RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL
OUTUBRO/2019
Regiões dos CRAS NORTE do município de Mogi Guaçu
1- Identificação
1.1 - Nome Completo da OSC Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania
1.2 - Endereço Completo: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São Paulo – SP
1.3 - Telefone / e-mail: (11) 2684-0980 / infap.org@hotmail.com
1.4 – CNPJ: 02.257.969/0001-78
2- Dados do Representante Legal
Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior
Endereço: Rua Pedro Bellegarde, 208 – apto 63 A - Chácara Califórnia
Telefone: (11) 2684-0980
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br
3- Dados do Técnico Responsável
Nome Completo: Michele Roberta Castiglioni de Moraes
Cargo: Coordenadora Técnica
Formação: Psicóloga – CRP: 06/90689
Endereço: Rua Santa Júlia, 206 – Vila Júlia – Mogi Guaçu/SP
Telefone: (19) 98349-0498
E-mail: scfv.infap@gmail.com
4 -Nome do Serviço Executado
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
4.1 Dias e Horários de Funcionamento
CRAS Norte:
Segunda-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
Quarta-feira das 13:30 às 16:30
Quinta-feira das 08:00 às 11:00
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CRAS Norte/ C.C.S.C. Martinho Prado:
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
Quinta-feira das 13:30 às 16:30
CRAS Norte/C.C.S.C. Chácara Alvorada:
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS NORTE

SEGUNDA-FEIRA

08:00 às 11:00

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Artes Cênicas
6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Capoeira

13:30 às 16:30

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA
INTERGERACIONAL
Atividade Física
Socioeducativo

15 a 17 ANOS
Fotografia
Socioeducativo

C.C.S.C. MARTINHO
PRADO

08:00 às 11:00

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Capoeira

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física

13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Capoeira

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física

C.C.S.C. CHÁCARA
ALVORADA

08:00 às 11:00
13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física
6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física

4.2- Local de Realização do Serviço
CRAS Norte
Endereço: Praça Augusto Rodrigues de Melo, s/n. – Jd. Ypê I
Telefone: 3841-8460
C.C.S.C da Chácaras Alvorada (referenciado ao CRAS Norte)
Endereço: Rua José Coelho de Campos, s/n - Chácaras Alvorada
C.C.S.C. do Distrito de Martinho Prado Júnior (referenciado ao CRAS Norte)
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Endereço: Hermínio Costa, nº 114- Martinho Prado Jr.
Telefone: 3841-1600
4.3 - Abrangência Territorial
Regiões dos CRAS Norte do município de Mogi Guaçu.
4.4- Público Alvo
Crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade
social ou familiar que tenham sido identificados pela equipe do CRAS ou a ela encaminhada. Os
usuários são divididos em grupos a partir de faixas etárias de: 6 a 15 anos (subdivididos em 6 a 10 e
11 a 15 anos), de 15 a 17 anos, de 18 a 59 anos e Idosos a partir de 60 anos.
4.5 - Objetivo Geral
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos
sociais e familiares prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.
4.5.1- Objetivos Específicos
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede e proteção social
de Assistência social nos territórios;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças,
adolescentes e idosos e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento
de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes,
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã, e aos jovens a formação geral para o mundo do trabalho;
- Possibilitar o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento
saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos
familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.
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4.6-Meta Proposta no Plano de Ação
Região do CRAS Norte: 140 usuários em 10 grupos.
5- Meta Alcançada

FAIXA ETÁRIA

De 06 a 15 anos
CRAS Norte

NÚMERO DE
META
META
NÚMEROS FREQUÊNCIA ALCANÇADA
PROPOSTA
DE
DOS
(Número) INSCRITOS PARTICIPANTES
SIM NÃO

OBS. / JUSTIFICATIVA

25

30

26

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos e de
frequência dos participantes.

Martinho
Prado

60

34

62

X

Chácara
Alvorada

20

18

16

Meta proposta alcançada do
número de inscritos e de
frequência dos participantes,
uma vez que, as atividades
são desenvolvidas duas vezes
na semana com os mesmos
usuários.
Meta proposta não alcançada
do número de inscritos e de
frequência dos participantes.
Ressalta-se
que
houve
aumento significativo advindo
das intervenções e estratégias
de buscas ativas da equipe
técnica.

CRAS Norte

10

12

10

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos e de
frequência dos participantes.

Intergeracional
(de 18 a 59
anos e idosos)
CRAS Norte

25

28

26

X

TOTAL

140

122

140

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos e de
frequência dos participantes.
Meta proposta de usuários
participantes alcançada e
superada à meta proposta em
edital.

X

De 15 a 17 anos
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6- Atividades Técnicas Realizadas

Atividade

Profissional
Responsável

Dia

Quantidade

Relatórios Equipe Técnica

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 Outubro

02
(Relatório de
Atividades,
Instrumental e,
Anexo)

Acolhida e recepção de novos
usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

06

Desligamentos

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

06

Encaminhamento e orientação
para atualização CAD Único

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

02

Atualização de Prontuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

10

Atendimento Técnico à Usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

07

Atendimento Técnico às Famílias
de Usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

04

Articulação com a Rede
Socioassistencial

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

42

Articulação com a Rede
Territorial

Equipe Técnica

15/10/2019

01

Articulação com a Rede de Saúde

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

22

Articulação com outros serviços
(Câmara Municipal, Academia
Evolt, Instituto Embelleze)

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 Outubro

10

5

Articulação com COMID

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

02

Busca Ativa de novos usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

14

Busca Ativa de usuários faltosos

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

11

Visitas Domiciliares

Equipe Técnica

15/10/2019

02

Contato com Famílias

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

03

Contato telefônico –
Levantamento de Demanda
Reprimida
Contato telefônico diversos

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

21

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

15

Reunião

Coordenadora CRAS e
Coordenadora SCFV
Coordenadora SCFV
com Órgão Gestor
Equipe SCFV –
Coordenação, Técnicos e
Orientadores Sociais
Planejamento Semanal
Equipe SCFV –
Coordenação,Técnicos,
Orientadores Sociais e
Facilitadores
Planejamento Mensal
INFAP- Psicólogo,
Coordenação, Equipe
Técnica e Auxiliar
Administrativo do SCFV
Reunião de Rede
Territorial

14/10/2019

01

17/10/2019
29/10/2019

02

04/10/2019
11/10/2019
18/10/2019

03

25/10/2019

01

24/10/2019

01

30/10/2019

01

09/10/2019
23/10/2019
04/10/2019

02

Reunião PAIF e SCFV
Reunião Geral CRAS
Norte

01
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6.1 - Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Norte
FAIXA ETÁRIA
6 a 15 anos

TEMÁTICAS
TRABALHADAS
Direitos da Criança e do
Adolescente

ATIVIDADES
CRAS Norte – Roda de conversa temática (ECA);
atividades de recorte e colagem temático. Filme
“Os Goonies” (autonomia, protagonismo social e
pessoal e a importância do brincar), piquenique
comunitário com famílias e usuários (socialização,
convivência grupal, familiar e comunitária).
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas
atividades de biografia de “Steven Spielberg”,
(protagonismo); contação de histórias; gincanas
utilizando cones e bambolês (direito de brincar).
- Na oficina de Capoeira foram realizadas
atividades de corrida dos colchonetes, variações
com pedra, papel e tesoura, corrida dos bastões,
cobra cega, pula corda, jogo pense rápidoperguntas e resposta.
Martinho Prado – Roda de conversa temática.
“Direitos de ser e participar”; elaboração de frases
contendo os direitos e deveres da criança e do
adolescente - ECA; sessão cinema: “Os Goonies”.
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas
atividades de biografia de “Steven Spierlberg”
(protagonismo); contação de histórias; gincanas
com brincadeiras de pega bandeira, futebol
caranguejo, passa ou repassa, corrida de bexiga
(direito de brincar).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades no Centro Esportivo de Martinho Prado
como: olimpíadas de futebol, queimada, pegapega bandeira; jogo do tabuleiro humano com
bambolês, cones e colchonetes.
Chácara Alvorada – Roda de conversa temática e
elaboração de perguntas referentes ao ECA
adaptadas ao “jogo do tabuleiro humano” (direito
e deveres, convívio grupal, social e comunitário,
relações de afetividade, valorização da infância e o
respeito mútuo).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
gincanas de brincadeiras diversas: balão no pé,
mira aos pontos, stop, corrida com bola na colher,
corrida de balões, mimicas, (concentração,
raciocínio lógico, memorização, trabalho em
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Direitos dos Idosos

15 a 17 anos

Direitos da Criança e do
Adolescente

equipe, atenção, organização, interação e direito
de brincar).
CRAS Norte – Roda de conversa temática.
“Apresentação do “Estatuto do Idoso” (convívio
social e comunitário); sessão cinema filme: “Up
Altas Aventuras” (fragilidade, isolamento e
convívio intergeracional).
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas
atividades de “fotos cenas” (longevidade e
qualidade de vida).
- Na oficina de Capoeira foram realizadas
atividades
de
“capoterapia”
(atividade
desenvolvida na terceira idade) e musicalização.
Martinho Prado – Roda de conversa temática.
Sessão cinema filme: “Up Altas Aventuras”
(fragilidade,
isolamento
e
convívio
intergeracional).
- Na oficina de Artes cênicas foram realizadas
atividades de “foto cena” (longevidade e
qualidade de vida).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de passa ou repassa adaptados a
temática e percurso psicomotor (coordenação
motora, memorização e respeito mútuo).
Chácara Alvorada – Apresentação do Estatuto do
Idoso seguido de roda de conversa temática.
Confecções de cartazes com frases motivacionais
para apresentação no Encontro intergeracional na
Clínica Plenitude Residencial Sênior. Participação
ativa dos usuários na ação intergeracional
realizado no dia 29/10/2019 na Clínica Plenitude
em Chácara Alvorada com apresentação de
cartazes, café da tarde e caixa surpresa (trocas de
vivências, respeito mútuo, convivência social e
comunitária e o acesso cultural territorial).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de gincana com brincadeiras diversas
(queimada, pega bandeira e boliche).
CRAS Norte – Roda de conversa temática. Sessão
cinema filme: “De repente uma família” ( convívio
familiar, garantia de direitos e fortalecimentos de
vínculos); planejamento de atividade externa
(visita ao studio fotográfico); elaboração de
conteúdo programático desenvolvidos junto aos
usuários (autonomia) no que diz respeito acolhida
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Direitos dos Idosos

“Intergeracional
e Idosos “

Direitos da Criança e do
Adolescente

Direitos dos Idosos

e atividades a serem desenvolvidas para o
Encontro de grupos de Adolescentes referenciados
aos CRAS Norte e Leste; acolhida dos adolescentes
do CRAS Leste “Jogo Quis” (conhecimentos
gerais); “Passa ou repassa” com perguntas e
respostas adaptados ao conhecimento específicos
do ECA, fotografia e conhecimentos gerais; Jogo
da velha humano (interação, convivência grupal,
formação e estreitamento de vínculos).
- Na oficina de Fotografia foram realizadas
atividades de reconstituição de registros
fotográficos da infância em detalhes equiparados
ao mesmo cenário, porém em fase adulta; visita ao
studio fotográfico (conhecimentos específicos da
atividade de fotografia como: edição, clientes,
planejamento,
serviços
de
qualidade,
concorrência do mercado de trabalho,
comprometimento, projeto de vida, reprodução
de fotos 3x4 para elaboração de currículos (fotos
formais)).
CRAS Norte – Roda de conversa temática.
- Na oficina de Fotografia foram realizadas
atividades de elaboração de currículo com fotos
3x4 adaptado a temática contribuindo na
importância do trabalho formal (aposentadoria na
velhice).
CRAS Norte – Roda de conversa temática.
Atividades de resgate da infância por meios de
figuras ilustrativas e de brincadeiras como:
cantigas de roda e lenço atrás.
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de alongamento, caminhada, exercícios
físicos, brincadeiras de: passe o anel, telefone sem
fio (atenção, coordenação motora, agilidade e
cooperação).
CRAS Norte – Roda de conversa com colaboradora
do COMID - Apresentação e devolutiva dos
resultados obtidos na Primeira Conferência do
Idoso. Dinâmica adaptada “Encontro das flores, o
que é a vida?” (integração e reflexão) seguido de
roda de conversa temática.
- Participação ativa dos usuários na palestra em
parceria com a Rede de Saúde territorial “Outubro
Rosa” realizado no dia 24/10/2019 no auditório do
CRAS Norte.
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- Participação ativa dos usuários na palestra a
convite do CRAS “Impactos psicológicos na pessoa
com câncer de mama”, articulada pelo PAIF em
parceria com “Ensino Social Profissionalizante” ESPRO realizada no dia 31/10/2019 no auditório
do CRAS Norte.
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de alongamento, piquenique ao
entorno do CRAS, atividades com bola, pula corda
e dança solta (equilíbrio, concentração e
coordenação motora).
7- Resultados Alcançados
- Considera-se satisfatória a meta geral referenciada aos núcleos do CRAS Norte, uma vez que foi
alcançada a meta proposta em edital. No entanto, vale ressaltar que as metas de usuários inscritos
e de participantes no núcleo de Chácara Alvorada, embora sejam significativas, não foram
alcançadas. A equipe técnica, por sua vez, vem realizando intervenções e articulações de busca ativa
com a rede socioassistencial e territorial propiciando o crescimento do grupo já existente. Dentre
essas ações destaca-se, neste mês, a devolutiva com o Lar de Maria referenciado à demanda
reprimida compartilhada no mês anterior e, 02 novas inclusões advindas de busca ativa territorial.
No que se refere ao núcleo de Martinho Prado, ressalva-se a existência de demanda reprimida,
advindas de procura espontânea dos usuários, dentre os quais a equipe técnica realizou contatos
telefônicos para apresentar as atividades ofertadas no SCFV e levantar o interesse de vaga. Seguese, portanto uma demanda reprimida de 12 usuários que a equipe técnica vem traçando estratégias
de inclusão mediante desligamentos de usuários faltosos por motivos diversos e,02 novos usuários
que foram encaminhados pelo Conselho Tutelar, ao final do mês, e serão acolhidos no início do mês
de Novembro, considerando os critérios de prioridade.
- No que diz respeito às temáticas trabalhadas, foi possível observar que os objetivos esperados, no
plano de ação referenciado ao mês de Outubro, foram alcançados. Observou-se que houve o
favorecimento da ampliação do universo informacional a respeito das temáticas, especificamente
acerca das articulações realizadas com enfermeira e psicóloga junto ao grupo intergeracional e
idosos na oferta de palestras informacionais de “Práticas preventivas de saúde: Outubro Rosa e
Novembro azul” e, “Impactos psicológicos na pessoa com câncer de mama”, evidenciando a
necessidade da expansão desta proposta ao grupo de adolescentes. Neste mês de Outubro foi
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possível obter resultados positivos advindos de uma usuária referenciada ao grupo intergeracional
e idosos, a qual ao compartilhar com o esposo suas vivências, os conteúdos abordados e as
atividades desenvolvidas no grupo, veio a despertar no mesmo o desejo de acompanhá-la e de ser
inserido no SCFV após anos em vivência de isolamento social, possibilitando através da prática
inclusiva de convivência social, o estreitamento e o fortalecimento de vínculos entre o casal. Ainda,
como articulação das temáticas abordadas no mês, houve em Chácara Alvorada o encontro
intergeracional das crianças, referenciadas aos grupos de 06 a 15 anos (período da tarde), com os
idosos, em outro serviço da rede territorial, obtendo-se êxito para com os objetivos esperados.
- Realizou-se atividade externa no studio do facilitador de fotografia e, o primeiro encontro dos
usuários referenciados aos grupos de 15 a 17 anos do CRAS Norte e CRAS Leste no núcleo do CRAS
Norte, onde foram compartilhadas experiências pessoais e troca de informações referenciadas à
oferta das atividades nos grupos em ambos os núcleos, bem como houveram atividades interativas
e recreativas referenciadas a todas as temáticas abordadas até o presente momento, possibilitando
o resgate informacional, o heteroconhecimento, o estreitamento e o fortalecimento de vínculos
entre os usuários e a equipe de referência. Pretende-se dar continuidade nesta proposta de
articulação entre os grupos no mês de novembro de forma com que os grupos possam juntos
elaborar a sala artística reflexiva proposta no plano de ação referenciado ao primeiro Evento de
Combate à Violência contra a Mulher (CRAS Norte), bem como proporcionar encontros em
territórios alternativos, uma vez que não foi possível neste mês realizar o encontro no núcleo do
CRAS Leste, devido ausência do facilitador de fotografia na data programada.
- Houve a devolutiva e apresentação dos resultados obtidos na Primeira Conferência Municipal do
Idoso com a colaboradora do Conselho Municipal do Idoso (COMID) nos grupos intergeracionais e
idosos. Os usuários apresentaram satisfação com as propostas aprovadas advindas de contribuições
e da participação ativa da população de referência.
- Neste mês foram entregues os documentos para inscrição do INFAP no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), bem como houve a articulação do Representante do INFAP e da equipe
técnica na Câmara Municipal para apresentação dos serviços prestados mediante os termos de
colaboração acordados no munícipio, visando estabelecer parcerias na elaboração do projeto de lei
para obtenção da Certificação de Utilidade Pública do INFAP no munícipio de Mogi-Guaçu.
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- Deu-se continuidade na proposta de capacitação de equipe em reunião de planejamento mensal
objetivando a resolução individual e o estudo de um caso fictício, elaborado pela equipe técnica,
com base na aplicação das fundamentações teóricas abordadas nas capacitações anteriores,
possibilitando, assim, os direcionamentos à equipe técnica para planejamento e elaboração de
capacitações posteriores. Ainda como proposta desta reunião realizou-se o planejamento de
programação dos eventos propostos no mês de Novembro: “Consciência Negra” e, “Combate à
Violência contra a Mulher”. Considera-se que foi de grande valia a capacitação de equipe, no
entanto foram encontradas dificuldades em relação à administração do tempo (carga horária dos
facilitadores) para estudo, planejamento mensal e discussão de casos.

8- Profissionais que Atuaram no Serviço
Nome

Função

Carga horária
semanal

Michele Roberta Castiglioni de Moraes

Coordenadora Técnica

40h00

Angélica Siqueira

Auxiliar Administrativo

40h00

Igor Henrique Eugênio Cavalcante

Psicólogo

30h00

Rosiana Aparecida da Silva Cardoso

Assistente Social

30h00

Eder Almelim

Orientador Social

32h00

Mariana Camilo Flores

Orientadora Social

12h00

Erivaldo Gouvea
Érika Aparecida Cândido

Facilitador de Atividade
Física
Facilitadora
de
Artes
Cênicas

01h30
03h00

Fabiana dos Santos Sebastião Moura

Facilitadora de Capoeira

03h00

Gustavo Dearo Guerra

Facilitador de Fotografia

01h30

Ludmila Innarelli

Facilitadora de Atividade
Física

12h00
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Erika Aparecida Cândido

Facilitador de Artes Cênicas

09h00

Viviane Passos Santos

Enfermeira
responsável
técnica da UBS Zona Norte
(voluntário)

01h30

9 - Monitoramento e Avaliação do serviço
O monitoramento e avaliação foram feitos pela coordenadora técnica com a equipe semanalmente,
em visitas aos núcleos e reuniões de equipe, em parceria com o Órgão Gestor e, o Instituto de
Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania.

10 - Outras considerações
Neste mês foi realizada articulação e levantamento da disponibilidade da equipe de referência do
SCFV para substituição temporária da atividade de capoeira nos grupos de 6 a 15 anos (período da
tarde) de referência ao núcleo do CRAS Norte, devido afastamento da profissional facilitadora de
referência. Sendo assim, no mês de novembro haverá oferta da atividade de artes cênicas no núcleo
do CRAS Norte, conforme autorização do Órgão Gestor, disponibilidade e parceria da equipe de
referência do SCFV. Identificou-se a necessidade de aumento de carga horária de facilitadores no
que diz respeito as reuniões de equipe para planejamento mensal, capacitação de equipe e
discussão de casos. Ressalta-se que segue em anexo fotos das atividades desenvolvidas no mês de
Outubro.
Mogi-Guaçu, 10 de Novembro de 2019.

Mozart Ladenthin Junior
Presidente / Representante Legal

Michele Roberta Castiglioni de Moraes
Coordenadora Técnica
CRP 06/90689

Igor Henrique Eugênio Cavalcante
Psicólogo
CRP 06/152990

Rosiana Aparecida da Silva Cardoso
Assistente Social
CRESS 50.904
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ANEXO
Fotos de atividades desenvolvidas pela Equipe do SCFV nos núcleos referenciados ao CRAS Norte
no mês de Outubro
Reunião Geral - CRAS Norte

- Reuniões de Equipe - Planejamento Semanal

- Reunião de Equipe – Planejamento Mensal e Capacitação de Equipe

14

- Reunião com Representante do INFAP, equipe técnica e auxiliar Administrativo do SCFV

15

- Articulação – INFAP (SCFV) na Câmara Municipal do munícipio de Mogi-Guaçu

-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Norte

16

17

18

19

-Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Martinho Prado

20

21

22

- Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Chácara Alvorada

23

24

-Grupo de 15 a 17 anos - CRAS Norte

25

26

- Atividade externa no Studio Fotográfico

27

- Primeiro encontro com os grupos 15 a 17 anos, CRAS Norte e CRAS Leste

- Grupo Intergeracional e Idosos - CRAS Norte

28

29

- Apresentação dos resultados da Primeira Conferência do Idoso com colaboradora do COMID.

- Palestra – Práticas Preventivas de Saúde: Outubro Rosa e Novembro Azul

30

- Participação ativa dos usuários na palestra com a Psicóloga a convite do CRAS “Impactos
psicológicos na pessoa com câncer de mama”, articulada pelo PAIF em parceria com “Ensino Social
Profissionalizante” - ESPRO

31

