) Realizado 01 Atendimento familiar, favorecendo o vínculo familiar.
7) 01 agendamento de vacina contra a Influenza (H1N1), garantindo o direito a acesso a saúde do idoso. 
8) 01  Reunião de planejamento de atividades.
9) 02 Reuniões técnicas, entre os SCFV e  Departamento de proteção social Básica.
10)02 Visitas domiciliares.
11)02 Entregas de lembranças aos aniversariantes do mês de Maio. 
12) Grupo de whatsApp. Este grupo é formado por 25 idosos em atendimento: a) Atividades de musicoterapia; b) Atividade física; c) Direito;d) Equipe Renascer; e) “Esse é meu talento”: Realizado gravação de idosa participante do grupo, a fim de 
garantir a proximidade entre os participantes do grupo, assim como fomentar a arte, e cultura, revelando talentos dentre o grupo; f) Atividade dia das mães: Grupo Renascer/ AAPI/ SOS/ Musicoterapeuta Thiago.



SCFV - 07 a 17 anos - 
Aldeia da Criança

Atividades realizadas no período de 01 a 31 de Maio de 2021          EIXO TEMÁTICO: Cuidados com o corpo e a mente.         EIXO SCFV: Convivência Social, direito de ser e participação. Os eixos abaixo estão articulados, estimulam o 
desenvolvimento de cada usuário em relação ao tema aplicado, de forma emocional e integral proporcionando uma ação transformadora, estimulando a convivência e o desenvolvimento das capacidades inerentes aos sujeitos                     
JUSTIFICATIVA:As lives com os usuários e os educadores, têm como objetivo promover uma reflexão sobre os cuidados com o corpo e a mente.Proporcionando momentos de análise e compreensão do tema pelos usuários. As aulas devem ser 
de forma online via Google meet e vídeos aulas enviadas por WhatsApp no grupo da instituição por conta do momento de isolamento social causado pelo novo covid 19. 
Live 1: 07/05/2021 - Tema: A importância de exercícios físicos em nossa rotina diária.
Live 2: 14/05/2021 - Tema: Como evitar o sedentarismo e manter o nosso corpo saudável.
Vídeo 1: 21/05/2021 - Tema: A importância dos alongamentos
Vídeo 2: 28/05/2021 - Tema: Atividades para relaxar o corpo e a mente
RECURSOS UTILIZADOS:- Computador, Celular, Aplicativo Meet, entre outros se forem necessários.
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:83 
Atendimentos sociais individuais  com responsáveispelo wats zapp, 12 atendimentos  para usuários.Dos 146 usuarios, conseguimos contato com 143 usuários através de ligaçoes e chamadas e mensagens pelo aplicativo whatsapp. Doação de 16 
cestas básicas, sendo 16 familías beneficiadas e 32 usuários, 03 contatos social telefônico realizado com a Rede de atendimento Conselho Tutelar leste.

SCFV - 06 a 17 anos -  
Guarda Mirim

No mês de Maio, trabalhamos o eixo temático: Educação Ambiental e Sustentabilidade. Os eixos estão articulados com a prática da sustentabilidade ambiental e social, relacionando teoria e prática ao dia a dia dos usuários, para que possam 
desenvolver hábitos sustentáveis,reconhecer a importância do solo, da água,refletindo formas de preservação, entender a importância do trabalho prático e coletivo para a preservação do Planeta.O eixo foi dividido em 3 oficinas: 1ª Oficina 
temática:  Sustentabilidade: O que é e como podemos praticar? O que podemos fazer para colocá-la em prática? Qual a importância dela para o planeta Terra? De que maneira podemos contribuir para disseminar esta prática? Que atitudes 
sustentáveis você já pratica em seu cotidiano?2º Oficina: A água pode acabar? Os educadores deram  inicio a live com a música Planeta Água (Guilherme Arantes) https://youtu.be/oPwnAq2xMUg. Após isso , foi realizado um diálogo com os 
usuários identificando os indicadores que evidenciam o problema de falta de água no mundo, relacionando com as questões sociais, ambientais e tecnológicas. 3ª Oficina: É preciso preservar o solo? Nessa oficina os educadores gravaram um 
vídeo , o qual foi divulgado no grupo de whatsapp da Guarda Mirim e durante a live foi abordado algumas cenas do filme Wall-e, que mostra o nosso planeta extremamente poluído e como consequência disso desabitado.Após esse live os 
educadores enviaram outro vídeo com perguntas relacionadas ao cuidado com o planeta relacionado ao filme e as crianças tinham ques responder as perguntas em forma de vídeo e confeccionar um robô com materiais recicláveis. Essa oficina foi 
um sucesso, as crianças amaram confeccionar o robô e gravar o vídeo. Na oficina do eixo de Educação Ambiental foi abordado a conscientização e a importância em cuidar do solo através do plantio de árvores frutíferas. Além de ser uma opção 
econômica e saúdavel, a estaquia (cultivo de plantas frutíferas) tem qualidade nutricional.Foi lançado no grupo um vídeo explicativo sobre estaquia e proposto um desafio para plantar em uma garrafa pet alguma muda frutífera. As famílias que não 
tinham acesso a internet e não tinham os materiais necessários foi realizado agendamento para retirada dos kits , contendo húmus e muda, além de folheto explicativo, pensando assim em alcançar na totalidade nossos usuários. Nosso SCFV esse 
mês realizou 46 contatos pedagógicos, auxiliando nossos usuários com as atividades, 84 contatos pela secretaria, para crianças que estavam com dificuldades devido internet,154 atendimentos do ateliê mundo do trabalho,30 atendimentos de 
apoio pedagógico,45 atendimentos de suporte aos usuários que estavam realizando cursos da  plataforma Ponta Grossa Digital, 63 contatos sociais, sendo estes , 25 entregas de cestas básicas seguindo todo protocolo de segurança 
exigido,escutas qualificadas, encaminhamentos médicos com o auxílio de voluntários. Nesse mês foram entregues: 1.150 marmitas com cardápio balanceado ,2332 pães caseiros,55 máscaras de proteção, 11 kits de higiene,11 litros de sabão 
caseiro,14 cestas de verduras orgânicas, 19 kilos de feijão. Para as famílias que residem distante da Instituição e não conseguem vir buscar o kit alimentação , oferecemos uma cesta básica grande totalizando 25 famílias beneficiadas seguindo 
todo protocolo exigido pelo decreto municipal.

11     
Associação Antonio e 
Marcos Cavanis – Casa SCFV - 07 a 17 anos 

No mês de maio trabalhamos os temas: Família como sinonimo de amor, afeto e proteção e a Semana do Enfrentamento ao abuso e Exploração Sexual Infantil, as atividades foram planejadas e executadas e posteriormente disponibilizado em 
nossas redes sociais e grupos de whatsapp; As atividades foram organizadas da seguinte maneira:03/05  vídeo - Sentimento de Pertença #cavaniscomvocê, 07/05- Dinâmica do Urso #CavaniscomVocê, atividade de fixação- A mão que Protege. 
10/05- vídeo: Contação de história: Amor, fartura e Sucesso #Praticase Ações; 09/05 Vídeo: A minha pessoa Especial 14/05 #CmicPraticaseAções- Vídeo: Parodia Batom de Cereja. 17/05 Vídeo Machetes de noticias com casos de Abuso e 
exploração sexual que  aconteceram no País e no Estado do Paraná; 17/05 à 25/05 Abrimos o concurso cultural Faça Bonito; 21/05- Live com a Dra. Ana Paula  Delegada do Nucria com o tema : Isolamento Social e os riscos de abuso sexual de 

10     
Instituto Educacional 
Duque de Caxias

11     Marcos Cavanis – Casa 
do Menor Ir. Cavanis

SCFV - 07 a 17 anos exploração sexual que  aconteceram no País e no Estado do Paraná; 17/05 à 25/05 Abrimos o concurso cultural Faça Bonito; 21/05- Live com a Dra. Ana Paula  Delegada do Nucria com o tema : Isolamento Social e os riscos de abuso sexual de 
crianças e Adolescentes 24/05- Video de Impacto Sobre exploração sexual e 24/05- Vídeo/; Entenda os Sinais, 28/05- Live com os educadores recapítulando os temas do mês e 28/05  Live da Alegria, com os aniversariantes do mês.  5 Visitas 
domiciliares de busca ativa e acompanhamento; Ligações telefonicas, mensagens das redes sociais e whatapp para contato com as famílias e acompanhamento dos usuários,120 concessões de Cesta Básicas mediante atendimento individualizado 
e acompanhamento famíliar. 

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 
anos

Atividades realizadas no mês de maio de 2021: crianças e adolescentes realizaram atividades escolares com apoio dos cuidadores, realizaram oficinas de música, oficina horta pedagógica, rodas de conversa com temas socioeducativos (Prevenção 
COVID-19; Autoestima; Bullyng; Projeto de Vida), atividades relativas a família; comemoração de  aniversariantes do mês; auxiliaram nos cuidados com a casa, Oficinas com a equipe do SAI e NEDDIJ; Conversa online com a Mmª Juíza de Direito 
da Vara da Infância e Juventude; Orientados  quanto a responsabilidade com as atividades realizadas no Programa Adolescente Aprendiz, Oficina projeto Música para todos; Adolescentes participaram de reuniões em grupo para minimizar conflitos; 
Participaram de atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, seguindo o protocolo de Prevenção ao COVID-19 (uso obrigatório de máscara, alcool em gel e o distanciamento social).

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- Vídeo em Homenagem ao Dia do Trabalhador; 2- Painel de Boas Vindas ao Mês de 
Maio; 3- Live Oficina - Jogos de Tabuleiro, Parceira SESC; 4- Post Informativo sobre Maio Amarelo-Conscientização para Redução de Acidentes de Trânsito;  5- Post Informativo sobre o Tema "Coragem"; 6- Material Impresso-Rotinas de Casa e 
sua Importância para os filhos; 7- Post Informativo sobre a Vacinação do Covid 19; 8- Post alusivo ao "Dia das Mães"; 9- Tema "Amor ao próximo"- Como devemos praticá-lo?; 10- Entrega de Material Impresso "Era das Cavernas"- Parceria SESC; 
11- Desenvolvimento do Tema "Amor ao Próximo" com os Acolhidos; 12- Post Informativo sobre Festival de Matemática-Parceira SESC; 13- Post alusivo ao Dia da Família; 14- Post Divulgação da Unicesumar sobre atendimento-Grupo de Apoio 
Psicológico à Comunidade; 15- Painel - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 16- Informativo com Edital para inscrições-Escola Residência-Parceria SESC; 17- Painel Homenagem aos 
Aniversariantes; 18- Post Informativo sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano; 19- Live Oficina - "Mundo Antigo" - Pirâmides-Parceria SESC; 20- Reforçando os cuidados com a Higiene no enfrentamento ao Covid; 21- Homenagem ao Dia 
do Trabalhador Rural; 22-Post Informativo - Dia do Desafio - "Bom para mim! Bom para todos!" -Parceria SESC; 23- Post Informativo Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher; 24- Post Informativo sobre o Dia Mundial sem Tabaco; 25- 
Oficina de Artesanato desenvolvido com os acolhidos com Material Reciclável; 26- Dia do Algodão Doce para os Acolhidos; 27- Atividade Lúdica - Confecção de Jogo de Tabuleiro com os Acolhidos; 28- Filmes para reflexão com a participação dos 
Acolhidos:  "A Bailarina" e "Divertida Mente"; 29-Roda de Conversa Temas: Valores Humanos, Abuso Sexual, Família e Sentimentos; 30- Oficina desenvolvida com os Acolhidos-estória com os Personagens PIPO e FIFI-Prevenção à violência 
sexual na infância; 31- Oficina de Agroecologia desenvolvida com os Acolhidos- Apresentação/Manejo da sala de ordenha;  Plantas: absorção de Nutrientes, Mudas da sementeira para o solo, poda no inverno, plantio de hortaliças na hidroponia; 32- 
Oficina de Artesanato desenvolvida com os Acolhidos com materiais diversos com o objetivo de estimular a criatividade e promover higiene mental; 33- Oficina de Música com os Acolhidos - Tema: "Prevenção ao abuso e exploração sexual: "Nisso 
ou Naquilo ninguém pode tocar"; 34-Contatos Mensagens Instantâneas e Visitas Domicilares.

12     
Escola Profissional 
Piamartina- Instituto 
João XXIII



13     
Associação Reviver de 
Assistência ao Portador 
do Vírus HIV

SCFV - 06 a 17 anos
Distribuição de cestas básicas, distribuição de atividades para presentear alguém especial (mãe, avó, tia, responsável), distribuição de atividades diversas individuais e familiares, visitas domicilares, atendimento individual com hora marcada, grupos  
de conversa online, vídeos informativos, encaminhamentos para a rede de atendimento.

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

Postagem no facebook e repostagem no grupo dos responsáveis.
Oficina de artesanato: Suporte para celular de garrafa pet ( passo a passo de como fazer).
Conversando sobre as emoções e sentimentos: vídeo explicando o amor!
Oficina de Música: Os impactos da música na vida das pessoas. 
Realização da Campanha de arrecadação de alimentos para doação aos usuários mais vulneráveis. Parceria com a RPC- Juntos contra fome.
Vídeos de homenagem as mães com participação de usuários e funcionários.
Vídeo com dicas de proteção para crianças e adolescentes, para um processo de socialização e educação com direitos e respeito.
Oficina de Capoeira: Conversação sobre a importância da Capoeira na luta contra abuso de crianças e adolescentes.
Podcast com professor de música, a importância da musica na vida pessoal.
Oficina de esportes: A importância do esporte.
Oficina de artesanato: Tinta comestível ( como fazer ).
Publicação para roda de conversa sobre Dia 18 de maio: enfrentamento as violências contra crianças e adolescentes e luta contra homofobia.
Publicação de um dos nossos usuários que faz parte do conselho da criança e adolescente, que esteve auxiliando no processo de construção do plano municipal do enfrentamento. 
Lançamento de acervo digital Casa do Piá
Oficina de artesanato: Confecção de bonecas com garrafa pet.
Debate sobre a luta anti manicomial.
Realização da Live com o tema 18 de maio e o enfrentamento à violência e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com conversas, vídeos e interação com os usuários.
Vídeo com a participação dos usuários mantendo vínculos.
Realização de um informativo que é repassado aos responsáveis e usuários, abordando as temáticas do dia 18 de maio e o enfrentamento à violência e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Maio amarelo e a luta contra 
violência no transito, incentivo a leitura, debate sobre esportes radicais. Benefícios da Capoeira na vida de crianças e adolescentes. Dia da família.
Formação com os colaboradores sobre as seguintes temáticas: 
Roda de conversa sobre auto cuidado e resiliência. Temas como cuidado com a vida no automático, visão cuidadosa comigo mesmo, empatia e cuidado com os sentimentos do outro, fizeram parte dessa conversa. Debate sobre Pobreza menstrual. 
Reunião de avaliação das publicações e atividades propostas pela casa. Gravações de vídeos para o canal do youtube. 
Formação sobre dia 18 de maio e o enfrentamento à violência e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com debate sobre a temática.
Formação sobre a s Mídias e a música: Debate sobre a imposição da utilização das mídias com a pandemia. 
Palestra sobre Corona vírus, com enfermeira Dairã do hospital Unimed, com uma explicação realista da atual situação.

DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUA SUSPENSO DA MANEIRA PRESENCIAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE 
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Programa Social 
Transformando 
Gerações

SCFV - 06 a 17 anos

DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUA SUSPENSO DA MANEIRA PRESENCIAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE 
CONTÁGIO DE COVID-19, DIANTE DISSO, A ENTIDADE CONTINUA SEUS ATENDIMENTOS DE FORMA REMOTA, REALIZANDO CONTATO TELEFÔNICO E VIA WHATSAPP COM OS USUÁRIOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A 
FINALIDADE DE MANTER O CONTATO E O VÍNCULO COM AS FAMILIAS E USUÁRIOS.TIVEMOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ORIUNDAS DE DOAÇÕES PARA A ENTIDADE PARA ALGUMAS FAMÍLIAS, BEM COMO 
ENTREGA DE ALGUNS KITS DE HIGIENE. A ENTIDADE TEM FORNECIDO DIARIAMENTE, MARMITEX PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SCFV, ESSA ALIMENTAÇÃO VEM COMO UM APOIO PARA AS FAMÍLIAS, 
JÁ QUE CADA CRIANÇA MATRICULADA RETIRA UMA MARMITEX, COM CARDÁPIO VARIADO DIARIAMENTE, CONCOMITANTEMENTE COM A ESTRATÉGIA DA ALIMENTAÇÃO, É FORNECIDA UMA ATIVIDADE SEMANAL PLANEJADA 
PELA EQUIPE PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL, PARA QUE OS USUÁRIOS TENHAM UMA CONTRAPARTIDA E DESENVOLVAM ATIVIDADES LÚDICAS E INTERATIVAS SEMANALMENTE, O SERVIÇO SOCIAL INSTITUCIONAL REALIZA 
ATENDIMENTOS DE FORMA REMOTA DIARIAMENTE, COM CONTATO VIA TELEFONE E WHATSAPP PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO CONVERSAR COM AS 
FAMILIAS, SÃO REALIZADOS CONTATOS COM O CRAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, RETIRADA DE FOLHA RESUMO E ATUALIZAÇÃO DE CAD-ÚNICO, BEM COMO REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS DE EQUIPAMENTOS PRIVADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS. 

SCFV - 06 a 17 anos

Seguimos com as atividades coletivas presenciais suspensas, mas estamos com a Instituição aberta de segunda a sexta-feira das 08h00min as 17h00min para outros serviços burocráticos, recebimento de doações e repasse às famílias, 
atendimentos,contatos telefônicos, visitas domiciliares, orientações, planejamento de atividades online para as crianças e adolescentes entre outros. Com o objetivo de atender principalmente as famílias mais vulneráveis que apresentam inúmeras 
necessidades, buscamos doações e repassamos, tentando amenizar esta fragilidade. Neste mês recebemos cestas de alimentos e produtos de higiene e limpeza por meio de uma campanha da FUNPAR (Fundação de Apoio da Universidade 
Federal do Paraná), “O Amor Contagia”. Desse modo foi possível atender 17 famílias da APAM com estas doações e 02 famílias de meninas que até recentemente frequentaram a APAM, hoje vivem na Comunidade local e solicitaram auxílio. 
Também por meio de parceria com uma Clinica Odontológica entregamos 33 kits com escova dental, creme dental, sabonete e folder informativo sobre a saúde bucal, e 15 livros em Parceria com o Instituto Pegaí Leitura Grátis por meio do projeto 
“Alimentando Mentes” entregue com as cestas de alimentos, com o intuito de incentivar a leitura e proporcionar um passatempo saudável neste momento de pandemia e de maior permanência em casa. Contando também com outros amigos e 
voluntários entregamos 02 pães caseiros, 350 pães (cachorro quente), 26 dúzias de ovos,189 quilos de frutas, legumes e verduras e 26 quilos de alimentos avulsos como arroz, feijão e demais que compõem a cestabásica. Para isso realizamos 22 
visitas domiciliares, 22 contatos por telefone, ligações e WhatsApp, e 27 atendimentos na Instituição para acompanhamento familiar e entrega das doações. Encaminhei 01 usuário para 2ª Via de Carteira de Identidade. Além disso, mantivemos 
contato permanente com as famílias e usuários no grupo de WhatsApp, trabalhamos o tema família em alusão ao dia das mães, o tema sobre o dia 18 de Maio (Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e 
adolescentes), e sobre a prevenção da Covid-19. Apresentamos vídeos com orientações, ilustrações e propomos atividades acerca do tema trabalhado. Para descontração postamos um vídeo de uma voluntária que trouxe uma apresentação de 
capoeira, sugerimos que tentassem reproduzir os passos e nos enviassem no grupo. Por meio do WhatsApp também enviamos mensagens individuais parabenizando as crianças e adolescentes aniversariantes do mês. Nas atividades impressas 
apresentamos duas receitas, sendo uma culinária de “bolinho de chuva” e outra receita de “como ter um dia melhor com ações simples”, atividade proposta num curso online onde as Educadoras Sociais e Coordenadora estão participando. 
Utilizamos o Facebook da Instituição também para algumas postagens.
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Associação de 
Promoção à Menina - 
APAM



Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Informamos que durante o mês de MAIO, as meninas acolhidas foram atendidas pelas duas Mães Sociais e estamos mantendo todos os cuidados básicos com a limpeza da Casa Lar, cuidados com a higiene pessoal, estão tendo uma alimentação 
saudável e balanceada. Durante o período que permanecem no acolhimento, as meninas desenvolvem diversas atividades recreativas e de lazer, elas jogam bola, brincam de boneca, gostam de dançar e ouvir música. Elas também fazem uso do 
computador como momento de lazer, com acompanhamento. Em relação aos estudos, algumas meninas estão assistindo aula pela televisão e fazendo as atividades impressas pelos colégios, uma criança começou a frequentar a aula presencial na 
Escola Municipal e uma adolescente iniciou estágio presencial do Programa Adolescente Aprendiz. A convivência familiar continua sendo mantida através de ligações telefônicas e chamadas de vídeos, preservando assim, o vínculo de afetividade. 
As acolhidas estão participando das Aulas de Música Online, todas as quintas e sextas-feiras, às 10:00 horas, promovidas pela Vara da Infância e Juventude. Destacamos ainda que estamos seguindo as orientações em relação a prevenção do 
Covid-19, fazemos uso do alcool gel, distanciamento nos cômodos da casa, uso de máscaras e estamos utilizando o tapete sanitizante e o totem para o alcool gel. Dia 18/05/21 Uma adolescente participou da Live do Fórum Marista de 
Adolescentes (semana do Evento CEVES); Dia 19/05/21 - Uma adolescente participou da Oficina "Autoproteção", promovida pela Equipe Técnica do SAI da Vara da Infância e Juventude; Dia 21/05/21 Uma Mãe Social participou da Live "Roda de 
conversa com Educadores Sociais", promovida pela Equipe Técnica do SAI da Vara da Infância e Juventude.
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Associação Beneficente 
Lua Nova

SCFV - 07 a 17 anos

No mês de Maio/2021, as atividades do SCFV permaneceram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, por conta do Covid19. Durante o mês de Maio tivemos algumas ações na Associação, como a Campanha de Vacinação H1N1, 
realizada no dia 03/05 em parceria com as empresas, onde todos os usuários tiveram direito a vacinação gratuita na instituição.  Também contamos com a distribuição semanal de verduras, legumes e frutas para as famílias acompanhadas, doadas 
através do Convento do Senhor Bom Jesus. Em 21/05 realizamos o “Dia de Quem Cuida de Mim”, onde foi prestado uma homenagem aos responsáveis dos usuários da Lua Nova. As orientadoras mantiveram os três vídeos semanais, com 
atividades e brincadeiras lúdicas, sendo gravadas e postadas em nossas redes de comunicação (Facebook, YouTube, grupos de WhatsApp e envios individuais para usuários/família), com o objetivo de proporcionar aos usuários momentos de 
entretenimento, focando sempre no vínculo usuário/instituição. Efetuamos encontros online semanais, e embora a dificuldade de alguns usuários no acesso aos encontros, tivemos a participação positiva dos mesmos. 

Serviço de Proteção 
Social Básica no 
Domicílio - Idosos

SCFV - Idosos

1. Dia 3 de maio foi contratada a Educadora Social para o SCFV. Nos dias 3, 4 e 5 de maio foi realizado o Planejamento das atividades junto com a Educadora Social - Meses de maio e junho, previlegiando a normativa do SCFV - Eixo - 1. 
Convivência Social e Intergeracionalidade – fortalecer vínculos familiares e comunitários e prevenir riscos sociais e de violência contra a pessoa idosa. 2. Dias 6 e 7 Atendimento telefônico para acompanhamento da vacina. 3. Dias 3, 10, 17, 24 e 31 
ligação para Lideranças dos CECON's. 4. Todos os dias realizamos interação nos grupos de Whatsapp - Santa Paula, Santa Luzia, Cara-Cará e Borato. O Cecon da Santa Paula é o que interage bastante, tanto entre eles/as quanto conosco. 5. E 
uma vez na semana realizamos atividade vinculada ao planejamento, na primeira semana referente ao Cuidado, para ampliar a relação com o Dia das Mães, até porque neste momento muitas mães perderam seus filhos/as - enviamos também um 
cartão. Na segunda semana trabalhamos as relações de cuidado para além do ambiente familiar, as relações de apoio e proteção. Na terceira semana incluimos a Relação Institucional, quais instituições significam, para cada um/a do grupo, a 
relação de cuidado. E na última semana foi realizado o fechamento do mês com o vídeo produzido pelos/as profissioanis dos SCFV (AAPI, SOS e Renascer). 6. Foram feitos 2 estudos de caso com a equipe. 7. Articulação com o CRAS Santa Luzia 
para inclusão de 3 usuários do CECON Santa Luzia para receber benefício eventual de alimentos. E também foi solicitado ao CRAS e enviado uma planilha para informação do CadÚnico e NIS dos CECON's Borato e Santa Luzia. 8. Elaboração, 
preenchimento e envio do Relatório de Frequencia do Monitoramento - Gestão SUAS; Preenchimento do RMA, após readequação do Formulários (jan, fev, mar e abril). 9. Foram realizadas 4 visitas para as lideranças dos CECON's. E mais duas 
para situações informadas no mês. 10. Reunião técnica e reunião com a Proteção Social Básica.

As atividades do mês de maio foram realizadas seguindo  o Decreto Municipal 18.836 de 09/04/2021 que alterou o Decreto 18.797/2021. Assim sendo planejamos as ações levando em consideração as restriçoes sanitárias considerando que as 
atividades presenciais estão suspensas. Para tanto a equipe estruturou as ações do  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os CECONS Irmã Gaudia Kushcka (Parque Tarobá), Raio de Sol (Vila Cipa) e Santa Rita de Cássia 
(Bairro Ronda) considerando a valorização das experiências vividas, as expressões individuais e a vivência em grupo. Observamos que em virtude do dia das Mães buscamos neste tema valorizar a mulher na figura de "Quem Cuida" reconhecendo 
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Associação de Amigos 
da Pessoa Idosa

19 Serviço de Obras 
Sociais - SOS 

SCFV - Idosos

(Bairro Ronda) considerando a valorização das experiências vividas, as expressões individuais e a vivência em grupo. Observamos que em virtude do dia das Mães buscamos neste tema valorizar a mulher na figura de "Quem Cuida" reconhecendo 
todas as expressões de afeto, amor e carinho na figura das mamães, vovós, tias, madrinhas, mamães de pets, dentre outras expressões afetivas.1. Realizamos 107 atendimentos de contato telefônico: ênfase na escuta humanizada com 
abordagem em  assuntos da rotina diária, isolamento, convivência familiar, rede de apoio, qualidade de vida.  2.  40 atendimentos no grupo de WhatsApp: vídeos e áudios  informando sobre cronogramas de vacinação COVID 19;  vídeo sobre auto 
estima e maturidade; vídeo sobre prova de vída INSS; mensagem através de cartão em comemoração o dia do Assistente Social; vídeo, mensagem e áudio dia das Mães. Atividades do Musicoterapeuta Thiago Pauluk: Qual a sua música favorita?; 
vídeo em comemoração ao dia das mães; atividade qual é a música, exercitando a memória musical e trechos de músicas buscando encontrar semelhanças e diferenças.  3.  Realizamos contato com Rádio Santana para que no Programa de 
sábado (véspera do dia das mães) fosse feita uma homenagem: onde oferecemos a música do cantor Roberto Carlos "Como é grande o meu amor por você", a leitura de um poema e um texto falando sobre o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos. 4. Contatos com a rede: Cras Jardim Paraíso (cesta básica); Cras Vila XV (Cadastro único), Unidade básica de Saúde (Vila Cipa e Jd Amália) verificação de consulta, Mercado da Família (cadastramento), Agendamento 
de vacina COVID 19. 5. Reunião on line conduzida pela Divisão de Gestão da Proteção Social Básica, Assistente Social Maria Lúcia, Assistente Social Taisa de Cássia Gomes (Vigilância sócio assistencial)  com a participação das Instituições: 
Serviço de Obras Sociais (SOS), Associação da Pessoa Idosa, Renascer: pauta RMA 2021.  06. Reunião on line conduzida pela Divisão de Gestão da Proteção Social Básica, Assistente Social Maria Lúcia com a participação das Instituições: 
Serviço de Obras Sociais (SOS), Associação da Pessoa Idosa, Renascer, Musicoterapeuta Thiago Pauluk; Professora Educação física Schirlei: planejamento de ações.  07.  Construção de texto sobre a atividade de dia das Mães para postagem: 
Blog do Departamento de Gestão do SUAS da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa – FASPG,  Blog Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e página Facebook do Serviço de Obras Sociais - SOS. 8. 12 
visitas domiciliares para os casos de excepcional necessidade, tomando todas as medidas preventivas a COVID 19 (uso de máscara, de luvas e álcool em gel; distanciamento de 1,5m,  e  preferencialmente atendimento em área aberta, com 
ventilação), para acompanhamento das pessoas idosas. 9.    Preenchimento de relatórios, documentos, organização de arquivo, dentre outras rotinas administrativas.
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Associação de 
Atendimento para 
Portadoras de 
Necessidades 
Especiais Nossa 
Senhora de Lourdes  - 
AAPNENSEL

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência

As acolhidas realizam as atividades da escola (APAE, ASSARTE e Recanto Maria Dolores) e também as tarefas de rotina dentro da casa. Também realizaram atendimento em grupo e individual com a psicóloga, produção de artesanato, produção 
de verduras através do projeto Horta Terapia.

21
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, trabalhado afetividade entre as moradoras e as cuidadoras, retorno aos atendimentos individuais na ASSARTE, segunda dose da vacina do covid para os moradores e funcionarios.

Residência Inclusiva 
para Pessoas com 
Deficiência 

Associação 
Pontagrossense de 
Emancipação para 

Deficientes Físicos  - 
APEDEF
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Asilo São Vicente de 
Paulo

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

23
Colméia Espírita Cristã 
Abegail

Instituição de Longa 
Permanência para 
Idosos - ILPI

No mês de maio continuamos com os cuidados da pandemia do Coronavírus. As visitas, passeios e saídas das idosas permanecem suspensas. Todos os dias os funcionários passam por uma triagem onde é verificada a temperatura e sintomas 
gripais. Continuamos com a apoio dos residentes do Hospital Regional (Fisioterapeuta, Enfermeira, Farmaceutica e Assistente Social). Todos os funcionários e idosas já estão vacinados com a 2ª dose. Seguimos com todas as orientações da OMS 
e até o momento tudo permanece bem.

24
Francisclara Resgate 
da Família e da Criança

Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

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.  Organização para o Campeonato de Bocha.

27
Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo

 Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes

Execução do projeto "Meio Ambiente" (Cuidados, reciclagem, economia de recursos, preservação, separação e descarte correto do lixo). Oficinas: Construção de boneco ecológico, artesanato com materais recicláveis, pinturas representando o 
meio ambiente, manutenção da horta. Atividades lúdicas e recreativas, apoio escolar.

28
Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida

Casa de Passagem 
para População em 
Situação de Rua

Voluntariado de corte de cabelo, saídas programadas e encaminhamentos aos demais serviços socioassistenciais.

                   = Entidade não preencheu  as informações.



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

Centro dia PCD 80 72 75 72 76 73 74 92%

 Lar Institucional Guilherme Cavina 21 21 20 21 20 20 20 97%

2        

 

Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

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

3        

 
Associação de Proteção aos 

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

4        

 
Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional - APAE
Centro dia PCD 55 56 55 55 55 55 55 100%

5        

 

Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 85 86 85 85 84 85 106%

6        

 
Associação de Pais e Amigos do 

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

7        

 

Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança Deficiente  - 

APACD
Centro dia PCD 60 54 51 51 50 50 51 85%

% atingido

RELATÓRIO ANUAL 2021

1        

 
Associação Artesanal do 

Excepcional de Ponta Grossa

 APACD

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

República para Jovens 6 1 2 2 1 1 1 23%

Abrigo para POP de Rua 50 62 62 63 59 59 61 122%

9        

 

Grupo Renascer de Apoio à 
População LGBT, SCFV e 

Abordagem Social

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - idosos 90 48 52 54 55 55 53 59%

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 180 207 232 167 234 197 207 115%

327330 104%314 331315 326

8        

 
Associação Ministério Melhor 

Viver

335
10    

 
Instituto Educacional Duque de 

Caxias



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

anos
30 8 8 10 15 16 11 38%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 80 185 179 190 183 183 184 230%

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 55 55 85%

14    

 
ABASE - Casa do Piá

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 115 128 127 127 127 121 126 110%

16    

 
Programa Social Transformando 

Gerações
Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - 07 a 17 anos 120 115 123 113 124 121 119 99%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 95 57 86 118 116 110 97 103%

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 8 7 6 8 5 7 7 83%

18    

 
Associação Beneficente Lua Nova

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - 07 a 17 anos 65 72 70 73 73 73 72 111%

12    

 
Escola Profissional Piamartina- 

Instituto João XXIII

17    

 
Associação de Promoção à 

Menina - APAM

Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio - Idosos 60 29 41 41 47 51 42 70%

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 120 89 54 62 101 76 76 64%

20    

 
Serviço de Obras Sociais- SOS

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - Idosos 90 67 108 99 110 107 98 109%

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 10 100%

Residência Inclusiva para Pessoas com 
Deficiência – Casa 1 10 8 0 8 8 8 6 64%

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 8 8 6 64%

23    

 
Asilo São Vicente de Paulo

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 105 96 97 99 99 100 98 94%

24    

 
Colméia Espírita Cristã Abegail

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

25    

 
Francisclara Resgate da Família e 

da Criança
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 17 3 12 7 13 23 12 68%

26    

 
SEFAN – Lar das Vovozinhas

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 40 34 35 34 35 37 35 88%

27    

 
Casa  do Idoso Paulo de Tarso

Instituição de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI 30 30 30 29 29 27 29 97%

28    

 
Núcleo Promocional Pequeno 

Anjo
Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 30 11 17 19 19 33 20 66%

29    

 
Vila Vicentina - Casa da Acolhida*

Casa de Passagem para População em 
Situação de Rua 50 85 80 94 90 111 92 184%

22    

 
Emancipação para Deficientes 

Físicos  - APEDEF

                =  Entidade não apresentou o relatório.

Canal do DGSUAS no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdL9O6fvorBGSFjWe1Bq35Q

Fone: (42) 3220- 1065 ramais: 2169 - 2377 - 2378 - 2171 - 2379

Facebook do DGSUAS: https://www.facebook.com/dgsuas/

Blog do DGSUAS : https://redeassocialpg.wordpress.com/

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - DGSUAS                                                                                                                         

OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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.

2. 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.


