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BOLETIM CrêSer
UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO SOCIAL

Atividade realizada no SMSE-MA PD - Oficina Conexão com Arte

Resiliência e Resistência!

Pairando sobre as incertezas do que será o normal, novo ou velho,
na economia, saúde, educação, assistência social e na vida das
pessoas, a Covid-19 ainda assola o mundo.
A cada dia a esperança tem se somado à resiliência, resultando em
novas conexões e perspectivas. Durante toda a pandemia nos
adaptamos, reaprendemos, resistimos e ressignificamos muitas
páginas da nossa história.
Neste ano, iniciamos processos de criação de novos projetos de
captação de recursos, retomamos contatos e reuniões e efetivamos
novas parcerias visando a melhor forma de acolher, cuidar e

DE MÃOS DADAS
DISTRIBUÍMOS:

1.488

Cestas Básicas

438

Kits de Higiene

1631

abraçar todos os colaboradores e todas as famílias que atendemos.

Máscaras de
Proteção Individual

Findamos o primeiro trimestre com expectativas positivas quanto

198

ao andamento dos novos projetos e novas estratégias e com a
esperança de que conseguiremos minimizar os impactos negativos
da Covid-19, alcançando lugares que vão além dos nossos muros.

Kits Pedagógicos
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Educação Infantil
Nos Centros de Educação Infantil, CEI CrêSer

Tendo como eixo norteador o Currículo da

I e CEI CrêSer II, as aulas presenciais foram

Cidade, os atendimentos presenciais com as

retomadas no dia 15/02 com atendimento

crianças foram planejados semanalmente

para 35% da capacidade de cada unidade e

por

seguindo os critérios pré-estabelecidos pela

contexto, identidade e a manifestação de

Secretaria Municipal da Educação (SME). Os

interesse de cada criança. Para as crianças

espaços foram planejados tendo como base

que não retornaram presencialmente, foram

as orientações do Protocolo "Voltas às Aulas"

efetuadas postagens diárias na plataforma

elaborado pela SME.

Google Sala de Aula com propostas de

Visando a prevenção de contaminação da

atividades e brincadeiras de fácil execução.

Covid-19, foram montados kits individuais de

Em março, foram publicadas as Instruções

higiene e de brinquedos para cada criança e

Normativas SME nº07 e 08, antecipando o

todos

recesso

os

tentativa

espaços
de

distanciamento

foram

marcados

na

manter

o

ajudá-las

a

social,

equipes

As

foram

sala,

levando

escolar

de

em

Julho

consideração

e

os

o

feriados

municipais, suspendendo o atendimento
presencial e online de 17 de março a 09 de

orientadas e equipadas com todo material

abril.

necessário

para

e

Foram distribuídos para algumas famílias

individual.

Objetos

prevenção
e

coletiva

não

das crianças matriculadas nos CEI's cartões

utilizados foram armazenados e foi definida

brinquedos

merendas disponibilizados pela Prefeitura

a sala de sintomas caso seja necessário o

Municipal de São Paulo.

uso.

Durante o período do
dia 17/03 a 01/04,
abraçamos uma
parceria com a
UBS/AMA Vila Clara e
um espaço reservado
no CEI CrêSer II foi
utilizado para
vacinação contra a
Covid-19.

Em virtude do momento complexo que estamos enfrentando, repleto de situações e
sentimentos atípicos, a psicóloga Márcia Brito conduziu uma capacitação com a equipe no
CEI CrêSer, que teve como tema “Saúde Emocional”. O objetivo foi cuidar da saúde mental
dos colaboradores oferecendo suporte para agir com assertividade e resiliência.
As equipes continuam dedicando esforços no planejamento e execução de cada atividade
visando o cuidado e construção de vínculos com cada criança e familiar.
PÁGINA 02
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Proteção Básica
Com a implantação do novo Centro
de

Convivência

para

Crianças

e

Adolescentes, CCA CrêSer II, tivemos
um

retorno

sobre

a

positivo

do

território

implantação

deste

equipamento e identificamos que é
uma área descoberta pelos serviços
de assistência social. Desde que os
atendimentos

foram

iniciados,

alcançamos a marca de 135 crianças e
adolescentes matriculados e estamos
com lista de espera.

*Atividades realizadas antes do período de pandemia

Conforme Portaria 05/SMADS/2021, de 22 de

Identificamos que a dificuldade dos idosos no

janeiro de 2021, o CCA CrêSer I e CCA CrêSer II

trato com as novas tecnologias continua sendo

ampliaram os atendimentos presenciais para 35%

um grande empecilho. Nem todos têm acesso,

da capacidade. Desta forma, as unidades

pacote de dados para internet ou ajuda de

passaram a atender presencial e remotamente

familiares para acompanhar remotamente ou

via plataformas digitais, ofertando kits de

mesmo interagir, curtir ou comentar as

atividades,

atividades enviadas.

Fomentando o fortalecimento de vínculos

Ainda assim temos orientado os familiares para

comunitários, disponibilizamos uma de nossas

estarem próximos aos idosos a fim de facilitar a

salas do CCA CrêSer II para auxiliar a UBS do

interação com o Núcleo de Convivência de

Jardim Lucélia ao atendimento da comunidade.

Idosos.

Com o agravamento da pandemia, em 13 de

A Equipe do NCI CrêSer mantém o contato com

março de 2021 foi publicada a Portaria

os atendidos via telefone, monitorando os casos

12/SMADS/2021, que dispõe sobre as orientações

de Covid-19, bem como identificando demandas

da fase de "Suspensão das Atividades". Todas as

de isolamento, negligência, exploração, conflito

crianças e adolescentes continuam sendo

familiar e/ou abandono por parte dos seus

assistidos e estamos disponibilizando refeição

responsáveis, a fim de realizar intervenções,

para algumas famílias.

encaminhamentos e/ou orientações.

Proteção Especial
Nos Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, SMSE-MA AD e SMSE-PD, realizamos os
atendimentos presenciais com os adolescentes de liberdade assistida até a primeira quinzena de
março; a partir de 15/03/21, o Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP suspendeu os atendimentos
presenciais em virtude do agravamento da pandemia.
O SMSE-MA PD tem disponibilizado computadores e internet para que alguns adolescentes
acompanhem as aulas do Projeto Jovens Aprendizes – SENAC Santo Amaro.
Em homenagem ao mês de março, a Casa da Mulher CrêSer, a convite, conduziu atividades
importantes voltadas para o empoderamento feminino e questões da violência doméstica contra a
mulher.
PÁGINA 03
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Resiliência
As famílias vinculadas a todas as unidades continuam sendo acompanhadas remotamente e, em
casos emergenciais, presencialmente. A partir dos atendimentos, as equipes realizam estudos de
cada caso e avaliam a situação de risco em que as pessoas atendidas possam estar expostas,
possibilitando a construção de estratégias de trabalho e medidas de segurança a serem adotadas
para o enfrentamento da vulnerabilidade identificada.
O funcionamento de todos os serviços acontece em tempo integral, garantindo também os
atendimentos às famílias que procuram as unidades para orientações, encaminhamentos e/ou
somente o acolhimento.
De acordo com o Decreto de Calamidade Pública, os serviços da Politica de Assistência Social são
considerados essenciais. Desta forma, via SMADS, a grande maioria dos nossos colaboradores já
foram vacinados contra a Covid-19. Não foram todos os serviços incluídos neste calendário, mas
seguimos acreditando que, em breve, todos os profissionais serão vacinados, garantindo assim a
segurança no exercício de sua função.

Resistência

CAMPANHA
ADOTEM UMA FAMÍLIA

Iniciamos, no final do trimestre, a II edição da
Campanha “Adotem uma Família” com o objetivo de
arrecadar

cestas

básicas,

uma

vez

que

muitas

famílias que atendemos, direta e indiretamente,
foram drasticamente afetadas pela Covid-19 e estão
mais

vulneráveis

financeiramente.

A

social,
Campanha

econômica
motivou

e

muitos

parceiros e juntos estamos distribuindo esperança
para centenas de pessoas.
Estamos com grandes expectativas!
Iniciamos um processo de criação de novos projetos de captação de recursos com os alunos do
curso de Administração da Fundação Getúlio Vargas – FGV, retomamos o contato e reuniões junto
a AIESEC para recebermos intercambistas de países da América Latina e efetivamos nova parceria
com o Instituto Geração Crescer, que oferece de forma gratuita e on-line cursos, introdução ao
mercado de trabalho e capacitação para Coordenadores Pedagógicos,
Nosso Bazar do Bem continua ativo e adotamos novas estratégias para a divulgação. Além da
nossa página no Instagram, criamos um grupo de WhatsApp para informações e vendas.
Seguimos de mãos dadas com a diretoria, colaboradores, doadores, voluntários e parceiros,
dedicando esforços e afeto para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Juntos somos mais fortes!

SEJA UM DOADOR!
Existem diversas maneiras de compartilhar o amor.

NOS ACOMPANHE!
www.cresersp.org.br

Uma delas é abraçando uma grande causa.

/GFWC CrêSer

Clique aqui e confira a melhor forma de nos apoiar.

/GFWC CrêSer

A sua doação nos ajuda a contar muitas histórias!

@cresersp

