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PLANO DE CONTINGÊNCIA 2020 
I – IDENTIFICAÇÃO: 

1.1. DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)/ENTIDADE: 

Nome: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – AFUPACE 

– Recanto Tia Marlene 

CNPJ: 01.053.700/0001-07 

E-mail: afupace@hotmail.com 

 

1.2. DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC/ENTIDADE: 

Nome: Maria de Lourdes Moraes 

Telefone: 17-3421-3742                                 Celular: 17-9.9157-0010 

E-mail: marymaluafupace@gmail.com 

 

1.3. DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO: 

Nome: Bruna Gabriela Moreira Mazetti 

Cargo/Função: Assistente Social 

Celular: 17-9.9178-9740 

E-mail: brunagmmazetti@hotmail.com 

 

1.4. DO COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: 

Nome: Marli Rosa Gonçalves 

Cargo/Função: Coordenadora 

Celular: 17-9.9138-1471 

E-mail: afupace@hotmail.com 

 

III - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:   

 A AFUPACE – Recanto Tia Marlene em consonância com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais oferta o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas famílias; o qual assegura atendimento especializado a famílias com pessoas 

com deficiência e com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por 

violações de direitos, tais como: isolamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no 

seio da família e/ou pela sociedade em si, falta de cuidados adequado, alto grau de estresse dos 

atendidos e dos envolvidos, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre 

outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

Diante da pandemia gerada pelo Covid-19, reinventamos a forma de trabalho, mantendo 

o trabalho continuo das atividades prevista em Plano de Trabalho, conforme termo de 

colaboração firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Votuporanga, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Votuporanga.  

 

IV – PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Inicio 01 de abril de 2020 – até quando durar a pandemia do Covid – 19.  

 

V – META E PÚBLICO A SER ATENDIDO:  

Conforme firmado em termo de parceria junto ao município, através de Plano de Trabalho.  

 

 

 

 

VI - JUSTIFICATIVA: 

mailto:afupace@hotmail.com
mailto:marymaluafupace@gmail.com
mailto:brunagmmazetti@hotmail.com
mailto:afupace@hotmail.com
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O serviço prestado pela OSC é de suma importância para os atendidos e seus familiares, 

diante desta pandemia a necessidade de orientações e intervenções individuais são necessárias e 

intensificadas para garantir a proteção integral da pessoa com deficiência.  

 

VII - OBJETIVOS: 

7.1. Objetivo Geral: 

✓ Garantir o serviço continuado, através de novas estratégias de trabalho. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 

✓ Realizar levantamento de demandas vulneráveis; 

✓ Propiciar o acesso a benefícios, como o auxilio emergencial e itens básico 

de cidadania; 

✓ Efetuar atendimentos online, com agendamento prévio; 

✓ Garantir atendimento individual com ambiente limpo e seguro; 

✓ Efetivar o vínculo do atendido e seus familiares e 

✓ Realizar o desenvolvimento continuo do atendido. 

 

VIII - ROTINA COVID – 19/ Procedimento Operacional: 
 

Publico:  Todos os colaboradores 

Procedimento Operacional: 

1. Ao chegar à instituição, ir ao banheiro dos colaboradores. Trocar de roupas, e 

sapatos, lavar as mãos com água e sabão, e passar Álcool 70%; 

2. Fazer uso de máscara de tecido; 

3. Caso apresente algum sinal ou sintoma de síndrome gripal, o mesmo será orientado, a 

ir para uma Unidade Básica de Saúde mais próxima, para avaliação médica, e se  for 

o caso, pegar atestado de 14 dias, até melhora dos sintomas, e outras evoluções; 

4. Cada profissional é responsável por fazer a higienização dos equipamentos, ou 

matérias usadas nas atividades com os atendidos e 

5. Atendimentos serão realizados online e/ou individual. 

 

 

IX – QUADRO DE METAS, ETAPAS, AÇÕES/ATIVIDADES, ESTRATÉGIAS 

ADOTADAS E MEIOS DE VERIFICAÇÃO:  

 

Meta 1: Garantir o serviço continuado, através de novas estratégias de trabalho. 
 

Etapa Especificação das 

Ações/Atividades 

Estratégia adotada Meios de Verificação  

Etapa 1: Realizar 

atividades de acolhida, 

escuta, estudo social, 

visitas domiciliares, 

atividades de convívio e 

socialização, 

Trabalho Social com 

atendidos e suas famílias 
- Intensificar a forma de trabalho, 

afim de verificar situações de 

vulnerabilidade social; 

- Efetuar contatos telefônicos, 

- Atendimentos online e individual 

com agendamento prévio,  

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais 

Recanto Tia Marlene 

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996 

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999 

Declarado de Utilidade Pública FederalPortaria 374 de 16 de maio 2000 

CEBAS nº 71000.001846/2015-08 

CNPJ: 01.053.700/0001-07 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 

monitoramento das 

atividades, 

acompanhamento 

familiar, visando 

garantir direitos e 

fortalecimento dos 

vínculos familiares e 

comunitários. 

- Ofertar um ambiente seguro; 

- Orientação de benefícios (auxilio 

emergencial); 

- Orientações direcionadas ao 

Covid – 19; 

- Acompanhamento social; 

- Disponibilizar vídeos de 

orientações; 

- Discernir conhecimento 

garantindo a proteção integral dfe 

todos os atendidos. 

 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

2° Etapa: Desenvolver 

grupos com familiares, 

com o objetivo de 

fortalecimento da 

convivência familiar e 

comunitária, auxiliar na 

qualidade de vida e 

familiar, envolvendo a 

participação de pais, 

responsáveis e 

cuidadores no processo 

de habilitação e 

reabilitação.  

Oficinas socioeducativas 

com famílias 
 

 

 

- Efetuar live e/ou chamadas on line 

com o grupo de pais através de 

aplicativos disponíveis, como o 

Telegram, Zoom e Meet, 

- Diante da não efetividade do item 

anterior, será realizado 

atendimento on line e ou presencial 

individual para orientações; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos, através de 

1 orientação mensal com todos os 

responsáveis em conjunto, (online) 

conforme previsto em Plano de 

Trabalho. 

  

 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

3° Etapa: ofertar a 

descoberta de aromas, 

sons, sensações e 

degustações que serão 

evidenciadas durante as 

atividades, 

proporcionando aos 

atendidos de  emoções, 

novas descobertas, entre 

os sentidos 

(paladar/olfato e tato), 

bem como a interação 

com o ambiente em que 

frequenta; além de 

atividades manuais, de 

artesanato onde 

proporcionará 

conhecimento e 

habilidades. 

Oficina de Artes e 

Desenvolvimento 

Sensorial 

 

 

- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adapatadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos atendidos. 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

4° Etapa: Promover a 

autonomia do atendido; 

possibilitando aos 

atendidos autonomia, a 

Oficina de Cuidados de 

Vida Diária 
- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 
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reprodução das 

orientações em suas 

residências, 

considerando que os 

profissionais envolvidos 

orientam e direcionam os 

familiares na 

continuidade das ações. 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

5° Etapa: Realizar 

reuniões da equipe 

técnica para obter 

resolutividade através de 

questões existentes que 

prejudiquem o bem-estar 

e a integridade do 

atendido. 
Capacitação com todos 

os colaboradores, afim 

de agregar conhecimento 

e melhorar o trabalho 

prestado, oferecendo 

palestras, através de 

parcerias firmadas com 

profissionais externos da 

rede municipal.  

Reuniões 

Multidisciplinar, Estudo 

e avaliação de caso 

- Efetuar live e/ou chamadas on line 

com o grupo de pais através de 

aplicativos disponíveis, como o 

Telegram e Meet, 

- Diante da não efetividade do item 

anterior, será realizado 

atendimento on line e ou presencial 

individual para orientações; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

6°Etapa: Viabilizar 

estímulo a vida 

comunitária, 

proporcionando a 

socialização, autoestima 

e inclusão social. 

Eventos de datas 

comemorativas e 

passeios externos 

- Não será possível, pois essa ação 

é realizada através de interação, 

sendo assim haverá aglomeração e 

não iremos respeitar o isolamento 

social; 

- Realizar atividades online e ou 

individual com agendamento 

prévio diante de datas 

comemorativas existentes e 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

7° Etapa: Promover de 

forma lúdica e prática o 

conhecimento de 

conceitos da alimentação 

saudável, preparo de 

P  

    Oficina Cozinha 

terapêutica                                                                                                                                                            

- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 
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variados tipos de 

alimentos, nutrição e 

higiene; propiciando 

autonomia e 

socialização.  

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

8° Etapa: Estimular o 

conhecimento e 

sensibilidade através da 

música e expressão 

corporal, respeitando 

suas particularidades e 

superando-as.  

Oficina de 

Musicoterapia, 

Expressão corporal e 

Teatral 

- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

9° Etapa: Efetuar oficina 

de meio ambiente, 

mediante a 

disponibilidade  de 

grande espaço verde, 

além da reserva natural 

existente na entidade, 

onde serão 

desenvolvidas ações 

voltadas à formação 

ambiental, como: plantar 

arvores, plantas 

ornamentais, realizar 

passeios, e implementar 

Oficina de Meio 

ambiente 
- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 
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um viveiro de mudas, 

hortas e afins. 
- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

10° Etapa: Oferecer para  
autonomia do atendido 

orientações  sobre 

cuidados e estimulação 

para a família, visando a 

inclusão social, 

educacional e 

comunitária.  

Oficina Criando Asas - Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adapatadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os todos atendidos. 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

11° Etapa: Contribuir 

para o desenvolvimento 

físico, psíquico e motor, 

garantindo maior 

autonomia e a 

diminuição de 

patologias.  

Hidroterapia - Essa ação é uma parceria com a 

Unifev, a mesma foi suspensa em 

período de pandemia.  

Não se aplica 

12° Etapa: Proporcionar 

através da capoeira, a 

socialização, interação e 

liberdade de expressão. 

Capoeira - Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

- Registro de relatório, fotos 

e feedback do responsável 

legal do atendido; 

- Lista de controle de 

ligações efetuadas; 

- Inserir atividades e vídeos 

no site da OSC. 

 

13° Etapa: Contribuir 

com o auto 

desenvolvimento do 

atendido. 

Atividades de sala de 

aula. 

- Efetuar contatos telefônicos com 

responsáveis pelos atendidos, 

orientando atividades a serem 

efetuadas; 

- Registro de relatório, 

fotos, vídeos e feedback do 

responsável legal do 

atendido. 
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- Agendar atendimento online para 

acompanhar a atividade proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do responsável a 

traze-lo até a OSC; 

- Fornecer atividades adaptadas, 

através de materiais existentes em 

casa; 

- Enviar através do município 

atividades para que os responsáveis 

possam efetuar as atividades em 

casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir todos os atendidos. 

 

 

 

X - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 - As atividades mensais e semanais, continuaram conforme consta em Plano de Trabalho – 

firmado em Termo de Colaboração – as atividades são continuadas/ininterrupta, de forma 

diferenciada devido a Pandemia do Covid-19 (atendimentos individuais e online); 

- Todos os profissionais do serviço, irão continuar realizando suas atividades, afim de dar 

continuidade no trabalho e efetivar o acompanhamento familiar e dos atendidos e 

- Diante da continuidade das ações, os pagamentos serão efetuados conforme firmado em 

termo de colaboração.   

 

 

 

 

 

Votuporanga – SP 01 de Abril de 2020 

 

 

 

Maria de Lourdes Moraes 
Presidente da AFUPACE  

Recanto Tia Marlene  

 
Bruna Gabriela Moreira Mazetti 

Assistente Social CRESS n°. 49.385 
AFUPACE-Recanto Tia Marlene 


