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PLANO DE AÇÃO APAE DE IBIRAIARAS 2021 

ADAPTADO AO PERÍODO COVID-19 

 

1.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 

Nome/Razão Social: APAE de Ibiraiaras – RS 

CNPJ: 90.484.015/0001-65 Atividade Principal: Assistência Social 

Endereço: Rua Longino Zacarias Guadagnin, 900 CEP: 95305-000 

Telefone: (54) 3355 1372 E-mail: ibiaraiaras@apaers.org.br 

 

1.1 Identificação do Representante Legal 

 

Nome: Elvira Dal Olmo Volpato 

RG: 6027866646 Data de Nascimento: 03/09/1963 

CPF: 396.063.090-53 E-mail: elvira_039@hotmail.com 

Endereço: Rua Aurélio Barbiero, nº 048, Bairro Santo Isidoro 

Cidade: Ibiraiaras/RS Fone/Fax: 54-999075056 

Cargo na Entidade: Presidente  Data de Início e término do Mandato: 02/01/2020 – 

31/12/2023 

 

1.1 Direção Executiva 

 

Nome: Juliana da Silva Carvalho 

RG: 4077604686 Função: Diretora 

CPF: 998.622.390-34 E-mail: juliscar.as@gmail.com 
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PLANO DE AÇÃO ADAPTADO PARA O PERÍODO DE PANDEMIA – COVID 19 
 

 
O presente plano de ação objetiva apresentar as estratégias de atuação e ação da APAE 

de Ibiraiaras, desenvolvidas de forma alternativa ao habitual, neste momento de pandemia. 
O ano de 2020 foram realizadas várias adaptações nas formas habituais de realização 

das atividades a partir de 18 de março. As atividades passaram a ser realizadas de forma remota, 
com suporte via wattsapp, telefone e materiais físicos, além de vídeo chamadas e encontros 
virtuais de alguns dos grupos. Para o ano de 2021 estamos organizando um novo processo de 
adaptação. 

Projetamos um retorno gradual das atividades de atendimento presencial de forma 
individualizada ou respeitando o distanciamento de 1,5 mt, mediante autorização dos familiares, 
na seguinte proporção: 

 
- Atendimentos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em 

Assistência Social: mantem-se as atividades de forma remota com encontros virtuais através 
da ferramenta Google Meet nos dias que seriam as atividades presenciais, porém com duração 
de aproximadamente 30 min. Como um suporte além, através de escala, será atendido 
presencialmente até três usuários por dia de encontro maiores orientações, explicação das 
atividades e fortalecimento de vínculo. Este atendimento presencial será em data marcada, com 
duração aproximada de 1h30min, sendo atendido até três usuário por grupo por dia de atividade, 
respeitando a proporção de distanciamento de 1,5mt entre os usuários. Cronograma dos grupos: 

- Crianças: nas quintas-feiras às 10h; 
- Adolescentes: nas quartas-feiras às 10h 
- Jovens: nas terças e sextas-feiras às 13h30; 
 
- Atendimentos do Serviço de Média Complexidade em Assistência Social: 

Atendimentos individualizados de 1h semanais, sendo três usuários atendidos; para os 
atendimentos em grupo, as atividades se darão de forma remota com encontros virtuais através 
da ferramenta Google Meet nos dias que seriam as atividades presenciais, porém com duração 
de aproximadamente 30 min. Como um suporte além, através de escala, será atendido 
presencialmente até três usuários por dia de encontro maiores orientações, explicação das 
atividades e fortalecimento de vínculo. Este atendimento presencial será em data marcada, com 
duração aproximada de 1h, sendo atendido até três usuário por grupo por dia de atividade, 
respeitando a proporção de distanciamento de 1,5mt entre os usuários. Cronograma dos grupos: 

- Crianças e seus cuidadores: nas terças-feiras às 10h; 
- Adultos: nas segundas e quintas-feiras às 13h30 
 
- Atendimentos individualizadas da Escola de Educação Especial Bem-me-quer: 

mantem-se as aulas através de atividades remotas acrescendo-se vídeo-aulas coletivas diárias 
através da ferramenta Google Meet. Como um suporte além, será atendido presencialmente um 
aluno por dia, por turma, para maiores orientações, explicação dos conteúdos e fortalecimento 
de vínculo. Este atendimento presencial será em data marcada, com duração de 3h, sendo 
atendido somente um aluno por turma por dia para que possa ser respeitada a proporção de 
distanciamento de 1,5mt entre os alunos. Cronograma das atividades presenciais por turma: 

- Ciclos: das 14h às 17h; 
- EJA: das 13h às 16h; 
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- Atendimentos coletivos de Serviço Social: mantem-se as atividades coletivas com 
grupos de famílias e demais projetos de forma remota através das ferramentas Google Meet ou 
Wattsapp; 

 
- Atendimentos individualizados de Serviço Social: mantem-se os atendimentos 

individuais de forma remota, por vídeo-chamadas, e esporadicamente, conforme agendamento 
prévio, com alguns atendimentos presenciais; nas necessidades extremas de visitas 
domiciliares, estas se acontecerão através de agendamento e de forma distanciada (sem 
ingresso na residência do usuário); 

 
- Atendimentos de psicologia: mantem-se os atendimentos individuais de forma remota, 

por vídeo-chamadas, e esporadicamente, conforme necessidade e agendamento prévio, com 
alguns atendimentos presenciais; atividades coletivas se mantêm de forma remota através das 
ferramentas Google Meet ou Wattsapp; 

 
- Atendimentos individualizados de fisioterapia: em fevereiro quinzenalmente, a partir 

de 15/03 passando a atendimentos semanais para o usuário, nas segundas-feiras nos turnos da 
manhã e tarde; 

 
- Atendimentos individualizados de fonoaudiologia: atendimentos semanais para o 

usuário, nas segundas-feiras e terças-feiras no turno da tarde; 
 
- Atendimentos individualizados de Equoterapia: semanal, a partir de 15/03, nas 

quintas-feiras nos turnos manhã e tarde; 
 
- Transporte: preferencialmente as famílias estão sendo orientadas a trazerem o usuário 

até a APAE com transporte próprio. Porém nem todas as famílias tem esta possibilidade, então 
nestes casos será disponibilizado o transporte através da Ducato da APAE, com horários 
programados de forma a transportar no máxima três usuários ao mesmo tempo e em períodos 
que permitam a higienização da mesma a cada transporte realizado. Ainda mantem-se o 
acompanhamento de profissionais para auxiliar o motorista nos cuidados com os usuários neste 
momento do transporte, uso de álcool  em gel na entrada e saída do transporte, e uso de 
máscara pelos usuários (com exceção somente aos usuários que sua deficiência não lhe permita 
o uso seguro deste equipamento de segurança). 
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AÇÕES EMERGENCIAIS E DE PREVENÇÃO 
 
 

As medidas de prevenção a contaminação pelo Covid-19 adotadas na APAE de Ibiraiaras 
são: 

 
a) Reforço no kit com materiais de proteção já entregues aos profissionais, com: máscaras 

modelo PFF2, luvas, frasco individualizado de álcool em gel, tocas, escudos, jalecos. 
b) Organizada barreira física na entrada da APAE através de tapete com solução de água 

e água sanitária; 
c) Utilização de termômetro de infravermelho, sem contato, para verificação de 

temperatura na chegada a instituição; 
d) Restrição de entrada nas dependências da APAE e do Centro de Equoterapia somente 

para pessoas com o uso de máscaras (com exceção somente aos usuários que sua 
deficiência não lhe permita o uso seguro deste equipamento de segurança) e com a 
temperatura dentro do limite indicado pelas autoridades de saúde; 

e) Disponibilizados frascos de álcool em gel na entrada e nos demais espaços/ salas da 
instituição, inclusive no Centro de Equoterapia; 

f) Realizado processo de organização e limpeza nos espaços, sendo retirados cartazes e 
materiais expostos, encaixotando-os; realizada limpeza das paredes com solução de 
água com água sanitária; 

g) A cada 2 horas é realizado processo de higienização nos espaços de circulação, 
balcões, maçanetas e apoios, na sede da APAE e no Centro de Equoterapia; 

h) Orientado a manutenção de janelas abertas e ventilador ligado para a circulação do ar; 
i) Orientado que os usuários tragam sua própria garra de água para uso durante o 

atendimento; 
j) Orientado profissionais quando a condutas: uso de cabelos amarrados, não utilização 

de adereços, utilização de uniforme através de jaleco, calças compridas e calçado 
fechado, preferência por calçados de sola mais lisa; cuidados ao retornar para suas 
residências (retirar o jaleco ao sair da APAE, ao chegar em casa realizar troca de roupa 
e calçados, realizar higienização); manter o distanciamento de 2 metros seja entre 
colegas ou em situações com o público; não compartilhar chimarrão, copos ou garrafas; 

k) Organizada escala de atendimentos individualizados de forma a não gerar 
aglomerações, evitar a permanência de mais que um usuário no mesmo espaço de 
atendimento e garantir tempo para a higienização de cada espaço entre cada 
atendimento; 

l) Constituição de um Comitê de Operações de Emergências na instituição, constituído 
pela Presidente, Diretora e Auxiliar de Limpeza. 

 


