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Relatório de Atividades do 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (AGOSTO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
No mês de AGOSTO o relatório foi até o dia 16 conforme plano de trabalho, porém as 

ações do Projeto continuam normalmente durante o mês, levando-se em conta que 

todas as ações estão de acordo com o Decreto Estadual nº 47.006, de 27 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto C3 neste mês de AGOSTO continuou executando o plano emergencial devido 

ao COVID-19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Foram entregue atividades para os atendidos fazerem em suas casas e tivemos 

uma adesão de mais de 80%.  

3. Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

 

CRONOGAMA DE ATIVIDADES  
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

 

PETRÓPOLIS, 16 de AGOSTO de 2020 

 

 

________________________________ 

Diretoria da AJA 

 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 

Entregas de cesta e EPIs:  X 

Entregas de Atividades  X 

Ligações telefônicas: X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X 

Rede sociais: X X 

Atendimento presencial através de agendamento: X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X 
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Relatório de Atividades do 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (SETEMBRO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
No mês de SETEMBRO continuamos levando em conta que todas as ações estão de 

acordo com o Decreto Estadual nº 47.006, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre 

as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-

19), em decorrência da situação de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto C3 neste mês continuou executando o plano emergencial devido ao COVID-

19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Foram entregue atividades para os atendidos fazerem em suas casas e tivemos 

uma adesão de mais de 88%.  

3. Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. A equipe também aproveitou para fazer a testagem do COVID 19 que aconteceu 

na comunidade Oswaldo Cruz 
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CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

PETRÓPOLIS, 30 de setembro de 2020 

 

________________________________ 

Diretoria da AJA 

 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs: X   X 

Entregas de Atividades X   X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (OUTUBRO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Em outubro continuamos com as ações estando de acordo com o Decreto Estadual nº 

47.006, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação 

de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto C3 neste mês continuou executando o plano emergencial devido ao COVID-

19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Foram entregue atividades para os atendidos fazerem em suas casas e tivemos 

uma adesão maior que do mês anterior atingindo 95%.  

3. Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. Esse mês em comemoração ao dia da criança a instituição fez a entrega de dos 

presentes para os atendidos 
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CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

PETRÓPOLIS, 30 de outubro de 2020 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs: X   X 

Entregas de Atividades X   X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (NOVEMBRO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Em novembro continuamos com as ações estando de acordo com o Decreto Estadual 

nº 47.006, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação 

de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto C3 neste mês continuou executando o plano emergencial devido ao COVID-

19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Foram entregue atividades para os atendidos fazerem em suas casas e tivemos 

uma adesão maior que do mês anterior atingindo 95%.  

3. Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. Esse mês em comemoração ao dia da criança a instituição fez a entrega de dos 

presentes para os atendidos 
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CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

PETRÓPOLIS, 30 de NOVEMBRO de 2020 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs: X   X 

Entregas de Atividades X   X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (Dezembro) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Neste mês continuamos com as ações estando de acordo com o Decreto Estadual nº 

47.006, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação 

de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto C3 neste mês continuou executando o plano emergencial devido ao COVID-

19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Doações de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Foram entregue atividades para os atendidos fazerem em suas casas e tivemos 

uma adesão maior que do mês anterior atingindo 95%.  

3. Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. Esse mês em comemoração ao dia da criança a instituição fez a entrega de dos 

presentes para os atendidos 
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CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

PETRÓPOLIS, 30 de dezembro de 2020 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs: X   X 

Entregas de Atividades X   X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (JANEIRO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Damos início ao projeto na segunda semana de janeiro e continuamos com as ações 

estando de acordo com o Decreto Estadual nº 47.006, de 27 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

Nesse início de ano continuamos a execução o plano emergencial devido ao COVID-

19, portanto a instituição continuou de portas abertas traçando estas ações: 

1. Continuamos com a entrega de alimentos e material de higiene e máscaras para 

as famílias atendidas;  

2. Iniciamos este ano planejando com a equipe do Projeto as ações para este anos 

de 2021.  

3. As nossas redes sociais continuam com constantes informações sobre como as 

ações nesse período; 

4. Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção 

7. Atendemos presencialmente no formato de escalas, ou seja, diariamente 04 

crianças participavam das atividades presencialmente no período de uma 

semana sendo que na semana seguinte acontecia a troca dos atendidos e assim 

a ideia da equipe e atender a todos. Importante ressaltar que estamos seguindo 

todos os protocolos de segurança como por exemplo: 

 Uso de mascara 
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 Uso de álcool em gel 

 Aferição da temperatura na chegada das crianças 

CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Luvas: estão sendo usadas pela equipe do projeto. 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

PETRÓPOLIS, 31 de JANEIRO de 2021 

 

_____________ 
Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs:     

Ligações telefônicas:  X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares  X X X 

Rede sociais:  X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

 X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto:  X X X 
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Relatório de Atividades do 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (FEVEREIRO) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Em fevereiro as ações continuam tendo como base o Decreto Estadual nº 47.006, de 

27 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de 

emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

Devido a pandemia que ainda assola todo mundo o Projeto continua executando o plano 

emergencial devido ao COVID-19, portanto a instituição continua de portas abertas 

traçando estas ações: 

1. Entrega de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Planejamento da equipe do Projeto visando as ações mês a mês.  

3. As nossas redes sociais continuam com constantes informações sobre como as 

ações nesse período; 

4. Equipe se colocando inteiramente à disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. Continuamos com os atendimentos presenciais, porém no formato de escalas 

como no mês de janeiro, com uma diferença aumentamos para 06 o número de 

entendidos, ou seja, diariamente 06 crianças participam das atividades 

presencialmente no período de uma semana sendo que na semana seguinte 

muda o grupo. Importante ressaltar que estamos seguindo todos os protocolos 

de segurança como por exemplo: 
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 Uso de máscara. 

 Uso de álcool em gel. 

 Aferição da temperatura na chegada das crianças. 

 

CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

Petrópolis, 28 de fevereiro de 2021 

 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs:  X  X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (março) 

 

INTRODUÇÃO 

 
Neste mês ações continuam tendo como base o Decreto Estadual nº 47.006, de 27 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de 

emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto continua executando o plano emergencial devido ao COVID-19, portanto a 

instituição continua de portas abertas traçando estas ações: 

1. Entrega de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

2. Planejamento da equipe do Projeto visando as ações mês a mês.  

3. As nossas redes sociais continuam com constantes informações sobre como as 

ações nesse período; 

4. Equipe se colocando inteiramente à disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

5. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

6. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

7. Continuamos com os atendimentos presenciais, porém no formato de escalas 

como no mês de janeiro, com uma diferença aumentamos para 06 o número de 

entendidos, ou seja, diariamente 06 crianças participam das atividades 

presencialmente no período de uma semana sendo que na semana seguinte 

muda o grupo. Importante ressaltar que estamos seguindo todos os protocolos 

de segurança como por exemplo: 
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 Uso de máscara. 

 Uso de álcool em gel. 

 Aferição da temperatura na chegada das crianças. 

 

CRONOGAMA DE ATIVIDADES  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

Petrópolis, 31 de março de 2021 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 

Atividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entregas de cesta e EPIs:  X  X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Grupo de Whatsapp como os familiares X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial através de 

agendamento: 

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do projeto: X X X X 
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Relatório de Atividades do 

TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS / 

SAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (ABRIL) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em abril as ações continuam tendo como base o Decreto Estadual nº 47.006, de 27 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de 

emergência em saúde; 

O Decreto Municipal nº 1.088, de 13 de março de 2020, que dispõe em risco iminente 

de infecção humana no Município de Petrópolis.  

 

AÇÕES CORONAVIRUS – COVID 19 

 

O Projeto continua executando o plano emergencial devido ao COVID-19, portanto a 

instituição continua de portas abertas traçando estas ações: 

 

1. Entrega de alimentos e material de higiene e máscaras para as famílias atendidas;  

2. Esse mês convocamos as crianças para a retirada dos chocolates em comemoração 

da Páscoa. 

3. Planejamento da equipe do Projeto visando as ações semana a semana.  

4. As nossas redes sociais continuam com constantes informações sobre como as ações 

nesse período; 

5. Equipe se colocando inteiramente à disposição das famílias atendidas, tanto no aspecto 

de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não aja a propagação 

do Covid 19. 

6. Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as famílias atendidas pelo projeto, 

para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

7. Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

8. Continuamos com os atendimentos presenciais, porém no formato de escalas, com uma 

diferença diminuímos para 05 o número de entendidos, ou seja, diariamente 05 crianças 

participam das atividades presencialmente no período de uma semana sendo que na 

semana seguinte muda o grupo. Importante ressaltar que estamos seguindo todos os 

protocolos de segurança como por exemplo: 
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 Uso de máscara. 

 Uso de álcool em gel. 

 Aferição da temperatura na chegada das crianças. 

9. Os atendimentos presencias tem como rotina as atividades com cunho educacional, 

principalmente auxiliando os atendidos com a plataforma educa em casa.  

10.  Entrega de atividades para os atendidos fazerem em casa. 

 

CRONOGAMA DE ATIVIDADES 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 

 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as crianças e 

famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos e 

espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno.  

 

FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

 

 

 

Atividades SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

Entregas de cesta e EPIs:  X  X 

Ligações telefônicas: X X X X 

Entregas de atividades   X  X 

Grupo de Whatsapp como os 

familiares 

X X X X 

Rede sociais: X X X X 

Atendimento presencial (conforme 

convocação prévia)  

X X X X 

Analise feita pela equipe técnica do 

projeto: 

X X X X 
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Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores Informações. 

 

 

Petrópolis, 30 de abril de 2021 

 

 

 

___________________________ 

Diretoria da AJA 
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