
 
 

 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “LUZ E VIDA” 

    

PLANO DE TRABALHO 2020 

COVID-19 

 

 
I – Dados da Prefeitura Municipal  
Nome: Prefeitura Municipal de Monte Alto 
CNPJ: 51.816.247/0001-11 
Endereço: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro 
CEP: 15910-000                              Cidade: Monte Alto/SP  
Telefone: (16) 3244-3113                    Fax: (16) 3244 3113 
E-mail: prefeito@montealto.sp.gov.br 
 
II – Identificação do Prefeito(a) ou Responsável Legal 
Nome: João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues 
RG: 8.448.326   CPF: 019.880.818-66 
Endereço: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 – Centro 
Cidade: Monte Alto/SP                      CEP: 15910 – 000 
Telefone (16) 3244 – 3113                    Fax: (16) 3244 – 3113 
E-mail: prefeito@montealto.sp.gov.br 
Data do início do mandato: 01/01/2017 
Data do término do mandato: 31/12/2020 
 
III – Endereço do Serviço de Acolhimento 
Endereço: Rua Florindo Cestari nº 1282 – Centro 
CEP: 15.910-000  Cidade:Monte Alto / SP 
E-mail: luzevida@montealto.sp.gov.br 
Telefone: (16) 3241-3018 
       
IV – Equipe de trabalhadores  
- Cynthia de Paula Borges Donegá – Psicóloga  
- Mariângela Santos de Oliveira – Assistente Social 
- Aparecida de Lourdes Flávio Fattore- Coordenadora 
 
V – Meta a ser atingida 
- 8 adolescentes em medida de protetiva de acolhimento institucional. 
 
VI- Período de Execução 
01 de agosto a 31 de dezembro de 2020 ou ate quando perdurar a pandemia. 
 
 
VII- Justificativa 
 Considerando o momento de pandemia que afeta o país e o mundo, 
visando adequar e dar continuidade as ações já realizadas junto aos  
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adolescentes acolhidos no Serviço de Acolhimento Institucional Luz e Vida e 
suas famílias, que se encontram em isolamento social. E, mediante a Portaria 
nº 378 que prevê o incremento temporário, propomos a aquisição de material 
de consumo como: material pedagógico, educativo, eletroeletrônicos e outros; 
visando proporcionar informação, entretenimento, acesso a educação, lazer, 
cultura e atendimento/acompanhamento aos mesmos. 
  
VIII- Objetivos: 
 
Objetivo Geral 
Dar continuidade as ações em desenvolvimento neste momento de pandemia 
de forma remota, com incremento temporário. 
 
Objetivos Específicos  

• Dar continuidade aos atendimentos aos usuários através da tecnologia 
com atendimentos e acompanhamentos remotos. 

• Fortalecimento de vínculos com a extensão familiar de forma remota. 

• Incrementar alimentação, cuidados pessoais de higiene, socialização e 
comunicação remota; 

• Acompanhamento quanto às atividades escolares e aulas remotas da 
escola pelos meios digitais.  

• Incrementar o acesso a atividades psicopedagógicos e programas 
educativos, lazer e cultura em meios remotos. 

• Integração da Equipe Técnica do Serviço e a Equipe Técnica do Poder 
Judiciário, Conselho Tutelar, Delegacia de Defesa da Mulher e Ministério 
Público de forma remota. 

 
IX- Público Alvo 

• Crianças e adolescentes com direitos ameaçados e violados; 
 
 
 

X- Atividades a serem Executadas: 
 
 

• Estabelecer contatos telefônicos para orientar as famílias dos contatos 
semanais com os acolhidos por telefone durante a pandemia, a fim de 
não enfraquecer os vínculos; 

• Aquisição de eletroeletrônicos para as adolescentes terem acesso às 
atividades escolares e para a equipe participar das reuniões de rede e 
audiências concentradas em videoconferência; 

• Orientar e acompanhar as adolescentes acolhidas nas atividades 
escolares nos meios digitais e remotos; 

• Entrega de Kits contendo orientações gerais para execução de 
atividades psicopedagógicas como: jornada de desafios, quebra cabeça, 



 
jogo de tabuleiro, caça palavras, palavras cruzadas, desenho livre, 
culinária e lista dos sonhos; com distribuição às adolescentes acolhidas; 

• Entrega de Kits contendo cartilhas informativas sobre: corona vírus; 
violência sexual contra crianças e adolescentes e violência doméstica. 

• Avaliação das adolescentes quanto ao impacto das atividades 
psicopedagógicas realizadas. 

 
 

XI- Previsão Orçamentária do Bloco da Proteção Social Especial – 

Serviço de Acolhimento Institucional Luz e Vida- Incremento 

Temporário para Ações COVID-19 

 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR   

Material de Consumo  6.000,00 

Total 6.000,00 

 
 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação e o acompanhamento ocorrerão em um processo contínuo 
durante o período do incremento temporário. 
 Usaremos alguns instrumentais e ações para avaliação: 

• A aceitação do usuário neste modelo de atuação; 

• O resultado alcançado no fortalecimento dos vínculos intrafamiliares e 
na autonomia dos acolhidos. 

 
 

 
 

Monte Alto, 13 de agosto de 2020. 
 
 

 
Sonia Regina Bergamo Lampa 

Diretora de Proteção Social Especial 
 
 

 


