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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais abaixo relacionados, 

DECRETO Nº 1.088 de 13 de março de 2020que dispõe sobre medidas de 
prevenção ao contágio do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.112 de 30 de março de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.143 de 13 de abril de 2020que decreta Estado de Calamidade 
Pública no município em decorrência do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.145 de 14 de abril de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.175 de 30 de abril de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.183 de 11 de maio de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.193 de 22 de maio de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.201 de 31 de maio de 2020que dispõe sobre a prorrogação 
das medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.205 de 05 de junho de 2020que dispõe sobre as medidas de 
prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.229 de 20 de junho de 2020que dispõe sobre as medidas de 
prevenção e enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), 

 

Esta instituição informa as medidas adotadas no período de 01/03/20 a 
01/09/2020, referentes ao PROJETO ENGRENAGEM 2, protocolado sob o nº 
______________. 
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1. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O PERÍODO EM RAZÃO 
DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS: 

Rapidamente a ONG Sal para Terra mobilizou-se e criou estratégias para 
acolher alunos, familiares e a comunidade. 

2. ATIVIDADES QUE DEIXARAM DE SER DESENVOLVIDAS 
CONFORME O PLANO DE TRABALHO, EM RAZÃO DA PANDEMIA: 

Psicologia –  

 Melhorar a convivência em grupo, resolução de conflitos internos, 
 As atividades em grupo que visam trazer temas coletivos e vivencias em 

comum, 
 Organização de peças de teatro, com temas como DSTs, violência doméstica, 

sexualidade. 
 Encaminhamentos para outros profissionais de saúde (fonoaudiologia, 

psiquiatra, neurologia etcs.. 

Monitoras (quatro)- 

 Atividades lúdicas, clubinho, devocional; 
 Cuidados de higiene pessoal – hora da escovação, 
 Organização dos alunos para as refeições, regras de educação e disciplina, 

 Organização de atividades de bazares e almoços 
 As monitoras são responsáveis pelo dialogo ESCOLA X ONG X FAMILIA, 

onde são averiguados o desempenho escolar e comportamento dos 
mesmos. 

 

3. ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS CONFORME AS 
CONDIÇÕES EXISTENTES: 
 

 PRESENCIAIS: 
 Campanhas na TV, Facebook, Instagram, para arrecadação de gêneros 

alimentícios, álcool em gel, máscaras etc; 
 Os funcionários trajam EPIs (Equipamento de Proteção Individual) 
 Distribuição de máscara, álcool em gel,  
 Distribuição de panfletos explicativos sobre COVID – 19; 
 Distribuição de refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde (sempre 

com uso de máscara, álcool em gel e respeitando o distanciamento; 
 Comemoração da Páscoa: distribuição de ovos, e caixas de bombom;  
 Distribuição de cesta básica aos familiares e comunidade; 
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 Distribuição de kit de higiene pessoal, material de limpeza, legumes, frutas e 
verduras aos familiares e comunidade; 

 Comemoração do Dia das Mães: distribuição de flores; 
 Distribuição de revistas devocional (trimestral); 
 Distribuição de atividade extracurricular; 
 Comemoração do dia dos pais: distribuição de meias; 
 Festa da Roça, uma semana de comemoração e de atividades: ornamentação 

do espaço, comida típica, as crianças vieram caracterizadas e foram 
premiadas. 

 Aniversário institucional (21 anos), uma semana de comemorações: Bolo, 
distribuição de lanche e presentes. 

 Distribuição de gorros e meias de lã. 

 

 ONLINE: 
 Atividade remota via WhatsApp (com as famílias), agendamento médico, 

informes, agendamento para entrega de cesta básica; 

 

 OUTRAS: 

A pandemia revelou uma situação de dificuldade financeira nas famílias 
assalariadas, onde muitos perderam seus postos de trabalho (formal e informal). 
Gerando alto nível de desemprego, diminuição a renda familiar e aumentando as 
dificuldades para manter os filhos e dependentes. 

Através de Avaliação socioeconômica, A Ong Sal para Terra, perante as 
consequências da Pandemia, vem distribuindo para familiares e comunidade 
cestas básicas café da tarde para as crianças das comunidades. 

4. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TRABALHOU DURANTE O 
PERÍODO MENCIONADO ACIMA: 
Diretoria institucional, psicóloga e monitoras. 
 

5. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TEVE SEU CONTRATO 
SUSPENSO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14420/20 
(SUSPENSÃO DE CONTRATOS) E PRORROGAÇÕES ATRAVÉS 
DOS DECRETOS 10422/20 E 10.470/20, DURANTE O PERÍODO 
MENCIONADO ACIMA: 

 
 Nenhum funcionário teve seu contrato reincidido. 
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6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS 
DO PROJETO, UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO: 

 
 Não houve utilização de recurso do projeto, através de doações 
adquiriu-se: máscaras, álcool em gel, tocas, marmitex e todos os descartáveis 
necessários para o bom desempenho do trabalho. 
 

7. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS (SE 
HOUVER), DURANTE O PERÍODO: 

Segunda a sexta-feira, horário as 7:30 as 18:00. Oscilando a carga horária para 
cada funcionário.   
 

8. FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS 
PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENTRO DAS 
LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA? 

 
A Pandemia do COVID -19 impossibilitou de realizar atividades planejadas 
para o PROJETO ENGRENAGEM 2, mas alternativas de atendimento 
surgiram, junto a equipe, sempre objetivando a criança e adolescente em 
vulnerabilidade   

 
9. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS: 

 
A Ong Sal para Terra, por recomendação do CMDCA, não pode usar o recurso. 
 
 

Petrópolis, 18 de setembro de 2020. 
 
 
 

_____________________________________ 
Roberta F. Lepsch Malaquias 

 
 
 

_____________________________________ 
Adilson Malaquias 

Presidente 
 

 
 
 


