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Termo de Colaboração nº  093/2020 
 

Período de referência: abril/ 2020  a 
Dezembro/2020 
 

Metas previstas no Plano de Trabalho 
 

90 crianças e adolescentes e suas famílias  
 
 

Atividades/Estratégias Metodológicas Desenvolvidas e Resultados/Impactos Alcançados 
 

Atividade Acolhida individual   Adequações  
Descrição Acolhimento social e processo de 

intervenção profissional envolvendo a escuta 

social qualificada, com foco na identificação 

do problema ou situação no âmbito 

individual ou coletivo. 

Realizado em horário 

agendado seguindo 

protocolo da saúde; os 

acolhimentos estão sendo 

realizados com 

regularidade quando da 

entrega dos insumos de 

alimentação, higiene e 

limpeza.  

Periodicidade diária Neste formato, durante a 

pandemia  

Meta Atender 100% que acessarem ou 

manifestarem necessidade do trabalho  

Atender 100% que 

acessarem ou manifestarem 

necessidade do trabalho 
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Avaliação  Registro de todas as escutas em prontuário 

familiar, encaminhamentos e impacto da ação 

Registro de todas as escutas 

em prontuário familiar, 

encaminhamentos e 

impacto da ação 

Resultados/Impactos Alcançados: 
Mesmo com o aumento significativo de demandas individuais e famílias em função 
da pandemia, conseguimos atender 100% destas demandas; o maior impacto para 
este tipo de atendimento derivou da comunidade acessar os serviços do NAS.  
Os serviços mais procurados foram para suprimento de gêneros alimentícios, casos 
de acompanhamento familiar e de saúde para encaminhamentos.  
Foram utilizadas estratégias de escuta, atendimento individual e em alguns casos 
muito emergentes,  visitas domiciliares. 

 

 

Atividade Atividades grupais de convívio Adequações  
Descrição Atividades coletivas junto às famílias para 

apresentações dos resultados dos projetos e 

ressignificação cultural 

Atividades grupais e 

presenciais suspensas.  

Periodicidade Semestral  anual 

Meta Presença de 60% das famílias nas 

apresentações  

Ao final do semestre, 

oferecer espaço de 

compartilhamento das 

produções desenvolvidas ao 

longo do período da 

pandemia.  

Avaliação  Observar a qualificação das relações 

familiares com vistas a aumentar a proteção 

e afetividade família / criança 

Presenças das famílias no 

evento. 

Resultados/Impactos Alcançados 
As atividades grupais presenciais não foram realizadas em função da condição 
sanitária; alguns temas já previstos e planejados foram discutidos em lives e vídeos 
preparados por especialistas convidados. Percebemos baixa adesão a essa 
modalidade.  

 

Atividade Atividades grupais de convívio  Adequações  

Descrição Atividades em grupo, vivencias lúdicas, 

culturais, artísticas e recreativas  

Atividades grupais presenciais 

suspensas. 

Estão sendo oferecidas 

atividades desenvolvidas pelas 

educadoras dos grupos e 

transmitidas de forma remota 

via redes sociais 

Periodicidade 2 vezes na semana 2 vezes na semana  

Meta Atender 90 crianças e adolescentes  Atender 60% das crianças e 

adolescentes  

Avaliação  Aumento do nível de socialização e 

diminuição de ocorrência de conflitos  

Avaliar a partir da 

interatividade virtual a 

participação das crianças e 

adolescentes  



 

 

Resultados/Impactos Alcançados: 

Foram adotadas diferentes estratégias para atingir crianças e adolescentes por via 
remota: contação de histórias, jogos, vídeos interativos, troca de fotos e vídeos 
realizados nos domicílios, retirada de materiais na unidade por familiares com 
horários pré-deteerminados. O atendimento de 60% nesta modalidade foi atingido e 
medido através dos retornos e visualizações das atividades remotas. Em contatos 
com as famílias as mesmas relatam a falta que as atividades estão fazendo.  

 

Atividade Acolhimento em grupo  Adequações  

Descrição Ações de cuidado que buscam atingir os 

objetivos do serviço como autonomia do 

grupo familiar na resolução de suas 

demandas 

Atividade suspensa; as 

acolhidas estão sendo feitas de 

forma individual mediante 

agendamento e protocolo 

sanitário  

Periodicidade 5 vezes na semana Ininterrupta 

Meta Realizar acompanhamento familiar para 

100% dos inseridos no serviço, 

priorizando demandas de maior 

vulnerabilidade.  

Priorização as situações de 

vulnerabilidade estabelecidas 

pela pandemia  

Avaliação  Verificar aumento numérico de 

acompanhamento com relação ao ano de 

2019 

Análise e avaliação dos casos 

trazidos pela pandemia  

Resultados/Impactos Alcançados 
A atividade foi suspensa em função da situação sanitária e os acolhimentos em 
grupo foram realizados de forma individualizada relatada acima.  

 

Atividade Oficina de Artes em Papel Adequações 
Descrição Atividades de origami, scrap, colagem e 

outras técnicas  

Atividades de origami, scrap, 

colagem e outras técnicas, 

transmitidas via facebook e 

whatsapp com entrega de 

material para confecção das 

atividades 

Periodicidade semanal semanal 

Meta Atender 90 crianças e adolescentes nessa 

modalidade  

Atender 60%  crianças e 

adolescentes nessa modalidade 

Avaliação  Observar o aumento das possibilidades de 

relações baseadas em construções 

estéticas 

Observar retorno das atividades 

desenvolvidas através da 

interatividade virtual e 

postagem das atividades 

realizadas  

Resultados/Impactos Alcançados 
Atividades foram realizadas de forma remota com produção de vídeos pela 
educadora responsável e disponibilizados materiais para que fossem realizadas em 
casa pelas crianças. Obtivemos número importantes de visualizações que 
superaram a meta de atingir 60% das crianças e adolescentes; atribuímos em 
grande parte à disponibilidade de material para confecção as atividades em casa. 
Tivemos retornos através de fotos postadas pelas famílias dos trabalhos realizados.  

 



 

 

Atividade Oficina de capoeira Adequações  
Descrição Atividades rítmicas, corporais 

baseadas na filosofia da capoeira 

Continuidade do projeto através de 

oficinas transmitidas por facebook 

. 

Periodicidade semanal semanal 

Meta Atender 40 crianças e adolescentes 

na modalidade por livre opção  

Atender 60% crianças e 

adolescentes na modalidade.  

Avaliação  Observar aumento da autonomia e 

valorização da imagem corporal  

Observar retorno das atividades 

desenvolvidas através da 

interatividade virtual e postagem 

de vídeos das atividades por parte 

das crianças e adolescentes. 

Resultados/Impactos Alcançados 
As atividades foram mantidas semanalmente com a repercussão de vídeos pelo 
educador especialista. Bom índice de visualizações porém poucos retornos do 
desenvolvimento das mesmas em casa. Inferimos pela dificuldade em gravar as 
crianças em movimento.  
Foi realizada atividade especial em semana da capoeira, com participação de 
Mestres do Brasil todo e em paralelo arrecadação e valor que foi revertido ára 
compra de alimentos para as famílias das crianças. Em função da condição sanitária 
neste ano não foi realizado o batismo e a mudança de cordão. 

 

Atividade Oficina Vivências em leitura Adequações  

Descrição Atividades de cotação de histórias, 

teatro, produções de texto, 

interpretação, biblioteca circulante  

As atividades estão sendo 

gravadas pelas educadoras na 

biblioteca, espaço primordial da 

ação; para algumas historias estão 

sendo disponibilizados livros para 

retirada pelas famílias e doados. 

Biblioteca circulante suspensa.   

Periodicidade Semanal  Quinzenal  

Meta Atender 90 crianças e adolescentes Atender 60% crianças e 

adolescentes 

Avaliação  Observar a ampliação do espaço de 

convivência e trocas simbólicas.  

quantificar número de retirada dos 

livros o que retrata a participação 

e interação com a atividade. 

Resultados/Impactos Alcançados: 
Atividade realizada remotamente nas dependências da biblioteca; enriquecida com 
técnicas de fantoches, dramatização, criação de personagens. Bom número de 
visualizações. Em algumas atividades foi possível a oferta de livros doados pela 
Editora Paulus para retirada através do CMDCA. Recebemos retorno das famílias 
sobre o interesse das crianças e algumas famílias espontaneamente solicitaram 
empréstimos de livros da biblioteca circulante do NAS.  

 

Atividade Gestão de Voluntários Adequações  

Descrição Desenvolvimento do projeto próprio 

FAZER BEM  

Voluntários estão atuando somente 

de forma remota em captação de 

doações, etc. 

Atuando na triagem de doações 



 

 

somente pela equipe do bazar  

Periodicidade 3 vezes por semana 1 vez por semana 

Meta Acompanhar a atuação de 20 

voluntários  

Acompanhar a atuação de 4  

voluntários que atuam 

exclusivamente no bazar. 

Avaliação  Avaliar a fidelização do voluntario 

ao trabalho da entidade  

Avaliar a fidelização do voluntario 

ao trabalho da entidade no período 

da pandemia  

Resultados/Impactos Alcançados 

Foram suspensas a maioria das atividades com voluntários; permaneceram apenas 
ações de captação de recursos, digitação de notas e bazar para triagem de doações 
que aumentaram significativamente.  

 

Atividade Liang Gong adequações 
Descrição Pratica corporal que promove a 

concentração, domínio corporal e 

desenvolve capacidade de 

interiorização auto conhecimento  

Atividade presencial e grupal 

suspensa.  

Estão sendo disponibilizadas 

atividades gravadas pela educadora 

responsável via facebook e 

whatsapp 

Periodicidade Semanal Quinzenal  

Meta Atender 60 crianças  adolescentes  Atender 60% crianças  adolescentes 

Avaliação  observar aumento da capacidade de 

auto domínio e diminuição das a 

ocorrências de agressividade 

Observar através de vídeos postados 

pelas crianças e adolescentes, o 

desenvolvimento de habilidades 

corporais especialmente de 

coordenação e lateralidade.  

Resultados/Impactos Alcançados 

As atividades de praticas corporais passaram ser quinzenais com transmissão 
remota; como a educadora é do grupo de risco, a maioria das atividades foram 
gravadas em seu domicilio e posteriormente transmitidas em nossas mídias. Baixa 
adesão entre as crianças.  

 

Atividade Reuniões técnicas e de Diretoria Adequações  
Descrição Encontros de diretoria com pautas 

pré-estabelecidas 

Atividade mantida, reuniões 

realizadas de forma virtual  

Periodicidade mensal quinzenal 

Meta Participação de 60% dos diretores 

nas reuniões promovidas 

Participação de 60% dos diretores 

nas reuniões promovidas 

Avaliação  Resultado numérico e qualitativo  das 

ações desenvolvidas pela diretoria  

Avaliação das ações específicas 

durante a pandemia  e seus impactos  

Resultados/Impactos Alcançados 

As reuniões de diretoria se mantiveram mensalmente porém realizadas através de 
meet; não houve interrupção das atividades dos técnicos e educadores e foram 
realizadas presencialmente com protocolos de segurança, o que propiciou a 
reorganização dos trabalhos e o atendimento da comunidade.  

 

 

Atividade Monitoramento Serviço junto à Sec. de Adequações  



 

 

assistência social, pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos SMASDH 

Descrição Preenchimento de instrumentais e acompanhamento 

presencial da técnica de referencia em especial 

disponibilidade de vagas  

Não houve 

alteração da 

atividade  

Periodicidade semanal  

Meta Preenchimento de relatórios e monitoramentos em 

tempo hábil  

 

Avaliação  Feedback da secretaria quanto aos prazos e assertividade 

dos relatórios  

 

Resultados/Impactos Alcançados 
Foram mantidos todos os registros de forma regular e acrescentados dados com 
relação a novas exigências do sistema quando aos atendimentos da pandemia. 
A regularização dos registros tem permitido mais visibilidade dos resultados e 
quantificar as necessidades da população atendida.  

 

Atividade Prestação de contas adequações 
Descrição Prestação de contas e controle financeiro das entradas 

e despesas da entidade 

Não houve alteração 

da atividade 

Periodicidade bimensal  

Meta Manter regularidade da prestação de contas e 

responder em 90% ao calendário de prestação de 

contas   

 

Avaliação  Verificar ao longo do ano a correspondência de 

prazos previstos e entregas feitas. 

 

Resultados/Impactos Alcançados 
Foi mantida a regularidade da ação.  

 

Atividade Encaminhamentos para Rede Sócio 

Assistencial  

Adequações  

Descrição Reconhecimento dos recursos  existentes na rede de 

apoio social,  estabelecimento de procedimentos para 

encaminhamentos e acompanhamento.  

Contato com as 

formas de 

atendimento que 

estão sendo 

disponibilizadas 

pela rede 

socioassistencial no 

período da 

pandemaia 

Periodicidade Sem periodicidade definida  conforme demanda 

Meta Ter retorno e efetividade no acompanhamento de 

60% dos casos encaminhados  

Fazer 

acompanhamento 

dos casos 

encaminhados no 

período da  

pandemia 

Avaliação  Avaliar as ações de articulação com a rede para 

atendimento aos casos. 

 acompanhar dos 

encaminhamentos  



 

 

Entrevista com grupo de indivíduos/famílias 

(amostragem de 10% dos casos) quanto à resolução 

dos problemas inicialmente identificados. 

Consulta ao DAS Norte quanto ao número de 

famílias do território Real Parque/ Barão Geraldo, 

que passaram a ser beneficiadas.  

Resultados/Impactos Alcançados 

Em função do agravamento e do aumento de demandas específicas causadas pela 
pandemia (diminuição de renda ou perda de emprego, agravamento de doenças 
especialmente casos de saúde mental, conflitos familiares entre outros) foram 
necessários acompanhamento mais próximos das famílias. Porém poucos casos 
novos para encaminhamento para rede pois as famílias já vinham sido 
encaminhadas a rede de apoio. Os casos mais graves referiram-se a atendidos da 
comunidade e não diretamente pelo NAS e passamos a atender especialmente em 
suprimento de alimentação.  

 

Atividade Participação em editais de apoiadores técnicos 

e financeiros 

Adequações  

Descrição Acompanhar e apresentar propostas a editais  Acompanhar e 

apresentar propostas 

a editais, 

especialmente os 

voltados para 

superação das 

vulnerabilidades 

promovidas pela 

pandemia  

Periodicidade Sem periodicidade definida Conforme demanda 

Meta Enviar projetos a 50% dos editais publicados em 

conformidade com o trabalho desenvolvido 

Enviar projetos a 

60% dos editais 

publicados em 

conformidade com 

o trabalho 

desenvolvido 

Avaliação  Instrumentais de avaliação de cada projeto 

contemplado  

Instrumentais de 

avaliação de cada 

projeto 

contemplado 

Resultados/Impactos Alcançados 
O NAS participou e foi contemplado com os seguintes projetos:  

 Pães e Bolos: Sabor de Convivência – Empresa H2SO4 

 Projeto Come- Come, Mexe- Mexe – Instituto Arcor Brasil 

 Cuidado e Proteção na Pandemia – FMDCA 

 Laços e Diálogos entre Pais e Filhos: CMDCA 

 Bom dia com Café da Manhã – Iniciativa privada 

 

Atividade Identificação do grupo familiar Adequações  

Descrição Composição do grupo familiar – identificação 

do número de famílias mononucleares, com 

Atividade realizada 

presencialmente pelas 



 

 

mães chefes de famílias, número de idosos, 

crianças e adolescentes. 

assistentes sociais de 

plantão 

Periodicidade 5 vezes na semana 5 vezes na semana 

Meta 100% de cobertura nos prontuários familiares  100% de cobertura nos 

prontuários familiares  

Avaliação  Mensurar analisar situação, estrutura e 

dinâmica familiar  

Mensurar analisar  

situação, estrutura e 

dinâmica familiar  

Resultados/Impactos Alcançados 

Foram cobertos 100% dos prontuários que encontram-se atualizados tanto a nível 
de Sistema quanto prontuário físico. Foram criados novos instrumentais de coleta de 
dados específicos com relação a situação familiar na pandemia  

 

Atividade Acolhimento e entrada no serviço Adequação 
Descrição Recepção das famílias interessadas no serviço, 

apresentação da proposta e abertura de 

prontuário e inserção SIGM 

Acolhimento famílias e 

ativação de ficha de 

solicitação de vaga  

Periodicidade 5 vezes na semana 5 vezes na semana 

Meta Atendimento e acesso de 100% da demanda 

apresentada 

Humanização do atendimento  

Atendimento de toda 

solicitação 

Avaliação  Indicadores de Registro dos atendimentos 

realizados e dos indivíduos/ famílias admitidos 

no Serviço. – Instrumental: Ficha de registro 

dos atendimentos. 

 

Controle de solicitação de 

vagas específica para o 

período da pandemia 

Resultados/Impactos Alcançados 

Em função da condição sanitária, todas as demandas para solicitação de vagas no 
serviço foram devidamente registradas e realizados contatos com as famílias 
demandantes; quando identificada necessidade urgente de atendimento ou 
provimento de alimentos ou outras demandas, a família já passou a fazer parte do 
grupo de prioridades da entidade e ser atendida desta forma. Não houveram 
inclusões no serviço quando à frequência no 6-14 anos.  

 

Atividade Visitas Domiciliares  Adequações  
Descrição Estratégia para conhecer a realidade social, de 

uma determinada família, analisar o contexto 

familiar e o modo de vida, suas vulnerabilidades 

e potencialidades, permitindo observar o 

indivíduo em seu meio social, além de realizar o 

acompanhamento e os encaminhamentos  

Atividade suspensa 

como medida de 

proteção tanto das 

famílias como dos 

profissionais . estão 

sendo feitos contatos via 

telefone com as 

famílias.  

Periodicidade Sem periodicidade definida suspensa 

Meta Realizar pelo menos uma visita domiciliar a cada 

família ao longo de período de um ano e a 

medida de demandas específicas 

Fazer contato quinzenal 

com as famílias que 

apresentam maior 

vulnerabilidade em 

função da pandemia   



 

 

Avaliação  Registro do número de famílias que foram alvo 

da intervenção e o impacto da ação  

Registro do número de 

famílias que foram alvo 

da intervenção e o 

impacto da ação 

Resultados/Impactos Alcançados 
Realizadas apenas em caráter excepcional em função dos riscos de contaminação; 
em casos emergentes as assistentes sociais assim com acompanhantes receberam 
disponibilidades de EPIs.  

 

Atividade Oferecimento e favorecimento de 

formação profissional 

Adequações 

Descrição Formações especificas por área de atuação 

oferecidas e organizada pelo NAS e por 

parceiros da rede sócio assistencial do 

município. 

Oferecimento de 

formação on line 

disponíveis por diversas 

organizações  

Periodicidade bimentral  semestral 

Meta Proporcionar pelo menos 1 formação para cada 

membro da equipe em sua área de atuação  

Que cada profissional faça 

pelo menos 1 formação na 

área em que atua 

Avaliação  Impacto da formação na pratica de atendimento 

social 

Impacto da formação na 

pratica de atendimento 

social 

Resultados/Impactos Alcançados 

Foram realizadas formações on line em diversos segmentos especialmente visando 
a produção de atividades remotas; outras foram de caráter conceitual e formações 
específicas para os projetos contemplados neste ano. Participação do serviço social 
desenvolvimento social, coordenação e educadores sociais.  

 

Atividade Atividades socioeducativas sobre 

direitos humanos, sociais e 

socioassistenciais e diversidade cultural 

Adequações  

Descrição Desenvolvimento de atividades de socialização 

baseadas em empatia e solidariedade; 

desvelamento das potencialidades por mio das 

próprias ações através de experiências criativas 

Atividades grupais e 

presenciais suspensas. 

Estão sendo oferecidas 

atividades desenvolvidas 

pelas educadoras dos 

grupos e transmitidas de 

forma remota via redes 

sociais 

Periodicidade semanal Quinzenal  

Meta Diminuição em 50% dos casos de violação dos 

diretos, em função de domínio de informações.  

Atender 60% das crianças 

e adolescentes  

Avaliação  Comparação numérica das ocorrências no 

período de 1 ano  

Avaliar a partir da 

interatividade virtual a 

participação das crianças e 

adolescentes  

Resultados/Impactos Alcançados 



 

 

Meta de difícil mensuração em função do isolamento social; não foi possível 
identificar mudanças comportais.  

 

Atividade Projeto Pirueta Adequações  
Descrição Atividades de malabares, tecido 

acrobático, clown 

Atividades transmitidas por 

grupo de whatshap pela equipe 

de 3 educadores e 1 

coordenadora específicos do 

projeto; entrega mensal  dos kits 

de lanche previstos no projeto, 

além dos uniformes para a 

pratica das oficinas  

Periodicidade 3 vezes na semana 3 vezes na semana 

Meta Atender 90 crianças com escolha livre 

nas modalidades oferecidas  

Oferecer atividades remotas para 

90 crianças com escolha livre 

nas modalidades oferecidas 

Avaliação  Observar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, artísticas, sociais  

e corporais no espetáculo de 

encerramento após 18 meses de 

atividades  

Observar através de vídeos 

postados pelas crianças e 

adolescentes, o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, 

artísticas, sociais e corporais.  

Resultados/Impactos Alcançados 
O projeto foi desenvolvido através de atividades remotas nas modalidades 
palhaçaria, malabares e tecido acrobático. As crianças recebiam as aulas através de 
whatshap e interagiam com educadores desta forma. Alto indicador de participação. 
Foram realizadas 2 atividades com participação presencial das crianças em horários 
marcados individualmente: 

 Entrega de materiais relacionados às praticas trabalhadas 

 Entrega das fantasias para o espetáculo final 

Também foram gravados 2 espetáculos com a participação dos educadores e artistas 

convidados com números de palhaços, malabares, tecido acrobáticos e pirofagia. 

No ultimo espetáculo foram introduzidos vídeos enviados pela famílias e gravados em casa. 

Também foi a realizada gincana virtual e entregues presentes a todos os participantes no 

encerramento do ano.  

Este projeto contemplou mensalmente todas as crianças e adolescentes participantes com kit 

de lanches com sucos individuais., bolachas diversas, barrinhas de cereais, bolos individuais 

que as famílias retiraram no inicio de cada mês de março a dezembro.  

 

 

Atividade Atividades socioeducativas sobre 

direitos humanos, sociais e 

socioassistenciais e diversidade 

cultural - Baú  das Artes 

Adequações  

Descrição Atividades artísticas e culturais 

abrangendo 6 eixos: ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, saúde, 

sexualidade e trabalho e consumo. 

Atividade presencial e grupal 

suspensa.  

Estão sendo disponibilizadas 

atividades que propõem 

conteúdos previstos no projeto 

baú das artes; atividades 



 

 

gravadas pelas educadoras na 

sala ambiente do projeto para 

que as crianças e adolescentes se 

sintam vinculadas ao espaço 

construído por elas mesmas; 

disponibilização de materiais 

artísticos para desenvolvimento 

das atividades em casa.  

Periodicidade Semanal  Quinzenal  

Meta Atender 90 crianças e adolescentes Atender 60% crianças e 

adolescentes 

Avaliação  Observar comportamentos de 

horizontalidade nos processes de tomada 

de decisões, aumento da criticidade e 

compromisso cidadão.  

Através de contatos telefônicos, 

colher informações sobre o 

andamento das atividades  

Resultados/Impactos Alcançados 
Atividades realizadas quinzenalmente por via remota. Incluíram vídeos, brincadeiras 
e contatos via telefone com as famílias e crianças.  

 

Atividade Orientações Grupais  Adequações  

Descrição Encontros para famílias dos 2 serviços da 

entidade, objetivando entrosamento dos grupos 

e formação em temas escolhidos pelo próprio  

Atividade suspensa 

presencialmente; estão 

sendo disponibilizados via 

facebook e whatsapp 

vídeos em que são 

apresentados temas 

previamente elencados 

pelas famílias, pelos 

profissionais do serviço 

social do NAS 

Periodicidade Mensal  mensal 

Meta Participação de 60% das famílias dos serviços  Participação de 30% das 

famílias dos serviços 

Avaliação  Identificar melhoria da qualidade de vida dos 

participantes e suas famílias tendo em vista as 

aprendizagens adquiridas.   

Verificar através das 

visualizações e 

comentários nos vídeos a 

participação das famílias 

Resultados/Impactos Alcançados 
Temas apresentados de forma remota. O mais importante nesta ação foram os 
contatos telefônicos regulares às famílias; nestes momentos foi possível identificar 
demandas individuais. As famílias receberam esses contatos com muito interesse; 
percebeu-se a necessidade de contato e o isolamento a que estavam submetidas de 
forma rigorosa. Atendimento de 100% nesta estratégia das famílias. 

 

 

Atividade Orientações Individuais  Adequações  

Descrição Registro sobre aas vulnerabilidades, riscos e 

potencialidades dos participantes  e/ou familiares 

Realizado em horário 

agendado seguindo 



 

 

e o planejamento, acompanhamento  e evolução 

de casos  

protocolo da saúde; os 

acolhimentos estão 

sendo realizados com 

regularidade quando da 

entrega dos insumos de 

alimentação, higiene e 

limpeza 

Periodicidade 5 vezes na semana Neste formato, durante a 

pandemia  

Meta Manutenção de 100% dos prontuários 

atualizados e informações inseridas no SIGM  

Atender 100% que 

acessarem ou 

manifestarem 

necessidade do trabalho 

Avaliação  Acompanhamento das informações nos 

monitoramentos solicitados pela secretaria  

Registro de todas as 

escutas em prontuário 

familiar, 

encaminhamentos e 

impacto da ação 

Resultados/Impactos Alcançados 
100% da demanda trazida pelas famílias foram atendidas; como a entidade se 
manteve em atendimento o acompanhamento social foi mantido e em alguns casos 
intensificado  

 

 

Atividade Desligamento do Serviço Adequações  
Descrição Encerramento de prontuários, atualização 

de SIGM e identificação das causas e 

motivos que desencadearam o desligamento 

visando à busca  contínua da melhoria do 

serviço 

Atividade suspensa: não 

será realizado nenhum 

desligamento em função da 

instabilidade da situação das 

famílias 

Periodicidade Sem peridiodicidade definida  

Meta Realizar com êxito 100% dos processos de 

desligamento em todas as etapas. 

 

Avaliação  Realizar relatório mensal em que constarão 

os desligamentos, motivos e quantidades 

Ao final da pandemia e 

retorno regular das 

atividades cada família será 

reposicionada nos serviços  

Resultados/Impactos Alcançados 
Não foram realizados desligamentos  

 

Atividade Qualificação alimentação Adequações 

Descrição Acompanhamento do serviço de 

alimentação  

Organizar, controlar datas 

de validade e distribuir os 

alimentos recebidos em 

doação 

Periodicidade 5 vezes na semana 5 vezes na semana 

Meta 0 % ocorrências negativas na alimentação Montagem do maior 



 

 

oferecida aos usuários   número de cestas possível a 

partir das doações recebidas 

Avaliação  Medida de satisfação dos usuários com 

relação à alimentação oferecida 

Medida de satisfação dos 

usuários com relação às 

doações ofertadas e número 

de famílias atendidas 

Resultados/Impactos Alcançados 
Em função da suspensão do oferecimento de refeições no NAS, todo estoque de 
alimentos foi recolhido pelo setor de alimentação escolar do município; O NAS 
realizou levantamento das crianças e adolescentes atendidos cuja principal refeição 
era realizada na entidade e essas famílias passaram a constituir lista de prioridades 
neste quesito para recebimento de cestas básicas e outros insumos.  

 

Atividade Gestão da Equipe Funcional do 

Serviço 

Adequações  

Descrição Ação desenvolvida pelo coordenador 

técnico junto á equipe de colaborador 

e a fim de manter alinhamento com a  

proposta de trabalho. 

Ação desenvolvida 

presencial e 

individualmente com cada 

um dos trabalhadores, 

conforme protocolo da 

saúde.  

Periodicidade mensal Mensal  

Meta Identificar  precocemente situações 

que possam comprometer o 

desenvolvimento do trabalho  

Identificar situações que 

possam estar afetando os 

colaboradores em função da 

pandemia, não somente 

relacionados ao trabalho, 

mas também questões 

familiares e de saúde física 

e emocional  

Avaliação  Verificar diminuição de ocorrências de 

conflitos com funcionários 

comparativamente ao ano 2019 

Acompanhar o equilíbrio 

dos funcionários em função 

da pandemia 

Resultados/Impactos Alcançados 
A equipe mostrou-se sensível em todo o período com relação a readequação de 
suas atividades; se disponibilizaram  ao contato com as famílias, ao atendimento 
diverso e registros e controles de entregas.  

 

Atividade Articulação com universidades 

e supervisão de estágios 

Adequações  

Descrição Abertura de campo de estágio para 

cursos de especialização e 

graduação em serviço social e 

pedagogia 

Estágios presenciais suspensos; 

estagiários a partir de convite e 

supervisão remota de assistente 

social apresentam vídeos sobre 

temáticas e são compartilhadas 

com usuários via facebook 

Periodicidade semestral semestral 

Meta Ter ininterruptamente 4 estagiários 

de serviço social atendidos e 1 

Estágio somente via remota 

com autorização da 



 

 

estagiário de pedagogia universidade 

Avaliação  Avaliar impacto da atuação dos 

estagiários no desenvolvimento de 

projetos específicos  

Avaliar a produção dos vídeos 

e conteúdos apresentados. 

Resultados/Impactos Alcançados 

Boa parte dos estágios foram suspensos pelas universidades; no segundo semestre 
iniciamos pesquisa e telefônica e presencial com usuários a fim de detectar os 
impactos da pandemia sobre a população local; neste momento 5 estagiários de 
serviço social e psicologia retornam e realizam 120 entrevistas.  

 

Atividade Brinquedoteca Adequações  

Descrição Atividades desenvolvidas no 

espaço da brinquedoteca 

utilizando-se diferentes estratégias 

lúdicas, dirigidas ou livres com 

brinquedos, jogos de tabuleiro, 

jogos dramáticos, atividades 

corporais  

Atividade presencial e grupal 

suspensa.  

Estão sendo disponibilizadas 

atividades que propõem 

brinquedos e brincadeiras. 

Atividades de confecção de 

brinquedos com materiais 

recicláveis. 

Periodicidade 2 vezes na semana  Quinzenal  

Meta Atender 90 crianças e adolescentes  Atender 60% crianças e 

adolescentes 

Avaliação  Aumento e fortalecimento dos 

vínculos afetivos e relacionais  

Registrar o retorno através de 

manifestações nas atividades 

postadas.  

Resultados/Impactos Alcançados 
Foram disponibilizadas atividades remotas com dicas de brincadeiras e confecção 
de brinquedos. Taxa de adesão só aumentou após a entrega de matérias; foram 
adquiridos brinquedos no mês de dezembro/2020  que serão entregues as crianças 
e adolescentes ao longo do mês de janeiro /2021 a fim de  atender a meta.  

 

Atividade Orientações Grupais  Adequações  
Descrição Encontros para famílias dos 2 

serviços da entidade, objetivando 

entrosamento dos grupos e 

formação em temas escolhidos pelo 

próprio  

Atividade suspensa 

presencialmente; estão sendo 

disponibilizados via facebook e 

whatsapp  vídeos em que são 

apresentados temas 

previamente elencados pelas 

famílias, pelos profissionais do 

serviço social do NAS 

Periodicidade Mensal  mensal 

Meta Participação de 60% das famílias 

dos serviços  

Participação de 30% das 

famílias dos serviços 

Avaliação  Identificar melhoria da qualidade 

de vida dos participantes e suas 

famílias tendo em vista as 

aprendizagens adquiridas.   

Verificar através das 

visualizações e comentários 

nos vídeos a participação das 

famílias 

Resultados/Impactos Alcançados 
Foram realizados encontros com especialistas a fim de tratar de temas como 



 

 

empregabilidade, câncer de mama, Exploração Sexual :Estatuto da Criança e 

Adolescente, Cuidados Básicos de Higiene contra o Covid-19 entre outras. 
Boa adesão.  

 

Atividade Acolhida em grupo  Adequações  
Descrição Experiências de diálogo com vistas a 

construção de saberes coletivos, 

fortalecimento das relações e ampliação 

do espaço de convivência   

Atividades grupais e 

presenciais suspensas.  

Educadoras desenvolvem 

a pratica de diálogos via 

telefone especialmente 

para crianças e 

adolescentes que vinham 

ou tiveram situações de 

necessidade de maior 

acolhida em função da 

pandemia. 

Periodicidade diária semanal 

Meta Ampliação do repertório social Tornar o período de 

isolamento social menos 

difícil de ser cumprido 

Avaliação  Aumento da capacidade de ouvir o 

outro, empatia e autonomia para 

emissão de opiniões 

Resposta positivas das 

crianças e adolescentes ao 

contato dos educadores 

Resultados/Impactos Alcançados 
Atividade que impactou de forma positiva as crianças e adolescentes; relatos  com relação à 

surpresa e contentamento das crianças e adolescentes operou de forma significativa também 

no grupo de educadores que se mostram bem sensíveis e ansiosos pela volta. 

No enceramento do ano foi marcado horário para que cada uma das famílias comparecessem 

ao NAS para retirar o presente de Natal quando o encontro à distancia ocorreu. Momento em 

que se manifestou o carinho e o vinculo entre famílias, crianças e a equipe da entidade.  
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