
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROMOART 
 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANO DE ATENDIMENTO COVID – PLANO DE RETOMADA/ADITAMENTO 2021. 

Período de execução: 02/01/2021 a 30/06/2021. 

 

1- IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO: Associação Cultural Promoart 

ENDEREÇO: Avenida Vinte e Seis de Março, 1409 – 1º andar – Centro – Barueri/SP 

TELEFONE: (11) 4191-5166 

EMAIL: promoart@promoart.org.br 

WHATSAPP: (11) 4191-5166 

NOME DO SERVIÇO: S.C.F.V. Harmonia Orquestra Infantojuvenil 

NÚMERO DO TERMO: Termo de Colaboração Nº 12/18 

PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes 

FAIXA ETÁRIA: 06 a 15 anos 

META: 100 usuários 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: das 09h às 16h 

 

2- DIAGNÓSTICO: 

A entidade está situada na região Central (divisa com o Jd. Belval) de Barueri, sendo uma 

região com satisfatória infraestrutura, com a existência de vários serviços governamentais e não 

governamentais sendo: escolas (municipais e estaduais), UBS, Unidade de Especialidades, Ganha 

Tempo, Hospital, Ginásio de Esportes e entidades sociais. 

Por ser um bairro central é comum a circulação de adolescentes moradores dos bairros 

adjacentes e de bairros distantes e periféricos. Estes bairros apresentam algumas características 

comuns, como: elevado número de famílias em situação de vulnerabilidade social; famílias que 

possuem membros desempregados, famílias mononucleares, elevado número de crianças e 

adolescentes. 

As demandas identificadas em algumas famílias atendidas pelo projeto durante o 

período de quarentena, estão relacionadas às questões financeiras e questões na área da saúde. 

 17% dos atendidos, identificou-se no âmbito financeiro, dificuldade para comprar 

alimentos e honrar com pagamentos de contas (água, luz entre outros). Muitos trabalham de 

forma liberal e estavam sem receber seus proventos por conta do isolamento social. 

Com o intuito de suprir a carência momentânea, a privação de bem estar material e de 

consumo e torná-los representados e amparados, a intervenção do Serviço Social realizada pela 

instituição foi de acompanhamentos remoto e presencial (casos específicos), arrecadação de 

cestas básicas através de campanhas pelas lives musicais que estão sendo realizadas e 

distribuídos aos mesmos. 
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Na área da saúde, relacionado a aspectos psicológicos, a queixa manifestada por 32% 

foi de ansiedade verbalizada através dos sintomas de medo, insegurança, distúrbio do sono, 

aumento de apetite, uso descontrolado de computadores e celulares e o desconforto da 

privação de contato social. 

Para assegurar a saúde mental e amenizar os sintomas de ansiedade, foram realizados 

acompanhamentos através do Serviço de Psicologia de forma remota e presencial (caso 

específico), reuniões descontraídas com os técnicos (psicossocial) e lives musicais realizadas 

pelos instrutores. 

 No atendimento presencial, todas as orientações de segurança estabelecidas pela OMS 

foram seguidas (sala com janelas, distanciamento social, utilização de máscara e higienização 

das mãos com álcool 70% 

Desenvolverá atividades com o intuito de prever o desenvolvimento de ações 

intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas 

com deficiência, etnia, raça entre outros. 

Disponibilizará horários específicos para o atendimento presencial agendado a pessoas 

em situação de risco, separado dos horários de atendimento ao público geral. 

Providenciará a adequação de todo o ambiente para atender os requisitos necessários 

para a segurança de todos no combate a proliferação do vírus. 

Providenciará conteúdo digital para o acesso das pessoas que não puderem comparecer 

presencialmente nas atividades e oficinas. 

 

3- OBJETIVOS:  

3.1) GERAL 

Garantir a oferta da Proteção Social, através da acolhida, orientação e 

acompanhamento dos usuários e seus familiares durante a pandemia do COVID-19. 

3.2) ESPECÍFICOS 

• Garantir aos usuários e famílias o acesso aos direitos, aos serviços socioassistenciais 

e as outras políticas públicas e do Sistema de Garantia de Direitos; 

• Identificar e acompanhar as famílias em situação de violência, violação de direitos, 

de insegurança alimentar, de risco e vulnerabilidade, inclusive de desemprego; 

• Garantir a continuidade da oferta das ações de caráter socioassistencial e 

socioeducativo, respeitando as necessidades dos usuários e suas famílias; 

• Orientar e informar as famílias sobre as medidas de prevenção COVID-19; 

• Apoiar as famílias no fortalecimento dos vínculos e da convivência familiar, 

minimizando e prevenindo as situações de vulnerabilidade e riscos sociais. 

 

4- METODOLOGIA DE TRABALHO:  
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4.1 Detalhar as atividades desenvolvidas  

Realizaremos atividades individuais e coletivas, com um número menor de usuários nas 
salas, e realizaremos a gravação de vídeos das oficinas, para disponibilização nas salas de aulas 
virtuais criadas na plataforma Google Classroom, para os usuários que desejam ou necessitam 
continuar de forma remota; 

• Os atendimentos psicossociais continuarão sendo realizados por agendamento, entre 

segunda e sexta-feira, das 10h às 15h para o público geral, e das 09h às 10h e das 15h 

às 16h exclusivo para o público enquadrado no grupo de risco; 

• As oficinas retornarão presencialmente, com um número reduzido de usuários, sendo 

no máximo 10 usuários por turma na sala grande e 4 usuários por turma na sala 

pequena, pela questão do distanciamento e da disposição das salas. Ambas as salas 

atendem os critérios recomendados pela OMS; 

• Elaboraremos e disponibilizaremos materiais impressos com conteúdo das atividades 

para garantir o acesso de usuários que não compareçam presencialmente ou não 

possuam meios eletrônicos. Esses materiais estarão disponíveis para retirada entre 

segunda e sexta-feira, das 09h às 16h, na própria entidade, sem a necessidade de 

agendamento; 

• Os instrutores estarão disponíveis todos os dias na entidade, nos dias específicos das 

oficinas, para esclarecimento de dúvidas pertinentes as atividades disponibilizadas, bem 

como através do WhatsApp e e-mail institucional; 

• Continuaremos realizando ‘Lives’ Musicais semanais, sempre às quartas-feiras, com 

transmissões ao vivo através do YouTube com os instrutores e coordenador, levando 

alegria, descontração e boa música para os usuários e famílias que estão assistindo ao 

vivo, ou posteriormente (pois os vídeos ficam gravados e disponíveis na plataforma), 

ajudando assim na diminuição do estresse gerado pelo isolamento social. 

• Equipamos todos os ambientes com materiais de higiene (álcool em gel) para que seja 

feita a higiene necessária para evitar a possível proliferação do vírus; 

• Será disponibilizado Equipamentos de Proteção Individual – EPI (máscaras), aos 

profissionais da organização e aos usuários que por algum motivo necessite; 

• Será disponibilizado Equipamentos de Proteção Individual – EPI (máscaras de proteção 

facial “safe shield”), aos profissionais da organização; 

• Será disponibilizado outros materiais necessários para o atendimento, como tapume de 

proteção acrílico, fitas para demarcação do chão e distanciamento necessário entre 

pessoas, fitas para demarcação de cadeiras e bebedouros que não poderão serem 

utilizados para garantir o distanciamento entre as pessoas, termômetros para aferir a 

temperatura, e suporte para álcool em gel em todos os ambientes; 

• Será disponibilizado panos descartáveis, álcool líquido 70º ou 92º e desinfetante 

(Lysoform) em borrifadores para a higienização dos instrumentos musicais utilizados 

pelos usuários; 

• Disponibilizaremos kits de lanches em sacolas ou sacos individuais para que os usuários 

peguem e levem para se alimentarem no caminho, não podendo realizar a refeição no 

local, evitando assim a aglomeração de pessoas; 
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• Estabeleceremos todas as medidas necessárias para evitar a concentração e 

proximidade de pessoas no ambiente; 

• Nossos profissionais estarão disponíveis para orientação a população e esclarecer 

quaisquer dúvidas sobre o acesso aos serviços socioassistenciais, Benefícios Eventuais, 

Cadastro Único, Programas de Transferência de Renda, e especialmente ao Auxílio 

Emergencial, bem como o apoio para o preenchimento da documentação pertinentes a 

estes; 

• Criaremos comunicados para divulgação aos usuários/famílias sobre as atividades e 

atendimentos que serão retomados; 

• Realizaremos triagem a partir dos prontuários para identificação e atendimento de 

usuários e famílias em situação de insegurança alimentar ou em situação de violência 

e/ou violação de direitos; 

• Priorizaremos e criaremos estratégias para a continuidade de acompanhamento as 

famílias com maior chance de agravamento de situação de risco e vulnerabilidade ou 

isolamento do convivo familiar; 

• Identificaremos famílias com extrema necessidade financeira e realizaremos a 

arrecadação e doação de cestas básicas que serão distribuídas a essas famílias; 

• Realizaremos os atendimentos psicossocial presencialmente através de agendamento e 

continuaremos realizando atendimentos por telefone e/ou vídeo conferência, 

observando as recomendações do Conselho Federal de Serviço Social e Conselho 

Federal de Psicologia; 

• Realizaremos contatos periódicos com usuários e famílias, priorizando os com potencial 

de agravamento de situação de risco social; 

• Realizaremos visitas domiciliares em caso de extrema necessidade, tomando os devidos 

cuidados e segurança no transporte e durante a visita, seguindo as orientações e 

cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde; 

• Remanejaremos as salas disponíveis para que todos os atendimentos e oficinas sejam 

realizados em uma sala com boa ventilação natural (janelas) e que comporte pessoas 

respeitando o distanciamento necessário; 

• Encaminharemos os usuários e famílias para programas sociais do município de acordo 

com a necessidade; 

• Articularemos com a rede para resolução das demandas especificas de cada família; 

• Criamos ferramentas eletrônicas, como grupos de WhatsApp, Google Meet e Salas no 

Google Classroom por grupo de serviços socioassistencial para manter os 

usuários/famílias informados sobre as atividades, oficinas, medidas de prevenção do 

COVID-19, sobre os direitos socioassistenciais e outros assuntos de relevância de acordo 

com o perfil, necessidades e interesses do grupo; 

• Realizaremos palestras e atividades socioeducativas de forma presencial e através de 

vídeo conferência, pela plataforma Google Meet, com usuários e famílias.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROMOART 
 

4.2 Quadro de Metodologia  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATIVIDADES METODOLOGIA 

ESTRATÉGIAS 

 

RESULTADOS 

QUANTITATIVOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

QUALITATIVOS 

ESPERADOS 

PERIODICIDADE PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

Garantir aos usuários e 

famílias o acesso aos 

direitos, aos serviços 

socioassistenciais e as outras 

políticas públicas e do 

Sistema de Garantia de 

Direitos; 

Oficinas de música, 

atendimento 

Psicossocial e 

atividades de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos. 

Oficinas de música on-

line, Lives de música, 

rodas de conversa 

(bate-papos virtuais), 

palestras (virtuais) e 

visitas domiciliares 

(somente em extrema 

necessidade). 

100% dos usuários 

garantirão acesso aos 

direitos, aos serviços 

socioassistenciais e as 

outras políticas 

públicas e do Sistema 

de Garantia de 

Direitos. 

Reflexão, informação e 

fortalecimento de 

vínculos sociais e 

familiares. 

Oficinas de música 

(on-line) semanais, 

Lives e semanais, 

rodas de conversas e 

palestras semanais. 

Coordenador, 

Instrutores, 

Assistente Social 

e Psicólogo. 

Identificar e acompanhar as 

famílias em situação de 

violência, violação de 

direitos, de insegurança 

alimentar, de risco e 

vulnerabilidade, inclusive de 

desemprego; 

Acompanhamento 

telefônico e presencial 

(quando necessário). 

Ligações telefônicas, 

mensagens pelo 

WhatsApp e visitas 

domiciliares (somente 

em extrema 

necessidade). 

100% dos usuários 

serão acompanhados. 

Fortalecimento das 

relações interpessoais e 

suas características. 

As ligações serão 

feitas semanalmente. 

Assistente Social 

e Psicólogo. 

Garantir a continuidade da 

oferta das ações de caráter 

socioassistencial e 

socioeducativo, respeitando 

as necessidades dos usuários 

e suas famílias; 

Oficinas de música, 

atendimento 

Psicossocial e 

atividades de 

convivência e 

Oficinas de música on-

line, Lives de música, 

rodas de conversa 

(bate-papos virtuais), 

palestras (virtuais) e 

visitas domiciliares 

100% dos usuários 

terão o garantidas as 

ofertas das ações de 

caráter 

socioassistencial e 

socioeducativo. 

Informação e 

fortalecimento de 

vínculos sociais e 

familiares. 

Oficinas de música 

(on-line) semanais, 

Lives e semanais, 

rodas de conversas e 

palestras semanais. 

Coordenador, 

Instrutores, 

Assistente Social 

e Psicólogo. 
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fortalecimento de 

vínculos. 

(somente em extrema 

necessidade). 

Orientar e informar as 

famílias sobre as medidas de 

prevenção COVID-19; 

Acompanhamento 

telefônico e presencial 

(quando necessário), 

atendimento 

Psicossocial e 

atividades de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos. 

Ligações telefônicas, 

mensagens pelo 

WhatsApp, rodas de 

conversa (bate-papos 

virtuais), palestras 

(virtuais) e visitas 

domiciliares (somente 

em extrema 

necessidade). 

100% dos usuários 

serão orientados sobre 

as medidas de 

prevenção do COVID-

19. 

Informação e 

fortalecimento de 

vínculos sociais e 

familiares. 

Rodas de conversas e 

palestras semanais. 

Coordenador,  

Assistente Social 

e Psicólogo. 

Apoiar as famílias no 

fortalecimento dos vínculos 

e da convivência familiar, 

minimizando e prevenindo 

as situações de 

vulnerabilidade e riscos 

sociais. 

Oficinas de música, 

atendimento 

Psicossocial e 

atividades de 

convivência e 

fortalecimento de 

vínculos. 

Oficinas de música on-

line, Lives de música, 

rodas de conversa 

(bate-papos virtuais), 

palestras (virtuais) e 

visitas domiciliares 

(somente em extrema 

necessidade). 

100% dos usuários 

garantirão acesso aos 

direitos, aos serviços 

socioassistenciais e as 

outras políticas 

públicas e do Sistema 

de Garantia de 

Direitos. 

Reflexão, informação e 

fortalecimento de 

vínculos sociais e 

familiares. 

Oficinas de música 

(on-line) semanais, 

Lives e semanais, 

rodas de conversas e 

palestras semanais. 

Coordenador, 

Instrutores, 

Assistente Social 

e Psicólogo. 
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4.3) Demonstrar quais Medidas serão adotadas para a Prevenção da Transmissibilidade do 
novo Coronavírus. (Tanto para os funcionários quanto aos usuários).  

• Usuários: Aferição da temperatura na entrada, exigência da utilização do álcool em gel, 
distanciamento de pelo menos 1,5m em todos os ambientes, disponibilização quando 
necessário de máscaras descartáveis. 

• Profissionais: Aferição da temperatura na entrada, exigência da utilização do álcool em 
gel, distanciamento de pelo menos 1,5m em todos os ambientes, disponibilização de 
máscara de proteção facial “safe shield” e máscaras descartáveis para serem utilizadas 
em conjunto, proteção acrílica para os atendimentos psicossociais. 

4.4) Equipe disponível diariamente para a execução das ações, conforme disposto no Plano de 

Trabalho previsto para 2020. (Escala de trabalho Presencial e Remoto). Identificar quais 

profissionais estão no grupo de risco  

Nome Função Dias da semana Horário Presencial Remoto 

Leonardo Lima e Silva Coordenador 2ª a 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Cintia Mara dos 
Santos Moreira 

Psicóloga 2ª a 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Natalia Raizza Porto Assistente Social 2ª a 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Beatriz Ferreira Lima 
e Silva 

Serviços Gerais 2ª a 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Caio Guizani Sabo Instrutor de 
Cordas Graves e 
Arte e Cultura 

2ª, 4ª e 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Deva Sandhya 
Gouveia 

Instrutor de 
Percussão 

3ª e 5ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Jean Carlo Donato 
Ferreira 

Instrutor de 
Sopros 
Madeiras e 
Sopros Metais 

3ª, 5ª e 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Julio Guizani Sabo Instrutor de 
Cordas Agudas 

2ª e 4ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 

Rogerio Fernandes 
do Nascimento 

Instrutor de 
Musicalização e 
Ensaiador 

2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira 09h às 12h e 
13h às 16h 

Sim - 
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5 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Atividades 
Dias da 

Semana/Mês 

Carga 
horária 

semanal 
ou mensal 

Meses 

 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN  

Percussão e 
sopros 

3ª e 5ª feira 

12h 
SEMANAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Cordas, 
musicalização e 
arte e cultura 

2ª e 4ª feira 

12h 
SEMANAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Atendimento 
psicossocial 
para público 

geral 

2ª a 6ª feira 

20h 
SEMANAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Atendimento 
psicossocial 

para pessoas 
em situação de 

risco 

2ª a 6ª feira 

10h 
SEMANAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Atividades 
Socioeducativas 

com os 
Usuários 

2ª feira 

4h 
MENSAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Atividades 
Socioeducativas 
com as Famílias 

4ª feira 

2h 
MENSAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Reuniões de 
Equipe 

4ª feira 

2h 
MENSAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

Visitas 
domiciliares 

6ª feira 

9h 
MENSAIS 

X X X X X X 

 

das 09h às 12h 
e 

 

das 13h às 16h  

 
 



ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROMOART 
 

6-MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação e monitoramento serão realizados de maneira continua e sistemática pela 
equipe técnica, (coordenador, assistente social, psicólogo e instrutores), por meio de reuniões 
mensais analisando o desenvolvimento do projeto. Serão utilizados instrumentais como: 
relatórios de avaliação, relatórios de acompanhamento, aplicação de questionários abertos e 
fechados, levantamento de indicadores de resultados que constituirão dados para que sejam 
efetuadas as alterações necessárias na metodologia. A equipe também se reunirá mensalmente 
para estudos de casos/beneficiários propondo melhores condições de ofertas de 
serviços/atendimentos conforme demanda individual. Os beneficiários serão avaliados 
diariamente nas atividades por todos os profissionais, através dos seguintes instrumentais: 
questionários, relatórios, lista de presença, assiduidade e nível de assimilação dos conteúdos 
ministrados. 

 

Barueri, 30 de novembro de 2020. 

 

 
 

___________________________________ 
Leonardo Lima 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
Edson Picinin 

Presidente 


