
Relatório de Atividades 

NEACA – AGOSTO 2020
De 01/08/2020 à 31/08/2020



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. Este Plano foi apresentado nos Relatórios Técnicos 

dos meses de abril, maio, junho e julho do ano corrente.



Atendimentos 1

Realizar atendimentos presenciais em 

casos de extrema urgência nas 

instalações do NEACA e remotamente 

(oficinas infantis e Videoconferências) 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 duas 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/


Setor de Educação do NEACA

"O Joelho Juvenal"
A coleção Corpim apresenta diferentes partes do corpo como personagens, de maneira 
criativa e bem-sucedida. Juvenal era o joelho de um menino levado...Vivia esfolado, é 
verdade, mas tinha muitos momentos felizes: correndo, pulando, saltando, nadando e se 
divertindo com o menino. .

https://www.facebook.com/275928252442870/videos/586406825356130



"Histórias de Pirata "

Conheçam o Barba Azul e o barba negra em alto mar.

Uma Historia interpretada pela educadora Aline Sanches onde mostra

um confronto divertido curioso entre piratas com técnicas de dobraduras.

Setor de Educação do NEACA

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/2505262139764181



Setor de Educação do NEACA

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/2743800189171601

"Oficina de artes - Jogo do Equilíbrio"
Reaproveitando materiais simples que temos em casa, a nossa educadora Izabel Pareto, nos
mostra como podemos criar um jogo de forma divertida, e com ele trabalharmos questões tão
importantes como equilíbrio, concentração, lateralidade dentre outros aspectos. De forma
lúdica e de fácil compreensão.



NEACA CULTURAL - SALGUEIRO

"Oficina de artes - Jogo do Equilíbrio"
Reaproveitando materiais simples que temos em casa, a nossa educadora Izabel Pareto, nos
mostra como podemos criar um jogo de forma divertida, e com ele trabalharmos questões tão
importantes como equilíbrio, concentração, lateralidade dentre outros aspectos. De forma
lúdica e de fácil compreensão.



Setor de Educação do NEACA

"Oficina de artes - Jogo do Equilíbrio"
Reaproveitando materiais simples que temos em casa, a nossa educadora Izabel Pareto, nos
mostra como podemos criar um jogo de forma divertida, e com ele trabalharmos questões tão
importantes como equilíbrio, concentração, lateralidade dentre outros aspectos. De forma
lúdica e de fácil compreensão.



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  

https://www.instagram.com/j

ornadaodontouniverso/



LIVES  

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ENQUANTO PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS ( FICHA 
SINAN/MS )
Marisa Chaves - Fundadora e gestora de projetos do Movimento de Mulheres em 
São Gonçalo
Profª Jeanne de Souza Lima - Doutora em ciências da saúde.Autora do livro 
"Notificações da violência como fator de proteção social a crianças e adolescentes"
Profª Paula Land Curi - Coordenadora do Curso de Graduação em psicologia e 
coordenadora do programa de extensão MULHERIO da UFF

https://www.facebook.com/Movimento

deMulheres/videos/666220997584610

https://www.instagram.com/j

ornadaodontouniverso/



Projeto Crianças e Adolescentes em Movimento

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

adolescentes em isolamento social



da Página “Crianças e Adolescentes em Movimento” 

no Site – uma página com conteúdos  educativos para 

o público infantojuvenil



https://www.movimentomulheres.com.br

/criancaseadolescentesemmovimento

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


Nova Campanha

"Leve a Esperanza para casa e ajude o 
@movimentodemulheres a levar 
esperança a outras crianças"
Criança a esperança de um amanhã mais 
sadio.
Vem! Participe conosco dessa ação e leve 
mais esperança para o amanhã.
Como?
Comore a boneca Esperanza e contribua 
com o MMSG nesta luta.
https://bonecaesperanza.com.br/product
/movimento-de-mulheres-de-sg/

https://www.facebook.com/275928252442870/videos/602909670394548

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbonecaesperanza.com.br%2Fproduct%2Fmovimento-de-mulheres-de-sg%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gUzrhUCcGTzqAvuVl0N6Tj8Kjyw_mE4EmDC3MKq53Re1VvV5wSl5wMxs&h=AT2t6orgPdGk9fWQd06JWHAZT4g7crQ9GbbFTb7TP_XrJUYtbJXBj26QS4XGHKg0IlmLUwiLuroAdZ8Pt4wAZrUrR7SVzE9DofO9JDQJArZ0OjSLyyyHQiub4_qgbIiaab4H&__tn__=-UK-R


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 em Reuniões de Conselhos e Fóruns

05/08/2020 - 1- Reunião do Fórum DCA do Estado do Rio de Janeiro

2- Assembléia Ordinária do CEDCA - RJ

3 - Assembléia Ordinária do CMAS – SG

4 - Reunião das instituições da Sociedade Civil que integram o CEAS 

11/08/2020 – 5- Reunião da Comissão de Acompanhamento da Política de Assistência Social e 

Transferência de Renda do Conselho Estadual de Assistência Social 

19/08/2020 – 6- Assembléia Ordinária do CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

25/08/2020 –7 - Assembléia Ordinária do Conselho Estadual de Assistência Social 

26/08/2020 – 8 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São Gonçalo



Articulação com 

a Proteção Social 

Especial de São 

Gonçalo 







Reuniões 

de Equipe 



Reuniões de Equipes do MMSG (virtuais) através 

da Plataforma Zoom realizadas nos dias

06, 13, 20 e 27/08/2020



Relatório Elaborado por:

_____________________________________

Cristiane Neves Pereira

Psicóloga – CRP 05/31733 

Movimento de Mulheres em São Gonçalo 

Cientes:

__________________________________

Marisa Chaves de Souza

Responsável Técnica MMSG

São Gonçalo, 17 de setembro de 2020.

__________________________________

Oscarina Souza Siqueira

Diretora Executiva do MMSG


