
Planilha de acompanhamento projetos Covid-19 - Populações vulneráveis 

 

Nome do Projeto: Casa Reviver em ações emergenciais frente à Pandemia de Covid-19  

Responsável: Karina da Silva / Júllia Assis da Silva Nascimento 

Email: casareviver@gmail.com / jullianascimentoo@gmail.com  

Telefone com DDD: (021) 98156-3556 / (022) 99901-8525 

Período de desenvolvimento: Meses de julho, agosto e setembro 

Local: Comunidade do Morro do Estado, Niterói, RJ 

Valor financiado: R$ 18.819,00 reais 

Área de atuação:  

(X) Seg. Alimentar  

(X) Comunicação  

(X) Saúde Mental  

(  ) Assistência a grupos de risco  

(  ) Medidas de higiene 

 

 

 



Critérios / Indicadores Mês 1 
 (Julho) 

Mês 2  
(Agosto) 

Mês 3 
(Setembro) 

Observações 

INSUMOS     
Nº de cestas básicas 
distribuídas 

100 100 100  

Nº de kits de higiene 
distribuídos 

100 100 100  

Panfleto de divulgação dos 
serviços oferecidos na 
comunidade 

500 - -  

Livreto de atividades 
recreativas com a temática de 
Educação em saúde 

- 50 -  

Livro educativo infantil  - - 74 Tivemos muitos 
imprevistos e desgastes 
com o designer responsável 
pela ilustração do livro, o 
que resultou em um atraso 
na emissão de notas fiscais 
dos serviços relacionados e 
na entrega deste material. 

Assistência psicológica às 
famílias vulneráveis  
 
 
 
 

4 10 10 Tendo em vista que os 
atendimentos são 
voluntários, estamos 
apenas com uma psicóloga 
realizando a assistência. 

Outros:  
Doações de cestas básicas pela 
ONG Sempre Criança 
 

50 80 50  



Doações de máscaras 
descartáveis pelo Instituto JCA 
 
 

200 - -  

Doações de lanches para serem 
entregues junto às atividades 
infantis 
 

- 100 100  

PROCESSOS     
Tipo de material educativo 
produzido 

Entrega dos panfletos de 
divulgação dos comércios 
locais 

Entrega das atividades 
recreativas com a 
temática de Educação 
em saúde 

Entrega do livreto 
educativo infantil 

 

Articulação com os grupos 
locais: sim, quais, quantos part. 

Equipe de distribuição das 
cestas básicas: 6 
integrantes 

Equipe de distribuição 
das cestas básicas: 6 
integrantes 

  

Articulação com outros grupos, 
segmentos públicos: sim, quais 

ONG Sempre Criança e 
Engenheiros sem 
fronteiras 

ONG Sempre Criança    

Campanha para arrecadação de 
alimentos realizada: sim, qtas. 

Estão sendo realizadas 
campanhas mensais 

Estão sendo realizadas 
campanhas mensais 

  

     
RESULTADOS     

Nº de pessoas beneficiadas 750 900 750  
Nº de famílias beneficiadas 150 180 150  
     

ACOMPANHAMENTO     
Reunião 20/07/2020     
Reunião 03/08/2020     
Reunião 17/08/2020     
Reunião 17/09/2020     



Reunião 28/09/2020     
 

 


