
 

 

PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19 

 

A Associação de Educação Terapêutica Amarati em face das medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 nos termos declarados pela OMS e  

Considerando o que dispõe do Decreto Municipal 28.920 de 20 de março de 2020 a fim de acompanhamento 

de avaliação e execução de medidas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19  

 

Passa a adotar as seguintes ações: 

Escalonamento de férias, visando prevenção e diminuição de contágio, 

Estaremos funcionando com equipe reduzida (área administrativa, coordenação, recepção e ao menos um 

funcionário de cada área de atendimento) para acolhimento, orientações e atendimentos terapêuticos 

emergenciais e receitas médicas de Segunda a Sexta feira das 08h às 17h; 

Manteremos o serviço de enfermagem e de atendimento neurológico caso haja necessidade e mediante 

prévio agendamento;  

Vamos elaborar cartilha de orientação e atividades para serem desenvolvidas de acordo com nosso 

planejamento anual e de acordo com todos os Planos de Trabalho firmados, no período de isolamento 

domiciliar para todos os assistidos em atendimento; 

Publicaremos periodicamente vídeos com orientações terapêuticas de todas as áreas de atendimento; 

Por sermos uma Entidade que trabalha na área de saúde, temos a consciência da responsabilidade nesse 

momento de crise em manter a entidade aberta, em plantão de atendimento, sendo assim os custos e 

cuidados da infraestrutura serão mantidos.  

Teremos também o dispêndio antecipado ao programado em nosso planejamento do pagamento das férias 

Haverá um custo maior de materiais devido a necessidade de elaboração de atividades e cartilhas a serem 

distribuídos  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM LESÕES NEUROLÓGICAS, 

DOENÇAS DEGENERATIVAS NEUROMUSCULARES, SÍNDROMES E MIELOMENINGOCELE 

PLANO DE CONTINGENCIA – COVID-19 

 

Especificação /Eixo Temático: Alfabetização e acompanhamento pedagógico para pessoas com deficiências 

físicas causadas por lesões neurológicas 

Nome do Coordenador do Plano de ação: Silvana Gáspari  Lo  Monaco 

Público Alvo da Entidade Executora: Pessoas com lesões neurológicas, doenças degenerativas 

neuromusculares, síndromes e mielomeningocele 

Público Alvo do Projeto: CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Frente a parceria com a Unidade de Gestão de Educação e o Departamento de Educação Inclusiva nossas 

ações  neste período estão voltadas a: 

 

 Planejar junto a coordenação da Amarati um cronograma de férias aos funcionários como forma 

preventiva de contaminação pelo Covid-19 

 Recrutar funcionários de todas ás áreas para compor a equipe de ação durante o período de 

isolamento a partir do dia 23 de março de 2020. 

 Contatar por telefone os responsáveis pelos 38 assistidos que fazem parte do Sistema Complementar 

e dos 23 responsáveis pelos assistidos do Sistema Suplementar para informarmos a suspensão dos 

atendimentos a partir do dia 23 de março de 2020, até que uma nova orientação seja realizada 

quanto a data do retorno. 

 Elaborar pasta de com 20 atividades pedagógicas a serem desenvolvidas diariamente para os 23 

assistidos que estão inclusos no sistema suplementar da Associação de Educação Amarati, para um 

período de 30 dias letivos. 

 Elaborar pastas de atividades pedagógicas referente aos atendimentos semanais para os 38 

assistidos inclusos no sistema Complementar pelo período de 30 março a 30 de abril. 

 Solicitar aos pais a retirada da pasta de atividades a partir do dia 30 de março em horário 

previamente agendado. Lembrando que caso o responsável tenha cima de 60 anos deve fazer a 

indicação de outra pessoa para a retirada. 

  A Amarati disponibilizará na lista de transmissão para responsáveis ao menos 1 vídeo semanal 

informativo de orientações específicas por área de atendimento durante este período de isolamento. 



 

 A Associação de Educação Terapêutica Amarati manterá de segunda a sexta das 8 ás 11:30 e das 

13:00 as 17:00 uma pedagoga para orientar os responsáveis frente a execução das atividades 

domiciliares. 

 

 

 Oferecer orientação as famílias que necessitarem quanto a prevenção do COVID -19 

 Preencher a planilha do DEIN com os dados dos assistidos 61 usuários deste Plano de trabalho até 

14 de abril de 2020, conforme estabelecido pela UGE 

 

No que tange aos recursos financeiros: 

 Será mantida a planilha de execução financeira conforme estabelecido no Plano de Trabalho. 

 

Jundiaí, 20 de março de 2020. 

 

Jonathas Augusto Busanelli  

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 


