RELATÓRIO TÉCNICO
PARCERIA MAUÁ – JUNHO DE 2020

A partir de 23 de março p.p., em diante, a sociedade brasileira em geral passou a viver
uma realidade totalmente atípica, com isolamento e distanciamento social por conta
do novo coronavírus – Covid-19, considerado uma Pandemia Mundial pela OMS –
Organização Mundial da Saúde, informamos que diante dessa nova realidade, e:
Considerando o Decreto nº 17.317, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância
internacional, decorrente do coronavírus, no Município de Santo André;
Considerando o Decreto nº 17.322, de 19 de março de 2020, que declara situação de
emergência em todo o Município de Santo André para fins de prevenção e
enfrentamento do coronavírus e estabelece outras providências;
Considerando o Decreto nº 17.335, de 23 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública no Município de Santo André para enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de março de 2020;
Considerando a Recomendação Administrativa feita pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e Saúde
Pública, da cidade e comarca de Santo André – SP;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo
coronavírus), e dá providências complementares;
A Instituição Cidade dos Meninos acatou as determinações estabelecidas nas
legislações acima citadas que, em síntese, consistente em restrição de atividades de
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Essa
restrição, denominada “quarentena” provocou a suspensão das atividades presencias.
Neste mês de junho nossos colaboradores tiveram a grande oportunidade de aprimorar
ainda mais seus conhecimentos, participando no período de 16 a 24/06/2020 do PRÉ
CONFORP, trata de um Pré Congresso de Formação Profissional, oferecido pela a FEASA
- Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, que disponibilizou a transmissão
de oficinas de formação através do facebook. O CONFORP é um evento que acontece
anualmente e consiste em uma semana de formação profissional, sendo o maior evento
de capacitação da área da Assistência Social e Educação Infantil da região do ABC.
Este ano por conta do atual cenário que estamos vivendo, a data do CONFORP
(Congresso de Formação Profissional) foi adiada, mas a FEASA proporcionou através do
Pré-Conforp on line, que cada colaborador da Instituição Cidade dos Meninos “Maria

Imaculada”, pudesse acompanhar de sua casa a transmissão das oficinas por meio de
um novo recurso no Facebook (sala de vídeo).

No Dia 22/06/2020, as Coordenações Técnicas juntamente com a Diretoria da Instituição se
reuniram para estudar, discutir e elaborar um plano de ação (protocolo de medidas
preventivas) para o nosso retorno das atividades, após autorização das autoridades
públicas.
Envio dos relatórios:
Praticantes que tiveram finalização neste mês (alta e sugestão de continuidade) os técnicos
elaboraram os relatórios e os mesmos foram encaminhados ao DEE-SE (departamento de
educação especial – secretaria da educação) e comunicando sobre a prorrogação da
data de retorno para 15/06 podendo se estender.
Elaboração de vídeos pelos técnicos do CR – Durante o mês, tivemos uma escala entre os
técnicos para a construção de novos vídeos com atividades, que foram enviadas para
cada família por meio do WhatsApp. Após o envio, tivemos um feedback dos pais
elogiando a atividade e registraram este momento nos enviando fotos e vídeos das
atividades concluídas.

Abaixo, ilustraremos nossas atividades elaboradas por cada profissional:
Atividade de “Visitação e Apresentação da potra” para os praticantes.

Atividade de “Bola de Sabão”.

Atividade “Tiro ao Alvo”.

Atividade “Construindo um Boneco de Bexiga”.

Atividade “Trabalhando os Numerais”.

Atividade “Caça ao Tesouro”.

Atividade “ Coordenação Motora Fina e Cores”.

Finalização dos praticantes em junho:
- Manuela Novaes Oliveira
- Rafael da Silva de Carvalho (abrigo)
- Gabriel da Silva de Carvalho (abrigo)
- Arthur Oliveira Passarelli

