
Relatório de Atividades  

NEACA – SETEMBRO 2020 

De 01/09/2020 à 30/09/2020 



 As fotos selecionadas a seguir registram as ações e 

atividades do NEACA-SG realizadas, respeitando o Plano de 

Ações Emergenciais do Movimento de Mulheres em São 

Gonçalo e também o retorno dos  funcionários em carga 

horária normal, salvo aqueles que são do grupo de risco, para 

a realização de atividades presenciais e também por vídeo 

chamada a partir de 01 de setembro de 2020 orientadas pelo 

Protocolo de atendimento aos  usuários do MMSG durante 

a Pandemia da COVID-19. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Protocolo de atendimento aos  usuários do MMSG  

durante a Pandemia da COVID-19 
 

Em virtude da propagação comunitária da COVID 19  algumas medidas preventivas, cautelares, protocolo sanitário e de cuidado serão 

necessárias para garantir  os atendimentos presenciais na sede matriz da instituição (NEACA, Rede Vida e Roda de Conversa com Gestantes) e nos NACAs: 

 
 

•Cumprimento das resoluções, legislações e orientações municipal, estadual e federal; 

•O atendimento só poderá acontecer mediante o uso das EPIs (equipamentos de proteção individuais) de segurança:  
Profissional: Máscara e face shield 

Usuário: Máscara 

•Será necessário manter distância de pelo menos 1 metro e meio; 

•Uso de sala arejada, janela aberta ou área externa quando possível; 

•Uso de álcool em gel disponibilizado na instituição; 

•O  ambiente será devidamente higienizado antes e após o atendimento com álcool 70%; 

•O atendimento de crianças e adolescentes com a equipe de educação deverá ocorrer preferencialmente em espaço arejado e com a manutenção da limpeza dos objetos  

•manuseados, resguardando os devidos cuidados necessários a cada caso; 

•Restringir o manuseio de objetos e brinquedos não higienizáveis nos atendimentos com crianças; 

•Priorizar atendimento presencial de crianças e adolescentes em ambientes arejados resguardando a manutenção do sigilo, vínculo e confiança na equipe; 

•Em caso de recusa na adequação por parte dos usuários será necessário que a assinatura no documento próprio elaborado pela instituição para que fique caracterizada a  

desistência do atendimento;  
•Estaremos priorizando os teleatendimentos: ligações telefônicas, vídeo chamadas, resguardando as orientações técnicas vigentes; 

•Para os atendimentos Remotos a equipe técnica deverá realizar os agendamentos e avaliar as condições como a possibilidade do uso das tecnologias disponíveis, as condições  

•de manutenção do sigilo, verificando a possibilidade do uso de um ambiente protegido, que possa falar sem ser ouvido por outras pessoas, por exemplo; 

•Garantia da possibilidade de reavaliação das modalidades de atendimento caso a caso, considerando a capacidade de adaptação aos novos contextos. 

 



Atendimentos 1 

   Realizar atendimentos presenciais nas 

instalações do NEACA e remotamente às 

crianças, adolescentes e familiares que 

são acompanhados pela equipe do 

NEACA e 

 

   Ofertar orientação através de ligações 

telefônicas, fale conosco/chat do site da 

instituição e através de mensagens 

eletrônicas aos usuários que acionarem 

estas modalidades de ajuda remota; 



Atendimentos Presenciais com plantões três vezes na semana 

na Sede do MMSG e continuidade do Atendimento Remoto 

através do Site www.movimentomulheres.com.br, de ligações 

telefônicas e vídeo chamadas. 

Os profissionais foram orientados a terem o aplicativo Wix em seus aparelhos eletrônicos para terem acesso 

às solicitações de atendimento e realizarem estes remotamente nos seus dias e horários de trabalho. 

http://www.movimentomulheres.com.br/


ATENDIMENTOS – SETOR EDUCAÇÃO 



OFICINAS EDUCATIVAS – NEACA CULTURAL 



OFICINAS EDUCATIVAS – NEACA CULTURAL 



OFICINAS EDUCATIVAS – NEACA CULTURAL 



Setor de Educação do NEACA 

 

 
Prevenção ao Abuso Sexual através da Contação de História 



Setor de Educação do NEACA 

Prevenção ao Abuso Sexual com Música Educativa 

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/785397395588744 



Atendimento 2 

•    Mapear as crianças, adolescentes e familiares 

acompanhados pelos NEACA, visando localizar as famílias 

que estão em situação de vulnerabilidade social e/ou de 

extrema pobreza para acompanhamento, orientação e 

assistência social; 

•   Aplicar questionário social junto às famílias mais 

vulneráveis para identificar as pessoas que compõem os 

grupos de risco sob o olhar da saúde e assistência social; 

•   Identificar, por meio da aplicação de questionário 

social, pessoas que estejam em consonância com o perfil 

para o recebimento do Auxílio Emergencial do Governo 

Federal, visando a orientação; 

•   Realizar levantamento dos direitos e benefícios 

sociais ofertados pelo município de São Gonçalo, visando 

localizar as formas de acesso e os critérios de elegibilidade 

para inclusão das famílias assistidas pelo NEACA; 

•   Selecionar dentre os atendidos aqueles que 

possuem  necessidades materiais face às dificuldades 

econômicas, de forma a oferecer cestas básicas, kits de 

limpeza, higiene pessoal e máscaras. 



Entrega de cestas básicas, produtos de limpeza e 

de higiene pessoal. 











LIVES   



LIVES   



Projeto Crianças e Adolescentes em Movimento 

 
Uma nova proposta de levar as ações do NEACA às crianças e 

adolescentes em isolamento social 





https://www.movimentomulheres.com.br

/criancaseadolescentesemmovimento 

https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento
https://www.movimentomulheres.com.br/criancaseadolescentesemmovimento


Curso de Capacitação Online Sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos em São Gonçalo 

A partir do dia 20/08/2020 iniciou o Curso Sistema de Garantia 

de Direitos de Crianças e Adolescentes, organizado pelo 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo, ministrado por 

profissionais das Equipes dos Projetos NEACA e NACA, em 

parceria com a Gestão da Proteção Especial da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência, para 

capacitação das equipes dos CREAS do município de São 

Gonçalo.  

  

O curso teve ampla aceitação e hoje conta com a participação 

de profissionais da Proteção Social Básica, Proteção Social 

Especial, Conselheiros Tutelares e gestores, totalizando 

aproximadamente 73 participantes no primeiro dia. 

Tem sido uma experiência importante onde as equipes técnicas 

voltadas à atenção e proteção de crianças e adolescentes estão 

juntas, articuladas para ampliar o conhecimento. Um curso que 

vem também para estreitar os trabalhos e olhares a respeito da 

violencia infantojuvenil. 

  

 

 





Campanha de 

Mobilização 

(Continuidade) 



Campanha de Mobilização para a Prevenção à 

COVID 19 através das redes sociais do 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo 



Campanha de 

Mobilização e 

Visibilidade 



Campanha De Visibilidade e Enfrentamento à 
Violência Doméstica contra a Mulher em 
tempos de Pandemia COVID -19 em parceria 
com a Defensoria Pública do RJ e SEMIND – 
Prefeitura de São Gonçalo 
 
Produção de Folheto Informativo Impresso 
para ampla distribuição e posts para 
mobilização através das Redes Sociais 



Campanha de 

Arrecadação 

(Continuação) 

https://www.movimentomulheres.com.br/single-

post/campanhadearrecadacao 



Campanha realizada através do Site do 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo 



Divulgação dos 

Serviços de 

Atendimento às 

Mulheres 



         Serviços de Ajuda às Mulheres em  

                  Situação de Violência 

 

    Fonte: www.movimentomulheres.com.br 



         Serviços de Ajuda às Mulheres em  

                  Situação de Violência 

 

    Fonte: www.movimentomulheres.com.br 



         Serviços de Ajuda às Mulheres em  

                  Situação de Violência 

 

    Fonte: www.movimentomulheres.com.br 



Incidência 

Política 

Participação nas Reuniões virtuais do 

CMDCA – SG e do CEDCA - RJ com 

registros de fotos. 

 

Embora a equipe tenha participado de 

outras reuniões junto aos Conselhos de 

Direitos Municipais e Estaduais, descritas 

no Relatório Técnico de Abril/2020, sem o 

registro de fotos. 



Participação em Reuniões de Conselhos e Fóruns 

 

 

 Reunião Ordinária do CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada virtualmente no dia 02/09/2020 às 

10h. Representante da Instituição: Lívia Fenizola (Assistente Social do MMSG) - Conselheira do CEDCA. 

 Reunião do Fórum DCA do Estado do Rio de Janeiro realizada no dia 02/09/2020 às 16h virtualmente através da plataforma Zoom. 

Representante da Instituição: Lívia Fenizola (Assistente Social do MMSG) - Conselheira do CEDCA. 

 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 09/09/2020 através da 

Plataforma Zoom. Representante da Instituição: Barbara Maria Mattos Psicóloga do MMSG) Conselheira Titular CMDCA. 

 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 30/09/2020 através da Plataforma 

Zoom. Representante da Instituição: Barbara Maria Mattos Psicóloga do MMSG) Conselheira Titular CMDCA. 

 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social através de Whatsapp realizada no dia 02/09/2020. Representante da Instituição: 

Thais Moratti e Oscarina Siqueira (Assistente Social e diretora do MMSG); 

 Reuniões Ordinária do Conselho Estadual de Assistência Social realizada no dia 29/09/2020 através da Plataforma Zoom. Representantes 

da Instituição – Cristiane Pereira e Thais Moratti. 

 Reunião do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais realizada no dia 02/09/2020 presencialmente no 

Palácio Guanabara – Secretaria Estadual de Planejamento. Representante da Instituição: Cristiane Pereira (Psicóloga do MMSG) – Conselheira 

Titular do CEAS. 

 Reunião das instituições da Sociedade Civil que integram o CEAS realizada no dia 02/09/2020 através da Plataforma google meeting. 

Representantes da Instituição – Cristiane Pereira e Thais Moratti. 

 Curso de Capacitação sobre Sistema de Garantia de Direitos para profissionais da Proteção Social Especial realizado pelo Movimento 

de Mulheres em São Gonçalo – Projetos NEACA e NACA – em parceria com a SMDSIA nos dias 17 e 24/09/2020 das 9h às 13h. 

  



Reuniões 

de Equipe  



Reuniões de Equipes do MMSG (virtuais) através 

da Plataforma Zoom no mês de setembro 
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                                       São Gonçalo, 15 de outubro de 2020. 

__________________________________  

               Oscarina Souza Siqueira  

           Diretora Executiva do MMSG  

 


