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RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL 

AGOSTO/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 California  

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 

 

 

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 Marcelina Catini Candido, nº341- Chácaras Alvorada  

Telefone: 3818-4622  
 
C.C.S.C. do Distrito de Martinho Prado Júnior (referenciado ao CRAS Norte)  

CRAS NORTE SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

08:00 às 11:00 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Artes Cênicas 

  INTERGERACIONAL 
Atividade Física 
Socioeducativo 

13:30 às 16:30 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 

Capoeira 

 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  6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 

  

13:30 às 16:30  6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 
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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 
META 

PROPOSTA 
(Número) 

NÚMEROS 
DE 

INSCRITOS 

 
NÚMERO DE 
FREQUÊNCIA 

DOS 
PARTICIPANTES 

 
META 

ALCANÇADA 
 

 
OBS. / JUSTIFICATIVA 

 

 SIM NÃO  

De 06 a 15 anos       

CRAS Norte 25 34 32 X  Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 

Martinho Prado 60 36 68 X  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. 

Chácara 
Alvorada 

20 17 11  X Meta proposta não alcançada 
do número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 
Ressalta-se que parte dos 
nossos usuários foram 
inseridos no SCFV de outro 
serviço da rede territorial cuja 
oferta de atividades aos 
usuários acontece de segunda 
à sexta-feira. A Equipe 
Técnica, por sua vez, vêm 
realizando parceria e 
articulações de busca ativa 
com a rede territorial e 
socioassistencial. Ressalta-se 
ainda que a redução na 
frequência dos participantes 
neste mês se deu devido à 
desligamentos de alguns 
usuários. 
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De 15 a 17 anos       

CRAS Norte 10 09 09  X Meta proposta não alcançada 
do número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 
Pretende-se dar continuidade 
em estratégias de buscas 
ativas articuladas com o CRAS 
de referência. No entanto, 
considera-se significativa a 
frequência de participação 
dos usuários, uma vez que 
houve a participação de todos 
os usuários inscritos.  

Intergeracional 
(de 18 a 59 

anos e idosos)   

    
 

CRAS Norte 
 

25 29 25  X Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 

TOTAL 140 125 145    

 
 

6- Atividades Técnicas Realizadas 

Atividade 
Profissional 
Responsável 

Dia 

 
 

Quantidade 

 

Relatórios Equipe Técnica Equipe Técnica 
 
 
 

 
 
 

Período de 01 a 
31 Agosto 

02 
(Relatório de 
Atividades, 

Instrumental e, 
Anexo) 

Acolhida e recepção de novos 

usuários 

Equipe Técnica 
 
 

Período de 01 a 

31 de Agosto 

06 

Desligamentos Equipe Técnica 
 
 

Período de 01 a 

31 de Agosto 

10 
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Encaminhamento e orientação 

para atualização CAD Único 

Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

02 

Atendimento Psicossocial Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

06 

Atendimento Técnico à Usuários Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

09 

Atendimento técnico às Famílias 

de Usuários 

Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

05 

Articulação com a rede 

socioassistencial 

Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

25 

Articulação com a rede territorial Equipe Técnica 27/08/2019 01 

Articulação com a rede de saúde Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

04 

Articulação com a Central de 

Reservas da Expoflora 

Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

02 

Mediação de Conflitos Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

03 

Busca Ativa de novos usuários Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

03 

Busca Ativa de usuários faltosos Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

18 

Visitas domiciliares Equipe Técnica 27/08/2019 04 

Contato com Famílias Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

03 

Contato telefônico diversos Equipe Técnica Período de 01 a 

31 de Agosto 

03 

Reunião Reunião Coordenadora 
SCFV com Órgão Gestor 

19/08/2019 01 

 Equipe SCFV – 
Coordenação,Técnicos e 

02/08/2019 

09/08/2019 

04 
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Orientadores Sociais 
Planejamento Semanal 

 

16/08/2019 

30/08/2019 

 Equipe SCFV – 
Coordenação,Técnicos, 
Orientadores Sociais e 

Facilitadores 
Planejamento Mensal 

23/08/2019 

 

01 

 Coordenadora do CRAS 
e Coordenadora do SCFV 

13/08/2019 01 

 Reunião de Rede 
Territorial 

27/08/2019 01 

 
Reunião PAIF e SCFV 

15/08/2019 

28/08/2019 

02 

 
 

6.1 - Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Norte 

FAIXA ETÁRIA TEMÁTICAS 
TRABALHADAS 

ATIVIDADES 

6 a 15 anos Família CRAS Norte –   Roda de conversa temática. 
Confecções de convites à família (Dia com a 
Família); Dinâmicas adaptadas com os usuários e 
seus familiares/representantes “O Abraço” 
(sentimentos e afetividade) e, “Jogo da Velha 
Humano” (interação familiar).  
 - Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas 
atividades de construção de poema “A Família”, 
leitura do poema, Jogo de Afinidades “Quis” 
(adaptado - perguntas e respostas).  
- Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento, aquecimento, roda de 
capoeira (gingas e golpes) e brincadeiras diversas 
adaptadas a capoeira (pega- pega, salve-se com 
abraço).   
Martinho Prado – Roda de conversa temática.  
Confecções de convites à família (Dia com a 
Família); dinâmicas adaptadas com os usuários e 
seus familiares/representantes “Perguntas e 
Respostas” (afinidade), “Stop Bola” (convivência 
familiar).  
 - Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento, aquecimento, roda de 
capoeira (agilidade, força, flexibilidade e potência 
de golpes). 
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- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de “BadMinton” (jogo de quadra), 
“Passa Bola” (equilíbrio, coordenação motora em 
grupo e cooperação). 
Chácara Alvorada – Roda de conversa temática. 
Confecções de convites à família (Dia com a 
Família); confecções de tapetes de lã (lembrança 
aos familiares/responsáveis dos usuários); 
dinâmica adaptada aos usuários e seus 
familiares/representantes “Perguntas e 
Respostas” (afinidade). 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de jogos de tabuleiro, batata-quente e 
boliche adaptadas a temática. 

 Identidade de Gênero CRAS Norte – Roda de conversa temática. 
Desenhos – “Preconceitos”.  
  - Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas 
atividades de leituras literárias: “O Teatro” (autora 
Raquel Coelho), “Quarto do Desejo” (autora 
Carolina Maria de Jesus) - interpretação de texto e 
preconceito. 
 - Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento, aquecimento, ponte 
com bola de pilates (coordenação motora). 
Martinho Prado – Roda de conversa temática. 
Desenhos - “Tipos de Preconceitos”.  
 - Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de filme: “Ponte para Terabítia” 
(Preconceito). 
 - Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento com musicalidade, 
exercícios funcionais da capoeira, agilidade, 
lateralidade ponte para salto e golpes frontais. 
Chácara Alvorada – “Semáforo do Sentimentos” –
(emoções); leitura do livro: “Ovos Misteriosos” 
(respeito as adversidades), seguido de roda de 
conversa temática. 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de variações “Morto Vivo” (atenção, 
percepção auditiva, noção corporal, agilidade e 
coordenação motora). 

 Saúde e Sexualidade CRAS Norte – Vídeos curta metragem: “Prevenção 
ao Abuso Sexual Infantil”, “Saúde e Sexualidade”, 
“Defenda –se”, seguidos de roda de conversa 
temática. 
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- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas 
atividades de foto cenas temáticas “saída da escola 
e jantar em família”.  
- Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento, golpes e gingas 
seguidos de roda de conversa temática. 
Martinho Prado – Vídeos curta metragem: 
“Prevenção ao Abuso Sexual Infantil”, “Saúde e 
Sexualidade”, “Defenda –se”, seguidos de roda de 
conversa temática. 
- Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de aquecimento com corda, elástico, 
esquiva e golpes com luvas de foco. 
- Na oficina de Atividade Física foram realizados a 
atividade de “morto-vivo” (concentração, noção 
corporal, coordenação motora, imaginação, 
agilidade e condição física). 
Chácara Alvorada – Vídeo curta metragem: 
“Prevenção ao Abuso Sexual Infantil”, seguido de 
roda de conversa temática. 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de “jogo da raquete” (coordenação 
motora, percepção visual e concentração). 

15 a 17 anos Família CRAS Norte – Roda de conversa temática. 
Confecções de convites as famílias (Dia com as 
famílias); apresentação do SCFV às famílias dos 
usuários; dinâmicas adaptadas aos usuários e seus 
familiares/representantes “O Abraço”; 
“Sentimento” (expressão dos sentimentos por 
frases). 
 “- Na oficina de Fotografia foram realizadas 
atividades de confecções de porta retrato com as 
fotos e frases dos usuários às famílias, 
apresentação das fotos e das atividades realizadas 
às famílias.  

 Identidade de Gênero CRAS Norte – Filme: “Com amor, Simon”, 
(preconceito) disparador de roda de conversa 
temática. 
- Na oficina de Fotografia foi dado sequência ao 
filme “Com amor, Simon”. 

 Saúde e Sexualidade CRAS Norte – Vídeos curta metragem: “Fala direito 
comigo”: “Direitos sexuais e reprodutivos”; 
“Defenda-se”, disparadores de roda de conversa 
temática. 
- Na oficina de Fotografia foram realizadas 
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atividades de cartazes temáticos com imagens. 

Intergeracional 

e Idosos 

Família CRAS Norte – Vídeo curta metragem: “Novos 
arranjos familiares”, seguido de roda de conversa 
temática, confecções de convites às famílias  
(Dia com as Famílias); dinâmica adaptada aos 
usuários e seus familiares/representantes “Eu sou 
o outro” (hetero-conhecimento); vôlei e basquete 
adaptados em duplas (cooperação, partilha e 
conhecimento). 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de caminhada, alongamento, exercícios 
físicos, dança solta e relaxamento. 

 Identidade de Gênero CRAS Norte – Dinâmicas adaptadas: “STOP” 
(memorização de nomes, cores e profissões); 
“Bola” (adjetivos pessoais mulheres e homens 
são...), seguidos de roda de conversa temática. 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de caminhada, aquecimento, exercícios 
físicos, atividades de recreação com bola de 
basquete. 

 Saúde e Sexualidade CRAS Norte – Temática não abordada devido 
participação dos usuários na Palestra da 
Defensoria Pública realizada no dia 29/08/2019 no 
núcleo do CRAS Norte.  
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de caminhada e alongamento.  

 

7- Resultados Alcançados  

- Considera-se satisfatória a meta geral alcançada nos núcleos referenciados ao CRAS Norte, uma 

vez que foi superada a meta proposta em edital. No entanto, vale ressaltar que as metas de usuários 

inscritos e de participantes no núcleo de Chácara Alvorada não foram alcançadas, porém a equipe 

técnica vem realizando intervenções e articulações de busca ativa com a rede socioassistencial e 

territorial, dentre as quais destacam-se algumas particularidades no território: - Oferta de outro 

SCFV na rede territorial, cuja oferta de atividades aos grupos de 6 a 15 anos são mais atrativas 

especialmente por ocorrer de segunda a sexta-feira, mas que, por sua vez, não consegue atender 

toda a população (demanda reprimida); - Há também usuários que não acessam os serviços da rede 

socioassistencial, pois encontram-se em situações de isolamento territorial e, alguns que poderiam 

ter acesso territorial encontram-se em situações de trabalho infantil, nas ruas e em uso de drogas; 

- Há pouco conhecimento da população acerca dos serviços existentes no território e, não há no 
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núcleo da Chácara Alvorada uma identificação dos serviços prestados; - Há rotatividade de usuários 

participantes no SCFV devido ao retorno das famílias para cidade de origem após término do 

trabalho temporário. Contudo, especificamente neste mês de Agosto, 06 usuários foram desligados 

do SCFV e uma demanda reprimida de 28 usuários foram encaminhados em parceria com o Lar de 

Maria, dentre estes foi possível obter contato telefônico apenas com 10 responsáveis que se 

mostraram interessados pelo SCFV, porém com receio de serem desligados da espera pelo SCFV do 

Lar de Maria. Entende-se que o SCFV ofertado hoje aos nossos usuários, apesar de ser para poucos 

e com frequência mínima, é de extrema valia e que os nossos usuários apesar de nem todos se 

encaixarem nos 11 critérios de prioridade não deixam de ser prioritários para os serviços 

socioassistenciais. Por sua vez, para o próximo mês aguarda-se novas inclusões referenciadas às 

buscas realizadas bem como será dada continuidade nas estratégias de buscas ativas de outros 

usuários;       

 

- Dentre as temáticas trabalhadas, foi possível observar que os objetivos esperados, no plano de 

ação referenciado ao mês de Agosto, foram alcançados. Especificamente na ação realizada com a 

família/representantes dos usuários nos grupos referenciados aos núcleos do CRAS Norte, Martinho 

Prado e Chácara Alvorada, observou-se que houve o favorecimento da convivência familiar e social, 

fortalecimento de vínculos e, a participação ativa e satisfatória destes com os usuários em 

articulação com a equipe de referência nas atividades ofertadas, bem como obteve-se um retorno 

positivo dos familiares/representantes em relação à participação, conhecimento do SCFV, oferta 

das atividades e impactos significativos na vida pessoal dos usuários participantes. Ressalta-se ainda 

que não obtivemos sucesso na parceria com profissionais da saúde na abordagem da temática 

Saúde e Sexualidade por meio de palestras para ampliação do universo informacional dos usuários, 

no entanto a temática foi trabalhada pela equipe de referência nos grupos, onde foram identificadas 

demandas de ausência de conhecimentos dos usuários, especificamente sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis e, incidência de violações de direitos (abuso sexual);      

 

- Participação ativa dos usuários do grupo intergeracional e idosos nos serviços de orientação e 

assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União de São Paulo em parceria com a 

Secretaria de Promoção Social de Mogi Guaçu no dia 29/08/2019; 
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 - Neste mês de Agosto iniciou-se o estudo de fundamentações teóricas proposto em capacitação 

de equipe nas reuniões de planejamento mensal objetivando ofertar aos nossos usuários um 

trabalho de referência por excelência. Como proposta inicial, tendo por base a importância do 

trabalho em equipe, foram apresentados o conceito do SCFV; objetivos gerais; eixos que orientam 

a execução do SCFV (plano de ação mensal); apresentação dos grupos, regiões, atividades ofertadas 

e equipe de referência; articulação e atribuições específicas dos orientadores sociais e dos 

facilitadores; Assistência Social x Políticas da Educação (atribuições específicas, contribuições e 

articulações). 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.  

- Ainda no que se refere à equipe foram realizadas as devolutivas individuais do trabalho 

desenvolvido pelos orientadores sociais e atendimentos técnicos individuais de orientação aos 

facilitadores.   

 

 

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 
Facilitador de Atividade 
Física 

01h30 

Érika Aparecida Cândido 
Facilitadora de Artes 
Cênicas 

03h00 
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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 

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 Agosto. 

 
Mogi-Guaçu, 06 de Agosto de 2019. 

 
Mozart Ladenthin Junior        Michele Roberta Castiglioni de Moraes 
Presidente / Representante Legal              Coordenadora Técnica  

   CRP 06/90689 
 
 
 
Igor Henrique Eugênio Cavalcante       Rosiana Aparecida da Silva Cardoso 
Psicólogo           Assistente Social                    
CRP 06/152990         CRESS 50.904                                                     

 
 
 
 

ANEXO 

Fabiana dos Santos Sebastião Moura Facilitadora de Capoeira 03h00 

Gustavo Dearo Guerra Facilitador de Fotografia 01h30 

Ludmila Innarelli  
 

Facilitadora de Atividade 
Física 

12h00 

Carlos de Souza Facilitador de Capoeira 06h00 
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Fotos de atividades desenvolvidas pela Equipe do SCFV nos núcleos referenciados ao CRAS Norte 
no mês de Agosto.  

- Reuniões de Equipe - Planejamento Semanal 

            
 

     
 

- Reunião de Equipe - Planejamento Mensal e Capacitação de Equipe.   
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-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Norte: 
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- “Dia com a Família” 
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   -Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Martinho Prado 
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   - “Dia com a Família” 
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- Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Chácara Alvorada    
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- “Dia com a Família” 
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 -Grupo de 15 a 17 anos - CRAS Norte  
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-“Dia com a Família” 
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- Grupo Intergeracional e Idosos - CRAS Norte 
 

     
 



 
 

30 
 

- “Dia com a Família” 
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 -“Palestra Defensoria Publica” 
 

     
 


