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INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Plano anual de atividades 2021 
 

Lógica de intervenção 

O plano operacional do ILAS para 2021 tem como prioridade a implantação do Projeto Apreender, 
que deve obedecer às orientações das autoridades de saúde e seguir uma lógica de escalonamento 
de atividades para sua operacionalização completa a partir de 2022.  
 
Atividades complementares, como os projetos Inverno ILAS, Abraçar e Bazar em Família serão 
executados preferencialmente sem atividades presenciais ou, quando necessárias, seguindo 
estritamente os protocolos de saúde contra a COVID-19.  
 
Adicionalmente, em resposta à pandemia de COVID-19, o ILAS retomará a entrega de kits de higiene 
para as famílias atendidas pelo Projeto Abraçar. A transferência de recursos ao departamento de 
Diaconia Social da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero (CELML) passa a ser 
realizada por demanda, para atendimento de eventuais pedidos de apoio das famílias para aquisição 
de itens básicos e de saúde, como, por exemplo, cestas básicas complementares, gás, 
medicamentos, exames médicos etc. 
 

Público-alvo 

Em 2021, o público-alvo do ILAS será as famílias cadastradas no Projeto Abraçar e os membros 
da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero (CELML), com eventual envolvimento da 
vizinhança em que o ILAS está inserido, conforme necessidade e viabilidade.  
 
No que se refere a cooperação institucional, o objetivo é atualizar e aprofundar o estudo de potenciais 
parcerias, priorizando-se organizações sem fins lucrativos, escolas e setor privado de Planaltina 
(DF). Quanto a voluntários(as), serão engajados entre os(as) sócios(as) do ILAS e membros da 
CELML, assim como membros das diversas congregações do Distrito Brasil Centro-Oeste, 
moradores de Planaltina (inclusive membros das famílias atendidas pelo ILAS), e população do 
Distrito Federal em geral (a partir das plataformas nacionais de voluntariado). 
 

Estratégia de comunicação 

Para implantação eficiente e eficaz dos projetos do ILAS, a estratégia de comunicação será 
atualizada com o duplo objetivo de fortalecer o relacionamento com sócios(as) e amigos(as), bem 
como firmar novas parcerias, sejam institucionais ou com voluntários(as) individuais. Os canais de 
comunicação serão revitalizados e constantemente atualizados, com destaque para resultados 
alcançados. 
 

Cronograma geral de atividades 

As atividades do ILAS em 2021 serão desenvolvidas conforme o seguinte cronograma simplificado, 
sujeito a revisões periódicas, segundo definido nas reuniões de planejamento realizadas em janeiro 
e fevereiro de 2021: 

Mês Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 
Janeiro  Reunião de 

planejamento 
(Estratégia) 

  Reunião de 
planejamento 
(Estratégia) 

Projeto Apreender: planejamento estratégico. 
ILAS: planejamento operacional. 

Fevereiro   Reunião de 
planejamento 
(Operacional) 

  - 

Projeto Apreender: revisão e atualização de atividades e custos. 
ILAS: planejamento operacional. 
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Mês Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 
Março Reunião de 

Diretoria 
(Preparação para 
Assembleia) 

 1ª Assembleia 
Ordinária 
(Resultados 2020 e 
planejamento 2021) 

 Reunião de 
Diretoria 

Projeto Apreender: elaboração do Plano Pedagógico, cronograma de implantação e protocolo 
COVID-19. 

Abril Aquisição e 
montagem dos 
kits de higiene 

Entrega de kits 
de higiene 

  Reunião de 
Diretoria 

Projeto Apreender: levantamento de necessidades das crianças atendidas pelo ILAS e início das 
atividades de apoio a aulas virtuais (Apreender na Rede). 
Projeto Inverno ILAS: levantamento de necessidades das famílias. 

Maio Início da 
campanha 
Inverno ILAS 

  Reunião de 
Diretoria 

- 

Projeto Apreender: elaboração do cronograma de atividades pedagógicas (verão e 2º semestre) e 
seleção de profissionais para o programa de verão. 
Projeto Inverno ILAS: campanha de arrecadação. 
Bazar em Família: seleção de itens para doação ao Inverno ILAS. 

Junho Aquisição e 
montagem dos 
kits de higiene 

Entrega de kits 
de higiene e do 
material arrecada 
pelo Inverno 
ILAS 

  Reunião de 
Diretoria 

Projeto Apreender: aquisição de material e serviços complementares para programa de verão. 

Julho     Reunião de 
Diretoria 

Projeto Apreender: execução do programa de verão. 

Agosto Aquisição e 
montagem dos 
kits de higiene 

Entrega de kits 
de higiene 

 Reunião de 
Diretoria 

Assembleia 
Extraordinária 
(Atualização de 
estatuto e 
regimento) 

Projeto Apreender: reunião de orientação com pais e mães de alunos. 

Setembro     Reunião de 
Diretoria 

Projeto Apreender: início das atividades periódicas de reforço escolar (2 x/semana).  

Outubro Aquisição e 
montagem dos 
kits de higiene 

Entrega de kits 
de higiene 

  Reunião de 
Diretoria 

Projeto Abraçar: atividade especial de Dia das Crianças (caso condições de saúde permitam). 

Novembro    Reunião de 
Diretoria 
(Preparação para 
Assembleia) 

 

Dezembro Aquisição e 
montagem dos 
kits de higiene 

2ª Assembleia 
Ordinária 
(Resultados 2020 e 
previsão 2022) 
 

Entrega de kits 
de higiene 

 Recesso Recesso 

Projeto Apreender: avaliação de desempenho e recesso. 
Projeto Abraçar: atividade especial de Natal (caso condições de saúde permitam). 

 

Cronograma de implantação do Projeto Apreender 2021/2022 

Tendo com conta as restrições causadas pela pandemia de COVID-19, e considerando a 
necessidade de firmar parcerias para financiamento do Projeto Apreender, propõe-se para 2021 a 
implantação do projeto em três etapas, voltadas ao teste do plano pedagógico e da estrutura de 
execução:  
i. Apoio a acesso de aulas virtuais (1º semestre), por meio da disponibilidade de internet, 

empréstimo de equipamentos e tutoria de informática nas dependências do ILAS, em dias e 
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horários específicos para cada grupo de alunos(as), e/ou com doação de equipamentos para uso 
na residência dos(as) alunos(as); 

ii. Programa de verão (julho), com oferta de duas semanas de atividades pedagógicas de tempo 
completo, inicialmente em dois grupos de uma semana cada um. 

iii. Oferta de tutoria e reforço escolar (2º semestre), em conformidade com o plano pedagógico do 
Projeto Apreender, duas vezes por semana para cada grupo de alunos(as). 

 
Segundo a lógica de implantação paulatina e incremental, o Projeto Apreender será executado em 
sua totalidade a partir do segundo semestre de 2022, após testes e ajustes realizados ao longo dos 
próximos três semestres, conforme definido no cronograma a seguir. 
 
Ano 01 (2021) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejar 

revisar e atualizar 
projeto 

         

  levantamento de 
necessidades 

        

  contratar serviços para apoio 
a aulas virtuais 

       

   elaborar 
cronograma de 

atividades 
pedagógicas (verão 

e 2º sem) 

       

    selecionar pessoal 
e contratar serviços 
para programa de 

verão 

      

Testar 

   oferecer apoio para aulas 
virtuais (estrutura e reforço) 

      

     executar 
programa de 

verão 

     

       orientar 
pais 

 

        oferecer tutoria/reforço escolar 
presencial 

 
Ano 02 (202) 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Executar 

recesso            
 orientação 

pais 
          

  oferecer tutoria/reforço escolar 
presencial 

      

      programa de 
verão 

     

       orientar 
pais 

    

        executar Projeto Apreender 
completo 

 

Monitorar 
e avaliar 

 planejar 
2022 

          

 atualizar 
avaliação 

desempenho 

         

    planejar 
verão 

       

     avaliar desempenho      
      atualizar planejamento     
          avaliar 

desempenho 

 


