10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES – HILDA MANDARINO
EIXO

Macroação

ATIVIDADES

Realizar a atualização Preenchimento de novo formulário por
dos
cadastros
das meio de visitas domiciliares;
famílias que estiverem
residindo
na
comunidade

MOC

Divulgar a Proposta de Entregar informativos com os dias e
Intervenção Trabalho horários das reuniões nas residências;
Técnico Social: MOC
ESA E GTR, Obras e
Regularização
Fundiária
Divulgar na comunidade está ação; instalar
Instalação de
o plantão social em local de fácil acesso às
plantão social
pessoas da comunidade
Identificar as principais Conversas com moradores durante visitas
lideranças presentes na a comunidade; contato junto à rede de
comunidade.
serviços, reuniões e oficinas cujo tema seja
o desenvolvido de lideranças
Definir local para a Reunião com a comunidade e rede
realização das ações;
serviços;
Identificar demandas Realização
do
acompanhamento
de atendimento;
sistemático das famílias, por meio de
visitas, entrevistas e acompanhamento
individual e/ou grupal. Realizar o registro
de tais intervenções
Promover
temáticos;
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encontros Pesquisa para identificação dos temas
considerados relevantes. Realização de
encontros periódicos.

PERÍODO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Assessorar às famílias
no
processo
de
transferência de escola
das
crianças
da
comunidade.

Estabelecer contato prévio junto às escolas
envolvidas no processo, a fim de que as
crianças
não
sejam
prejudicadas;
Acompanhar o processo de adaptação das
mesmas, realizando visitas domiciliares
com esta finalidade, bem como na escola;
Buscar a participação dos pais neste
processo,
principalmente
no
acompanhamento e visita na escola;

Monitorar
e
providenciar a inserção
das
famílias
no
Cadastro Único.

Identificar as pendências, principalmente
com relação à falta de documentos e
conseqüentemente viabilizar o acesso à
documentação;

Favorecer o acesso a Reuniões; Formação de grupos;
titularidade do imóvel. Elaboração de informativo; Orientações
individuais;

Garantir
assessoria Orientação técnica;
Técnica as famílias
queiram aumentar suas
Unidades
Habitacionais;
Planejamento
e Cronograma de mudança;
Organização
do
Processo
de
Remanejamento
das
famílias;
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EIXO

Macroação
Levantamento
aspectos
socioculturais
comunidade

ESA

ATIVIDADES

dos Entrevistas, Visitas domiciliares,
Dinâmicas de Grupo;
da

Realizar trabalho de Oficinas Pedagógicas,
sensibilização sobre Visitas monitoradas;
a preservação dos
fundos de vale e
meio ambiente;
Viabilizar
o
protagonismo social Formação de grupo de gestão do eixo e
realização de oficinas de estimulação do
potencial comunitário.
Levantar o perfil da Entrevistas,
comunidade
Visitas domiciliares,
Dinâmicas de Grupo;

Auxiliar a inserção
das pessoas no
mercado
de
trabalho.

GTR

Possibilitar
o
acesso a conteúdos
relacionados
ao
mundo do trabalho.
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Manter cadastro profissional das pessoas
da comunidade; realizar o registro dos
contatos com empresas, associações,
cooperativas, instituições públicas e/ou
privadas que atuem na formação e ou
encaminhamento de pessoas para o
mercado de trabalho; manter oficina de
formação permanente no tangente a
elaboração de currículos e orientações
sobre processo de seleção;
Realização de oficinas temáticas:
empregabilidade, comunicação, ética,
postura profissional, relacionamento
interpessoal.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Viabilizar formação Cursos de formação profissional de
acordo com os interesses da comunidade;
profissional.
Cadastrar os interessados em participar da
formação.
Estabelecer junto à
comunidade
as
prioridades
com
relação ao eixo de
geração de trabalho
e renda.
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Realizar oficinas para a reflexão sobre as
limitações e possibilidade de inserção no
mercado de trabalho, para identificação
de temas e ações a serem implementadas
nos trabalhos.

