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PLANO DE AÇÃO 2021 FRENTE AO COVID-19

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
LAR E S C O L A MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA
PROJETO RENOVAR
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. Período Acumulado de 01/01/2021 a 30/04/2021
1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO S O C I A L
Nome da Organização: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Data de Constituição: 19/05/1946
C N P J : 71.492.318/0001-85
Data de inscrição no C N P J : 19/03/1968
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz n° 1.111
Cidade / U F : Sorocaba/SP
Bairro: Pq. Santa Isabel
C E P : 18.052-280
Telefone: 15-3221-4970
Site / e-mail: www.monteirolobatosorocaba.org.br
!
falecom@monteirolobatosorocaba.org
2) O B J E T O DA PARCERIA (Descrição genérica do serviço ofertado conforme parceria
estabelecida)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 11 anos de idade.
3)
DESCRIÇÃO
DA
REALIDADE
DO
SERVIÇO
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS F R E N T E A PANDEMIA

DE

CONVIVÊNCIA

E

Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de
Contingenciamento do Estado de São Paulo;
Considerando Decreto Municipal 25656/2020, que declara estado de emergência na
saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória
CORONAVÍRUS - COVID-19;
Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos
Equipamentos da Assistência Social;
Considerando o Oficio Circular DPP/SECiD 26/2020;
Informamos que diante Instrução Normativa N° 13/2020 da SECID - Secretaria da
Cidadania Município Sorocaba que, "REVOGA DISPOSIÇÕES ANTERIORES E
REGULAMENTA EXTRAORDINARIAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS
EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SOROCABA", desde a
data 13/10/2020 o Monteiro Lobato de Sorocaba através do Projeto Renovar, retornou
com as atividades coletivas presenciais respeitando as normas e recomendações
sanitárias, atendendo diariamente o número de até 52 crianças - 35% dos inscritos.

A partir de Março e Abril de 2021, mediante a publicação das instruções normativas
passamos a atender presencialmente aqueles usuários com dificuldade de acesso remoto
( Instrução normativas 01/2021 e 02/2021) e posteriormente suspendemos as atividades
coletivas e presenciais, priorizando o atendimento individual presencial de acordo com
avaliação perante as crianças em situação de risco, violência ou agravamento de
vulnerabilidade (Instrução Normativa 03/2021 e 04/2021).
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A equipe de colaboradores do Projeto Renovar encontra se 100% presentes diariamente ,
cumprindo carga horária completa, e executando os serviços e atividades presenciais e
online estabelecidos em plano de Ação entregue a esta renomada secretaria.
As famílias que não optaram pelo retorno presencial, estamos acompanhando e
direcionando remotamente via Grupos de WhatsApp, telefone e redes sociais, realizamos
atendimento presencial com agendamento e devidas medidas de precauções contra
COVID-19, conforme orientações do Ministério da Saúde.
A Equipe Técnica continua articulando com a rede intersetorial via WhatsApp com objetivo
de suprir as demandas dos atendidos, buscando e alinhando novas metodologias de
trabalho perante novo contexto;
Diretores, Equipe Técnica e de Orientadores vem realizando avaliações, planejamento e
reestruturando novas formas de atendimentos, assim como para os espaços físicos para
melhor acomodação dos atendimentos presenciais durante a execução das atividades.
Ressaltamos ainda, que estamos repassando semanalmente alimentos, produtos de
limpeza (quando disponível), produtos de higiene pessoal (quando disponível), roupas
(quando disponível) para as famílias (inscritas e não inscritas) em situação de
vulnerabilidades.
Atividades de limpeza e manutenção na organização permanecem diariamente com os
demais colaboradores, todos com as devidas medidas de precauções contra COVID-19;
Desta forma todas as crianças, colaboradores, prestadores de serviços e terceiros que
adentrem nossa entidade devem seguir rigorosamente todas as recomendações gerais em
relação ao cuidado com a disseminação e consequente contágio do vírus da Covid 19.
•

Aferição diária da temperatura de todos que adentrarem a entidade;

•

Respeitando o distanciamento social dentro da entidade durante as atividades e em
especial durante o almoço, ocupando apenas 2 pessoas por mesa em suas
extremidades.

•

Realização de atividades em ambientes externo o máximo possível, quando em
ambiente interno, proceder atenção a ventilação destes ambientes com uso de
ventiladores e janelas abertas.

•

Oferta de materiais individuais para execução de atividades artísticas e de recreação
devidamente higienizados e sem compartilhamento entre os presentes.

•

Atenção especial a lavagem das mãos com água e sabão durante o período em que
estiver na entidade.

•

Uso obrigatório de máscaras de tecido individual, presente no momento da aferição de
." temperatura, e manter presente uma outra máscara para revezar conforme a
necessidade.
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4) ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
F R E N T E A PANDEMIA
Atividade: Alimentação Saudável
Profissionais Envolvidos:
Elionai Cristiano Vieira - Chefe de Cozinha
Angélica D.M Giralde - Auxiliar Chefe de Cozinha
Luciene de Almeida - Auxiliar de Cozinha
Teresinha Cândido D.Souza - Auxiliar de Cozinha
Formas que aconteceram a s atividades/ações:
Atividade ofertada diariamente pela equipa da cozinha, onde há a oferta do café da manhã
e almoço a todos os participantes do Projeto Renovar e colaboradores da entidade.
Visita realizada duas vezes na semana pelas técnicas de nutrição responsáveis pela
elaboração de cardápio e toda gestão dos insumos do almoxarifado a as doações dos
gêneros recebidos pelos parceiros.
Frequência das atividades/ações:
Profissionais diariamente na entidade cumprindo as 44 horas semanais de trabalho para
preparação de toda alimentação ofertada aos colaboradores da entidade.
Recebimento semanal, controle de qualidade e condicionamento destes gêneros
alimentícios, recebidos dos parceiros Mesa Brasil-Sesc Sorocaba, Banco de Alimentos,
entre outros,
para preparação dos kits que são ofertados as nossas famílias
semanalmente.
Oferta de alimentos a s famílias em situação de Vulnerabilidade Social- Articulação
còm parceiros.
Para atender as famílias de nossos atendidos que neste momento de pandemia estão
apresentando necessidades no provimento de alimentos a sua família, houve uma
articulação com nossos principais parceiros para autorização em ofertar as doações
alimentares diretamente as famílias, já que não há mais a oferta das refeições diárias em
nossa entidade, desta forma após autorizado pelos parceiros, realizamos a entrega de
forma ordenada, uma vez por semana, toda sexta feira das 08:00 as 14:00, atendendo
todas as medidas de segurança, recebendo apenas um representante de cada família a
cada quinze minutos.
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Segue abaixo relação de parceiros que encaminharam ao longo deste período diversos
gêneros alimentícios para oferta a nossas famílias:
• SECID - Recursos Convênio.
• Verba Própria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SESC Mesa Brasil - Doações de Alimentos;
Banco de Alimentos - Doações de Alimentos;
Frutas Bananas Mirante - Doações de frutas;
Padaria Real - Doações de Pães;
SOS Serviços de Obras Sociais: Doações de mascaras facial, álcool em gel, roupas e
calçados usados;
Empresa Clarios - viabilização de doações de cestas básicas de alimentos;
Contribuintes Pessoas Físicas: Doações de chocolates - caixas de bombons;
Contribuintes Pessoas Físicas: Doações de kits Incentivo aos Estudos;
Rádio Cruzeiro FM - Divulgação Campanha Natal Solidário 2020 Kit Incentivo aos
Estudos;
FUA - Fundação Ubaldino do Amaral - Divulgação Campanha Natal Solidário 2020 Kit
Incentivo aos Estudos;
Empresa Obo Betermann; Campanha kit Incentivo aos Estudos;
Colégio Politécnico - doações de produtos de limpeza, higiene pessoal e Doações de
Brinquedos;
SESI Sorocaba - Doações de bolinhos Bauduco;
Supermercado COOP Árvore Grande - caixas de Bombons - Ação Dia Das Crianças;

Recebimento e manuseio de aproximadamente 3.830 quilos de alimentos ao longo deste
período e preparação de alguns itens para doações.
Desta forma ofertamos entre o período de 08 de Janeiro a 30 de Abril um total de 259 kits
de alimentos.
Atividades sobre Desperdício de Alimentos
Trouxemos a questão do desperdício as nossas crianças, elencando com os mesmos
através de um vídeo bem ilustrativo os principais motivos que colocam o Brasil entre os 10
primeiros países em desperdício de alimentos no Mundo. Apresentamos o vídeo e
pausadamente fomos realizando uma roda de conversa sobre as informações passadas,
após realizamos uma roda de conversa onde começamos a elencar as principais
iniciativas que podemos adotar diariamente para minimizar o desperdício de alimentos.
Enfatizamos toda cadeia produtiva da agricultura, onde com o desperdício de alimentos,
temos também o desperdício de trabalho, recursos naturais, dinheiro e energia.
^Conscientização dos descartes de alimentos feitos.
^ R e f l e x ã o sobre o impacto ambiental que isso causa.
í» Orientação sobre o consumo consciente de alimentos.
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Trabalho sobre as principais ações que nossas famílias realizam em casa para combater o
desperdício de alimentos.
Preparamos para isso um convite para nossas famílias que através de nossas redes
sociais possam compartilhar conosco suas ações. E enviamos formulário impresso,
através das crianças que estão presencialmente frequentando o Projeto Renovar.
Estaremos finalizando esta ação no mês de março, onde estaremos formulando todas as
iniciativas recebidas e trabalhando com nossas crianças e famílias as principais iniciativas
apresentadas.
Entre as ações mais apontadas estão:
50% Consumo Consciente
22% Compra Consciente
11 % Reaproveitamento de Alimentos
1 1 % Economia de água e energia elétrica
06% Compostagem.
Agradecemos imensamente as famílias que de forma online e através de Formulário
impresso participaram deste levantamento.
Estas práticas apontadas serão trabalhadas de forma online por nossa equipe de
educadores, estagiários de Nutrição e equipe de cozinha/nutrição. Potencializando ainda
mais as ações apontadas e apresentando outras formas de conter o desperdício de
alimentos.
Esta ação foi ofertada via presencial e online pelos diversos canais de comunicação de
nosso serviço:
Atividade Presencial: dia 19/01/2021
Total de crianças participantes: 38 crianças
Facebook:https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.
199800283496761/2355678794575555/
Instagram: https://www.instagram.eom/p/CLUQZc_AkJt/
W h a t s A p p : Grupo de Pais 146 participantes
INFORMATIVO SOBRE ALIMENTAÇÃO INFANTIL
Com apoio de nossos estagiários de Nutrição - Uniso, apresentamos as nossas famílias
um informativo sobre a alimentação Infantil, as principais fases desta etapa da vida tão
importante para o desenvolvimento saudável da criança.
POR QUE INCENTIVAR A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INFÂNCIA?
A alimentação se desenvolve de maneira diferente ao longo das fases de desenvolvimento
da criança.
Na fase escolar (6 aos 10 anos)
Há um aumento do desejo de independência;
Fase de importante desenvolvimento;
Preparação para o estirão de crescimento que ocorre na adolescência.
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DESAFIOS - RECUSA ALIMENTAR
O ambiente doméstico proporcionado pela família pode influenciar diretamente no que as
crianças vão comer.
Além disso, os exemplos dados pelos pais contribuem para uma maior familiaridade com
os alimentos.
O QUE NÃO FAZER
Obrigar ou forçar a comer;
Chantagens ou recompensas;
Desistir de oferecer o alimento a poucas tentativas
Classificar os alimentos em "bons" ou "Ruins".
COMO INCENTIVAR
Dar exemplos;
Fazer As refeições juntos
Servir alimentos novos juntos de outros que eles já consomem;
Envolver a criança no preparo das refeições
Oferecer o mesmo alimento várias vezes
Incentivar a curiosidade para provar novos alimentos
Esta ação foi ofertada via online pelos diversos canais de comunicação de nosso serviço:
Facebook:
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/pcb.23978359
20359842/2397835797026521/
Instagram: https://www. instagram.com/p/CNDTQKZjtGw/
WhatsApp: Grupo de Pais 146 participantes

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL - CAPACITAÇÃO EQUIPE DE E D U C A D O R E S
Ofertamos a todos os educadores sociais do Projeto Renovar uma capacitação online
referente a Alimentação Infantil. Esta capacitação foi realizada pelos estagiários de
Nutrição da Uniso, Caique Campos e Nicole Schimitz Colhasso.
Nesta capacitação foi apresentado a nossa equipe os princípios de uma alimentação
saudável, os grupos de alimentos, nutrientes, pirâmide alimentar, forma de incentivo a
alimentação saudável.
Esta capacitação proporcionará a nossa equipe maior desempenho nas ações referente
aos momentos de oferta de alimentação, visando uma maior compreensão de nossas
crianças perante este momento.
Capacitação Online dia: 07/04/2021
Equipe Presente: Coordenação, Assistente Social, Psicóloga e equipe de 5 educadores
sociais.
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Atividade: Acompanhamento do Serviço Social
Profissional Responsável: Erika Ariadne - Assistente Social - CRESS- 52.694
Formas que aconteceram a s atividades/ações:
Via Telefone com famílias, rede intersetorial e parceiros;
Via grupo WhatsApp com atendidos/famílias, rede intersetorial e parceiros
Individual WhatsApp com atendidos/famílias, rede intersetorial e parceiros,
Atendimento presencial - Individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário com famílias, rede intersetorial e parceiros,
Encaminhamentos dos atendidos/famílias para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e
presencial quando necessário;
Entregas de mantimentos á domicilio quando necessário para as famílias;
Visitas domiciliares quando necessário para as famílias.
Frequência das atividades/ações:
Profissional no planejamento, organização e realização das atividades/ações diariamente
na Organização, cumprindo carga horária de 6 horas dias/ 30 horas semanal;
Via Telefone - quando necessário,
Via grupo WhatsApp diariamente;
Individual WhatsApp quando necessário;
Atendimento presencial - individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário;
Encaminhamentos
necessário;

para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e presencial, quando

Entregas de mantimentos á domicilio, quando necessário, 1 vez na semana;
Entregas de mantimentos presencial e individual - 1 vez na semana;
Seleção das famílias para repasse de doações - 1 vez na semana.
Observações/Intervenções realizados á atendidos: 21 Acompanhamentos
Encaminhamentos Realizados - 01 Crianças e sua família.
Reuniões Equipe Técnica ( Coordenação, Psicóloga e Assistente Social): 8 Reuniões
Reuniões com Psicóloga Social: 2 Reuniões
Reuniões Equipe Orientadores Sociais: 3 Reuniões
Reuniões Diretores e Equipe Técnica: 10 Reuniões
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Reuniões Rede:
• Realizada em 11/02/2021 as 9:30-1 Reunião On-Line SECID - (Técnica Mariângela) Monitoramento/Fiscalização de Convênios.
•

Realizada em 15/03/2021 as 10:00-1 Reunião presencial com Secretário da
Secretaria da Cidadania e Fabiana Rolin para apresentação do trabalho realizado
pela organização e apresentação do secretário para organização.

•

Realizada em 29/03/2021 as 09:00- 1 Reunião On-Line com o CRAS de Ludgero SC para troca de experiências e práticas nas ações online ofertadas para o Público.

Realização de Ações de Arrecadações/Campanhas:
• Kit Incentivo aos Estudos - Realização de contato com 19 famílias para
agendamento e entrega dos Kits.
• Ação Páscoa Solidária - Colégio Politécnico e Instituto SOS com Grupo Pão de
Açúcar;
Articulações com Parceiros:
Grupo Pão de Açúcar, Mesa Brasil - SESC Sorocaba, Frutas Mirante, Banco de
Alimentos, Colégio Crescer e Aprender, Padaria Real, Organização Luar e
Empresa Clarios Energy Solutions Ltda.
Articulações com a Rede: CRAS Ipiranga, CRAS Jardim Novo Mundo, CREAS
Votorantim, Conselho Tutelar Votorantim, SECID, CMDCA Sorocaba, CMDCA Votorantim,
CMAS Votorantim, AMAS - Associação Amigos dos Autistas Sorocaba, CAPS - Alegria
de Viver e Associação Pró Reintegração da Criança, Delegacia da Mulher de Votorantim.
Gerenciamento de frequência via WhatsApp: Realização de levantamento de atendidos
ativos e/ou inativos - Contato via WhatsApp com 68 famílias.
Gerenciamento/Atendimento de interessados a vagas via WhatsApp: 27 Famílias
Interessadas a vaga.
Atividade: Acompanhamentos Psicologia Social
Profissional Responsável: Hana Laura Lima - Psicóloga - CRP- 06/117455
Formas que aconteceram a s atividades/ações:
Via Telefone com famílias, rede intersetorial e parceiros;
Via grupo WhatsApp com atendidos/famílias, rede intersetorial e parceiros
Individual WhatsApp com atendidos/ famílias, rede intersetorial e parceiros,
Atendimento presencial - Individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário com famílias, rede intersetorial e parceiros,
Encaminhamentos dos atendidos/famílias para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e
presencial quando necessário;
Visitas domiciliares quando necessário para as famílias.
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Frequência das atividades/ações:
Profissional no planejamento, organização e realização das atividades/ações diariamente
na Organização, cumprindo carga horária de 6 horas dias/ 30 horas semanal;
Via Telefone - quando necessário,
Via grupo WhatsApp diariamente;
Individual WhatsApp quando necessário;
Atendimentos presenciais as crianças e famílias frequentes ao Projeto Renovar, com
horário agendado e com medidas de precauções, quando necessário;
Encaminhamentos para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e presencial, quando
necessário;
Atividades ofertadas
Visando a promoção de ações que visem o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários neste momento de isolamento social e prevenção frente ao Covid 19,
elaboramos ações que garantiram aos nossos atendidos e suas respectivas famílias a
prática de ações de saúde física e mental para manter o equilíbrio emocional frente a atual
situação.
Segue abaixo as diversas atividades realizadas presencialmente e online.
•

37 Atividades Informativas via Online (Instagram/Facebook/WhatsApp);

•

01 Elaboração de Informativo para os Responsáveis dos Atendidos;

•

40 Atendimentos/Acompanhamentos Individuais dos Atendidos;

•

14 Atendimentos Familiares;

•

04 Participações na Entrega de Alimentos para as Famílias/Atendidos;

•

11 Participações em Reuniões Equipe Técnica;

•

03 Participações em Reuniões Equipe Técnica com a Diretoria;

•

06 Reunião com a Assistente Social;

•

09 Atendimentos de Demandas - Orientadores Sociais;

•

15 Atividade em Grupo.
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CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
MEU MEIO AMBIENTE POR INTEIRO
ESPAÇO DO SABER
PRÁTICA PARA UMA VIDA PLENA E SAUDÁVEL
Profissionais Responsáveis: Equipe de Educadores Sociais
Angélica Chrispim P. da Silva
Diego Mello de Souza
Eilen Engler Rodrigues
Jaíne Silva Marcondes
Rosilene Torregiani
Vilma Aparecida de Góis Ribeiro
Formas que aconteceram a s atividades/ações:
•
•
•

Oferta de atividades presenciais em grupos reduzidos, seguindo todos os
protocolos estabelecidos.
Via Redes Sociais: WhatsApp grupo de atendidos, facebook e instagram.
Atividades impressas entregues nos momentos em que as famílias vem a entidade
para receber os kits de alimentação.

Frequência das atividades/ações:
Profissionais a frente dos planejamentos, organizações e realização das atividades/ações
diariamente na Organização, cumprindo carga horária de 9 horas dias (segunda a quinta)
e 8 horas na sexta/ 44 horas semanal;
Recebimento e organização dos gêneros alimentícios encaminhado pelos parceiros para
doações as famílias;
Seleção e postagem de eventos culturais, cursos de capacitações e outras informações de
relevâncias as famílias.
Planejamento e execução semanal das atividades previstas em plano de trabalho,
execução e preparação de relatório para prestação.
Atividades ofertadas
As atividades ofertadas pela equipe de orientadores tiveram como propostas as principais
ações diárias de combate e prevenção ao COVID 19, onde realizamos atividades de caráter
recreacionais e lúdicas, atividades que contribuíram para aquisição progressiva de
informações e práticas que garantam sua segurança e de suas famílias frente ao COVID.
Abrangendo com as atividades os principais protocolos de higiene, comportamento e
medidas de prevenção adotados em suas residências para os cuidados com suas famílias e
no mínimo convívio social existente. Desta forma, proporcionando aos usuários o
desenvolvimento das práticas e condutas favoráveis para o bem-estar social, através de
informações, comunicações e a garantia de defesa de direitos, mobilizando e fortalecendo as
redes sociais de apoio, primando para o desenvolvimento do convívio familiar e comunitário.
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C U L T U R A , A R T E S E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Trazemos a s nossas crianças a magia da Música através do Filme Soul
No dia 15/01/2021 Assistimos o novo filme da Pixar: SOUL, com os atendidos do Projeto
Renovar!
O filme compreende a curiosa relação entre a linguagem não-dita e as questões
fundamentalmente humanas desde o seu título (em inglês, "soul" é tanto alma, quanto
gênero musical).
Resumo do filme: Ao narrar a história de Joe, um músico frustrado, e sua incansável
busca para realizar seu sonho, a animação se aproveita disso para introduzir os dilemas
da vida às crianças, mas sem deixar de lado o humor e a inventividade que são marca
registrada do estúdio.
Atividade: Logo após o filme, realizamos uma conversa para que as crianças pudessem
expressar os sentimentos e percepções sobre o filme.
O filme nos trouxe muitos temas importantes a serem discutidos!
Abordamos sobre a representatividade do protagonista e toda sua família ser negra,
refletimos sobre a importância dos sonhos, propósito e inspiração, sobre os gêneros
musicais e muito mais!
Tudo isso respeitando as regras de distanciamento e uso de máscaras! Eles amaram! V
Atividade Presencial: dia 15/01
Total de crianças participantes: 21 crianças
Jornal Cruzeirinho 03/01/2021- A C a s a Silenciosa - Ilustradora Sorocaba
Apresentamos as nossas crianças o trabalho da ilustradora mirim Ana Carolina que
estampa a matéria do Jornal Cruzeirinho do dia 03/01/2021.
E como foi o processo por ela percorrido para ter seu desenho estampada no livro da
autora do Harry Potter.
Realizamos uma leitura direcionada sobre a matéria apresentada a respeito do desenho
da ilustradora Sorocabana, trazendo as nossas crianças todo percurso realizado pela
mesma para ter a seleção de seu desenho.
Apresentamos as crianças o trabalho do ilustrador/desenhista e de todas as referências
que a matéria traz consigo e as oportunidades que os cursos online hoje oferecem para
aprimoramento daquilo que gostamos de fazer
Despertamos em nossas crianças aquilo que eles acreditam que seja paixão a eles, aquilo
que eles amam fazer de coração, para que possamos identificar as potencialidades de
nossas crianças.
Desta forma após eles definirem aquilo que eles entendem como paixão eles vão
representar o mesmo através de um desenho que será realizado em ambiente externo no
papel Kraft.
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• Gostam de cantar e dançar, seus instrumentos musicais são o tambor ,o chocalho, a
flauta e o maracá.
Eles usam cocares de penas coloridas de aves.
Viva o dia do índio! B*
Esta ação foi ofertada presencialmente através da leitura do informativo encaminhado as
famílias, e via online pelos diversos canais de comunicação de nosso serviço:
Resultados Qualitativos:
Reconhecer as diversas etnias que constituem nosso povo, através
reconhecimento e valorização da cultura indígena presente em nosso dia a dia.

hoje

do

Legitimar e reconhecer os nativos como os principais habitantes de nosso território
Nacional e detentores de uma cultura ancestral que temos que valorizar e se possível nos
servir de modelo para os diversos conflitos hoje presente
Resultados Quantitativos:
Atividade Presencial: dia 19/04/2020
Total de crianças participantes: 06 crianças
Facebook: 67 pessoas alcançadas
https://www.facebook.eom/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2415136235296477/
Instagram: 63 Visualizações - https://www.instagram.eom/p/CN3Wfk6D8w2/
W h a t s A p p : Grupo de Pais 160 participantes

Considerações Finais:
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba no uso de suas atribuições sociais ressalva
que as ações ofertadas no período destacado levaram em consideração todas as
instruções normativas, decretos e ofícios técnicos recebidos via Secretaria de Cidadania, e
demais Conselhos de nosso Município , visando garantir aos profissionais a frente das
ações e as famílias beneficiadas com as ações, segurança necessária e estabelecida
perante OMS.
Estamos constantemente com direção e profissionais envolvidas nas atividades,
renovando e buscando alternativas para ampliação do serviço para efetiva garantia de
direitos frente a esta momento de pandemia.

Desta forma, realizamos uma grande restruturação de nossos espaços de atividades,
readequando o mesmo garantindo o distanciamento recomendado entre as mesas e
cadeiras, adotando todo processo de sanitização dos ambientes para as atividades
presenciais garantir a segurança estabelecida a todos os envolvidos nas ações.
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Reordenamos os grupos de atendidos, buscando nos adaptar ao percentual seguro ao
atendimento presencial, realizamos encontros com as famílias para as mesmas
conscientizarem e prepararem seus filhos para cumprir os novos regimentos de
participação frente as necessidades sanitárias imposta pelo COVID.
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, assim como todos os colaboradores de nossa
entidade compromete se em adotar e cumprir todas as determinações estabelecidas pelos
nossqs representantes públicos para melhor atendimento neste momento de COVID-19
para o atendimento de nossas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social,
reafirmamos nossa posição junto a SECID de que o entendimento da Entidade é da
manutenção do nosso e de todos os outros serviços desenvolvidos pelas Organizações
Sociais de Sorocaba.

Sorocaba, 18 de Maio de 2021.

José Murilo Márunho Maúad
Presidente do Lar Escola Moraeiro\Lobato de Sorocaba
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