
Relatório de Atividades 

NEACA – JUNHO 2020
De 01/06/2020 à 30/06/2020



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 e junho do ano corrente.



Atendimentos 1

Realizar atendimento presencial 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;



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/


Atividades do Setor de Educação do NEACA

Contação de História 

https://www.facebook.com/Mo
vimentodeMulheres/videos/61
6194339302529



Atividades do Setor de Educação do NEACA

Contação de História 

https://www.facebook.com/Movim
entodeMulheres/videos/53451184
4099210



Atividades do Setor de Educação do NEACA

Oficina Educativa

https://www.facebook.com/Movimentod
eMulheres/videos/2615682938720301

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/2615682938720301


Atividades do Setor de Educação do NEACA

Oficina Educativa

https://www.facebook.com/275928252442870/videos/574198679897809

https://www.facebook.com/275928252442870/videos/574198679897809


Atividades do Setor de Educação do NEACA

Oficina Educativa

https://www.facebook.com/Movimentod
eMulheres/videos/2615682938720301

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/2615682938720301


Atividades do Setor de Educação do NEACA
Atividade Cultural

https://www.facebook.com/MovimentodeMulheres/videos/626030054695076



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.



as crianças do NEACA Cultural, projeto desenvolvido pelo 
Movimento de Mulheres em São Gonçalo na Comunidade 
do Salgueiro, receberam kits de higiene pessoal através 
de doações realizadas pelo Instituto Profarma. Neste dia, 
foi realiza atividade educativa e reflexiva com as mesmas, 
onde as mesmas tinham que deixar uma mensagem 
sobre como aprenderam a se proteger do coronavírus. 
Vejam a mobilização sobre a proteção e as mensagens 
deixadas por elas:







Entrega de Cestas Básicas



Entrega de Cestas Básicas



LIVE – A Rede de Serviços para as pessoas que vivem 

com HIV/AIDS durante a pandemia da COVID-19



Uma nova proposta de levar as ações do NEACA às 

crianças e adolescentes em isolamento social



Construção 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


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.



Reunião Ordinária Virtual do CMDCA – SG 

realizada no dia 24/06/2020



Reunião Ordinária Virtual da Comissão de Garantia de 

Direitos realizada no dia 22/06/2020



Reuniões 

de Equipe 



Reuniões de Equipes do MMSG (virtuais) através 

da Plataforma Zoom realizadas nos dias

13 e 30/04/2020
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